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Nr. 3.07 Udarbejdelse af holdningspapir omkring uddannelse 
 
Forslagsstiller:       SLS-Bestyrelsen 

   
Indstilling: Dansk Sygeplejeråd – i samarbejde med Sygeplejestuderendes 

Landssammenslutning – udvikler et holdningspapir omkring 
uddannelsespolitik 

 
 
Motivation:          
I Dansk Sygeplejeråd arbejdes der meget med uddannelse, da det er grundstenen til de 
gode sygeplejersker.  
 
Debatten har været præget af, at der sker en masse på efter- og videreuddannelses-området 
f.eks APN i øjeblikket, hvilket har ført til at, det nu er en realitet. Vi mener, at 
grunduddannelsen er grundsten for at kunne videreuddannes sig og udvikle sig i 
sygeplejefaget og derfor skal der være mere fokus på den.  
 
DSR har mange undersøgelser og udviklet en masse politik på videre og efter 
uddannelsesområdet. Dansk sygeplejeråds undersøgelser er fra 2013 og 2014, siden da er 
kommet ny bekendtgørelse på grunduddannelse, hvilket gør at der er en ny opbygning og 
mere frihed fra uddannelsesstederne ift til planlægning af de studerendes uddannelsesforløb. 
For at vi kan være på forkant i uddannelsespolitikken, er der behov for at Dansk sygeplejeråd 
udvikler nogle politiske holdninger på uddannelsesområdet. Er de papirer og ting, der er 
udviklet fortsat relevante, eller er der sket så meget med uddannelsen, at der skal udvikles 
noget nyt viden og nogle nye politiske holdninger fra Dansk Sygeplejeråd.  
 
Vi ser allerede nu konsekvenserne af nedskæringerne på uddannelsesområdet og 
sygeplejerskeuddannelsen går ikke fri. 2% besparelserne er fjernet i regionerne, men 
omprioriteringsbidraget eksisterer stadigvæk i uddannelsessystemet. Det tvinger 
uddannelsesinstitutionerne til at finde alternative måder, hvorpå uddannelserne opbygges og 
udføres. Dette ses blandt andet ved fyringer af undervisere, manglende 
erstatningsundervisning og mindre vejledning.  
 
Ydermere ser vi problematikker i klinikken, hvor der eksperimenteres med at få kirurgiske 
ECTS-point i hjemmeplejen. Dette mener vi ikke kan være rigtigt, og det er noget, Dansk 
sygeplejerådet og Sygeplejestuderendes landssammenslutning må arbejde på at få stoppet.  
 
Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
Sygeplejerskeuddannelsen blev revideret i 2016, hvor der blev ændret en del i både de 
strukturelle rammer (regionale studieordninger, semesterstruktur m.v.) og indholdet af 
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uddannelsen (mere tværfaglighed, fokus på klinisk lederskab og beslutningstagen m.v.). De 
første dimittender på den nye uddannelse bliver færdige i sommeren 2018 som følge af 
overgangsordninger. Sideløbende hermed er der indført markante besparelser på 
uddannelsesområdet, der i 2021 når op på ca. 12 %, og uddannelsesområdet er generelt i 
udvikling som følge af politisk bevågenhed på bl.a. kvalitet og relevans. 
 
Arbejdet kan tage udgangspunkt i En stærk sygeplejerskeuddannelse fra 2013, Kvalitet i 
sygeplejerskeuddannelsen fra 2015 samt DSR’s inputs i forbindelse med revision af 
grunduddannelsen, herunder bl.a. rapporten fra Implement og Aalborg Universitet. 
Derudover kan den kommende nordiske mapping af den kliniske del af grunduddannelsen 
evt. inddrages. Herunder kan det være relevant at inddrage DSR’s principper for efter- og 
videreuddannelse til sygeplejersker fra 2012, arbejdet om specialuddannelser og APN, 
erfaringer fra karrieresamtaler samt undersøgelser fra Analyse om uddannelsesområdet.  
 
 
 
 


