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Kommissorium for arbejdsgruppen vedr. etablering af en specialsygeplejerskeuddannelse målrettet primærsektoren
Der nedsættes en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, som skal komme med et oplæg til,
hvorledes en specialsygeplejerskeuddannelse målrettet sygeplejersker i kommunerne og almen praksis skal udformes.
Baggrund
Regeringen, KL og Danske Regioner har i fællesskab nedsat et udvalg, som skal komme med
forslag, der kan indgå i en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalgets
forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer
sker sammenhængende borgernært, omkostningseffektivt og er af høj kvalitet.
Et af temaerne for udvalgets arbejde er ”rette kompetencer til rette opgaver”. Under
dette tema har udvalget drøftet grundlaget for et løft af kompetencerne i det nære
og sammenhængende sundhedsvæsen med henblik på at sikre, at de rette sundhedsfaglige
kompetencer er til stede i håndteringen af borgere med forløb, der går på tværs af sektorer,
samt at opgaverne løses på det rette niveau.
Udvalget er i den forbindelse nået til enighed om at pege på, at der skal etableres en specialuddannelse til sygeplejersker målrettet de kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker
i almen praksis. Der er på grund af de omfattende forandringer i det kommunale sundhedsvæsen behov for at sygeplejerskers kompetencer øges udover grunduddannelsesniveauet. Det
drejer sig blandt andet om kompetencer i hurtigt at kunne vurdere helbredstilstand, identificere problemer og adækvat følge op på disse.
Derfor skal uddannelsen sigte mod at sygeplejerskerne efter endt uddannelse har øgede kompetencer knyttet til blandt andet:








Forebyggelse af indlæggelser
Tidlig udskrivning
En særlig indsats over for patienter i ustabile forløb
Behandling af borgere i eget hjem
Koordinering af forløb
Tværfagligt samarbejde
Vejledningsopgaver over for såvel patienter, pårørende og andre faggrupper.

Formålet med specialuddannelsen er derfor at styrke sygeplejerskernes øgede kompetencer i
forhold til klinisk lederskab, kritisk beslutningstagen, individuelt tilpassede forløb, forskningsforståelse, tværprofessionalitet, smidige patientforløb og koordinering.
Uddannelsen skal bidrage med såvel en uddybning af de teoretiske vidensgrundlag som videreudvikling af de praktiske færdigheder, samt give en øget kompetence i at anvende videnskabelige tilgange og forskning til kvalitetsudvikling af fagområdet og sundhedstjenesterne.
Beslutningen om oprettelse af en specialuddannelse på området er i tråd med anbefalingerne
fra en rapport Sundhedsstyrelsen udgav i 2011.
Proces og indhold
Arbejdsgruppen skal med udgangspunkt i ovenstående mandat komme med et oplæg til udformning af en specialuddannelse til sygeplejersker under involvering af relevante aktører.
Følgende vil indgå i arbejdsgruppens arbejde:
 En screening af de uddannelsestilbud, der på nuværende tidspunkt findes på området
både i kommunalt, regionalt og nationalt regi.
 En analyse af de kompetencer, der er behov for i henholdsvis kommuner og almen
praksis, bl.a. på baggrund af erfaringer med håndteringen af borgere med forløb, der
går på tværs af sektorer.
 På baggrund af ovenstående udarbejdes et oplæg til etablering af en ny specialuddannelse til sygeplejersker, særlig med fokus på borgere med kronisk sygdom, ældre medicinske patienter, udsatte borgere og borgere med komplekse og flere samtidige sygdomme.
o Oplægget skal indeholde forslag til længde, ECTS, niveau, dimensionering, meritordninger og fleksibilitet. Sidstnævnte er specielt væsentlig i forhold til, at
en fleksibel opbygning af uddannelsen kan rumme såvel almen praksis som
kommunerne
 Arbejdsgruppen skal komme med anbefaling om, hvordan uddannelsen kan placeres
på en uddannelsesinstitution
 Der kan også inddrages internationale erfaringer
Arbejdsgruppen skal endvidere komme med forslag til en betegnelse af uddannelsen.
Der ventes afholdt fire møder i arbejdsgruppen. Første møde i arbejdsgruppen ventes afholdt
før sommerferien 2017 og sidste møde ventes afholdt inden årets udgang med henblik på afrapportering til ministeriet inden udgangen af 2017. Uddannelsen skal herefter i udbud med
henblik på at identificere de uddannelsesinstitutioner, som skal udbyde uddannelsen.
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Mødedatoer:
 4. september 2017
 5. oktober 2017
 2. november 2017
 7. december 2017
Arbejdsgruppen nedsættes med Sundhedsstyrelsen som formand og sekretariat.
Dertil deltager repræsentanter fra:
-

Sundheds- og Ældreministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Rektorforsamlingen for Professionshøjskolerne
KL
Danske Regioner
Dansk Sygeplejeråd
DASYS

Arbejdsgruppen skal afrapportere til Sundheds- og Ældreministeriet.
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