
 

 

 

 

 

 

 Omtale på hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af rapport. 

 

 

Rapport om efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen 

Ny rapport rummer oplæg til det videre arbejde inden for efter- og videreud-

dannelse på sygeplejerskeområdet. 

 

Hvordan ser det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse ud på syge-

plejerskeområdet? Det har en arbejdsgruppe i regi af Indenrigs- og Sund-

hedsministeriet og Undervisningsministeriet undersøgt. Arbejdsgruppen, der i 

september 2010 har udgivet rapporten ”Vurdering af fremtidige behov for efter- 

og videreuddannelse inden for sygeplejen”, blev nedsat som led i trepartsafta-

len fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF. 

 

Konkrete udviklingstendenser 

I rapporten har arbejdsgruppen forholdt sig til en række konkrete udviklings-

tendenser i det danske sundhedsvæsen, blandt andet nye sundhedsopgaver i 

kommunerne og nye roller for almen praksis i indsatsen for kronisk syge. På 

baggrund af udviklingstendenserne har gruppen drøftet behovet for efter- og 

videreuddannelse til sygeplejersker. 

 

Oplæg til videre arbejde 

Arbejdsgruppen har udarbejdet en række anbefalinger til videre initiativer på 

området. Ud fra det foreliggende grundlag er det dog valgt ikke at udarbejde 

anbefalinger til konkrete nye eller ændrede efter- og videreuddannelser for 

sygeplejersker. Rapporten skal ses som et input til regeringens samlede vur-

dering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse på sygeplejer-

skeområdet. 

 

Det videre arbejde på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område 

Rapporten lægger blandt andet op til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 

samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne undersøger, 

hvorvidt der kan udvikles redskaber, som på en enkel og ubureaukratisk vis 

giver mulighed for dokumentation af konkrete erfaringer og kompetencer, op-

nået gennem klinisk praksis og lokale eller regionale uddannelsesaktiviteter. 

Sådanne metoder til beskrivelser af indhold og længde på uddannelsesaktivi-

teten skal medvirke til at øge anerkendelsen af kompetencer og sammenligne-

lighed på tværs af regioner og kommuner. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

inddrager arbejdet med at udvikle et kompetencekort til sundhedspersonalet i 

disse drøftelser.  
 

 

Derudover vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med de relevan-

te parter gå i gang med at udarbejde et oplæg til regeringen med henblik på 

etablering af en ny videreuddannelse for sygeplejersker med fokus på patient-

forløb på tværs af sektorer, herunder kroniske patienter. Oplægget forventes 

at være klart medio 2011. 
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Arbejdsgruppen 

Arbejdsgruppen har bestået af: 

 Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand) 

 Undervisningsministeriet 

 Sundhedsstyrelsen 

 Danske Regioner 

 KL 

 Dansk Sygeplejeråd 

 FTF. 

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil indkalde parterne bag arbejdsgruppen til 

en statusdrøftelse primo 2011. 

 

 


