
Fagligt Selskab for
Undervisende Sygeplejersker

Har DU et
fagligt netværk?
Her kan du læse meget mere om at være en del af et
inspirerende og udviklende netværk
for sygeplejersker, der har med uddannelsesopgaver at gøre



Fagligt Selskab for
Undervisende Sygeplejersker
arbejder for at:

Styrke fagligheden og fremme samarbejdet omkring
sygeplejefaglig- og pædagogisk udvikling inden for
uddannelse

Være et inspirerende og udviklende netværk
for sygeplejersker der arbejder med undervisning
og vejledning

Styrke læringsmiljøet i sygeplejerskeuddannelsen

Sætte fokus på sygeplejefaglig og uddannelsesmæssig
udvikling 

Skabe nationale og internationale kontakter
af relevans for sygeplejefaglig og uddannelsesmæssig
udvikling.

Fungere som erfarings- og vidensbank for
forsknings- og udviklingsaktiviteter



Velkommen
Fagligt Selskab for Undervisende Sygeplejersker, FSUS, er et selskab for sygeplejersker der 
beskæftiger sig med undervisning og vejledning på alle niveauer inden for sygeplejen både i 
teori og klinisk praksis. FSUS er et fagligt selskab i regi af Dansk Sygeplejeråd.

Bestyrelsen for FSUS har 7 medlemmer, som vælges for en to årig periode. Valget finder sted 
forud for den årlige generalforsamling.

Samarbejde med DSR og øvrige faglige selskaber
FSUS samarbejder med DSR om bl.a. høringssvar i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsen. 
Desuden deltager FSUS i et uddannelsesnetværk. Formålet med netværket er at drøfte
strategier på området for uddannelse for sygeplejersker på alle niveauer. Desuden deltager 
FSUS i forskellige aktuelle arbejdsgrupper under DSR. 

 FSUS arbejder for at skabe samarbejde mellem de Faglige Selskaber i Dansk Sygeplejeråd. 

Aktiviteter
– FSUS afholder konferencer 1 til 2 gange om året, indholdet i konferencerne tager 

udgangs punkt i medlemmernes ønsker, nyeste forskning og udvikling inden for uddan-
nelse og vejledning.

– FSUS samarbejder med Norsk Sykepleirforbund Faggruppen for undervisning,
 fag-utvikling og forskning” NSF FUFF som er vores søsterorganisation i Norge. Hvert andet 

år samarbejder NSF FUFF og FSUS om afholdelse af en konference skiftevis i Norge og 
Danmark. Derudover arbejder FSUS for at skabe internationale kontakter

– FSUS udgiver et digitalt medlemsblad ”Uddannelsesnyt” 4 gange årligt. 
– FSUS har en pulje som medlemmer kan søge til studierejser, kurser og lignende i udlandet.
– FSUS har et netværk for kliniske vejledere og afholder temadag en gang årligt for denne 

gruppe
– FSUS afholder desuden temadage ad hoc med aktuelle emner

Webside
FSUS.dk her kan du finde adresser på bestyrelsen, formular til indmeldelse, medlemsblad, samt 
ansøgning om økonomisk støtte til studierejser m.m. Her kan du også se hvilke aktiviteter, 
eksempelvis konferencer, der afholdes og du kan tilmelde dig. 

Interesseret?
Se mere på FSUS.dk



Fagligt Selskab for
Undervisende Sygeplejersker
tilbyder bl.a.:

Et fagligt netværk – national og internationalt

Uddannelsesnyt – et inspirerende fagblad hvert kvartal

Mulighed for at søge økonomisk støtte til studierejser, 
kurser og lignende i udlandet

Deltagelse i konferencer og temadage


