
 

 

 

 

Dato 30. september 2016  

  

 

  

 

 

Kommissorium 

  

for 

  

Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse 
 

For at sikre høj kvalitet og hensigtsmæssig udvikling af sygeplejerskernes special- og videreuddannel-

ser etablerede Sundhedsstyrelsen i 2003 et rådgivende organ, ”Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejer-

skers Special og Videreuddannelse” 

  

Rådets opgaver omfatter: 

 

 Rådgivning vedrørende behov for ændringer og justeringer i relation til eksisterende special- 

og videreuddannelser for sygeplejersker, herunder medvirken til at sikre, at uddannelsernes 

indhold, niveau og dimensionering til stadighed stemmer overens med udviklingen og behovet 

inden for de pågældende områder. 

 Rådgivning vedrørende behov for etablering af nye special- og videreuddannelser for sygeple-

jersker, herunder medvirken til at vurdere konkrete uddannelsesoplæg/-forslag. 

 Medvirken til at sikre, at der sker en hensigtsmæssig samordning med sygeplejerskernes 

grunduddannelse i forhold til udvikling af sygeplejerskers special- og videreuddannelser med 

udgangspunkt i borgernes/patienternes behov samt den sundheds- og samfundsmæssige udvik-

ling. 

 

Sammensætning af Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelse: 

 

Rådet er sammensat af repræsentanter fra de driftsansvarlige sundhedsmyndigheder, de faglige selska-

ber på sygeplejeområdet, Uddannelses- og forskningsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyg-

gelse, uddannelsesinstitutionerne og Dansk Sygepleje Råd i følgende antal: 

 1 medlem indstillet af Danske Regioner 

 1 medlem indstillet af Kommunernes Landsforening  

 5 medlemmer med viden om sygplejeområdet udpeget af regionerne (1 fra hver region) 

 5 medlemmer med viden om sygeplejeområdet indstillet af Kommunernes Landsforening (1 

fra hver region)  

 1 medlem indstillet af Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) 

 1 medlem indstillet af Uddannelses- og Forskningsministeriet 

 1 medlem indstillet af Sundheds- og Ældreministeriet 

 1 medlem indstillet af Rektorkollegiet for professionshøjskolerne 

 1 medlem indstillet af universiteterne 

 2 medlemmer indstillet af Dansk Sygeplejeråd (DSR) 

 Formandskab og sekretariatsfunktion varetages af Sundhedsstyrelsen. 

 

Andre relevante aktører kan deltage ad hoc i et møde eller dele af et møde, såfremt Sundhedsstyrelsen 

finder det relevant. Ønske om supplerende mødedeltagere indmeldes med begrundelse til Sundheds-

styrelsen senest 1 uge inden datoen for afholdelse af mødet. 
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Rådets medlemmer indstilles for en 3-årig periode. 

  

Rådet afholder som udgangspunkt 2 møder årligt og/eller ved behov.  

 

Rådet kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper med henblik på løsning af konkrete opgaver.  

 

Møderne afholdes i Sundhedsstyrelsen.  

 

Annette Poulsen, den 30. september 2016 

 

 


