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Godkendt i FSUS Bestyrelse december 2013 

Fagligt selskab for 
undervisende sygeplejersker 

 

 
 
Kommissorium for Netværk for Kliniske vejledere 

De kliniske vejledere på landsplan ønsker at etablere et Netværk under FSUS. Bestyrelsen har 

besluttet at oprette et sådant netværk og ser frem til et tættere og udbytterigt samarbejde med 

kliniske vejledere. 

 

Formål: At etablere et samarbejdsforum for kliniske vejledere hvor der arbejdes for udvikling af 

forhold der er specifikke for de faglige og pædagogiske funktioner for sygeplejersker der arbejder 

med klinisk uddannelse af sygeplejestuderende.  

 

 Reference: Netværksgruppen refererer til FSUS´s bestyrelse.  

En repræsentant fra FSUS´s bestyrelse deltager i netværksgruppen møder, og fungerer desuden som 

gruppens kontaktperson.  

 

Netværksgruppen: Det tilstræbes at der er repræsentation af kliniske vejledere fra forskellige 

uddannelsesområder og samtidig bredt fra hele landet. Max 8 personer. 

Kliniske vejledere skal være medlem af FSUS og gruppen er selvsupplerende.  

Der skal udarbejdes beslutningsreferater fra møderne. Referaterne lægges på FSUS-hjemmesiden.  

 

Netværksgruppen skal arbejde med: 

- Udvikling af faglige og pædagogiske tiltag i den kliniske sygeplejerskeuddannelse 

- Sparring og samarbejde om konkrete problemstillinger  

- Planlægning og afvikling af temadage for kliniske vejledere i samarbejde med FSUS´s 

bestyrelse 

- Udarbejde	oplæg	til	og	dialog	med	FSUS´s	bestyrelsen	om	vigtige	indsatsområder,	

herunder	i	samarbejde	med	bestyrelsen	og	ligeledes	også	DSR 

- Videndeling og formidling via hjemmesiden og Uddannelsesnyt 

 

Netværkets medlemmer deltager gratis i den årlige temadag for kliniske vejledere. 
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Repræsentanter i netværket kan  udpeges af FSUS´s bestyrelse til at deltagelse i udvalgte 

arrangementer og arbejdsgrupper 

 

Økonomi: 

Netværket har ikke eget budget. 

FSUS dækker rejseudgifter og forplejning til møder 4 gange årligt til max 8 personer. Samt 

overnatning i forbindelse med møde inden afholdelse af temadag.  Bilag fremsendes til kassereren.  

Netværket kan søge bestyrelsen om økonomiske midler til at dække begrundede aktiviteter. Disse 

fremsendes 3 uger før bestyrelsesmøde til formanden. 

 

Evaluering: Samarbejdet mellem netværksgruppen og FSUS evalueres i efteråret 2018 

 
 
NB: Rettelser med rødt er forslag til ændringer og tages op på bestyrelsesmødet 9. oktober 
 


