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Kommissorium for 
Sygeplejefagligt råd i Region Syddanmark 

 
 

§ 1 Formål 
For at sikre faglig rådgivning til det politiske system og til ledelsessystemet nedsættes sygeplejefagligt 

råd i Region Syddanmark. 

§ 2 Sammensætning 
Det sygeplejefaglige råd består af ledende sygeplejersker samt af sygeplejersker, med en særlig faglig 

profil/kompetence indenfor f.eks. faglig udvikling af faget, kvalitet, uddannelse eller forskning. 

Rådet sammensættes af repræsentanter fra Odense Universitetshospital, Odense og Svendborg, 

Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus. 

 6 oversygeplejersker 

 8 kliniske sygeplejersker med specialist viden. En fra hver af de 8 kronikker områder 

 3 udviklingssygeplejersker/ uddannelsesansvarlig sygeplejerske 

 2 forskningskyndig sygeplejerske 

 1 radiograf 

I udpegningen skal der ske en tværgående koordinering, som sikrer en dækning af faglige 

kompetencer samt en geografisk dækning. 

OUH, Odense og Svendborg tildeles 8 pladser, SLB 6 pladser, SHS 3 pladser og SVS 3 pladser. 

Udpegningen følger den regionale valgperiode 

§ 3 Forretningsorden 
Det sygeplejefaglige råd vælger en formand blandt medlemmerne. 

Det sygeplejefaglige råd kan på ad hoc-basis beslutte at supplere sig med henblik på, at inddrage 

særlige kompetencer i rådets arbejde. 

Det sygeplejefaglige råd: 

 Har mulighed for at nedsætte et forretningsudvalg 

 Har mulighed for at nedsætte ad hoc udvalg 

 Udpeger medlemmer til tværfaglige værksteder/arbejdsgrupper. 

§ 4 Reference 
Det sygeplejefaglige råd referer til sundhedsdirektionen. 

§ 5 Opgaver  
Følge udviklingen i specialet/faget med afsæt i Region Syddanmarks vision om at skabe og udvikle: 

 et sammenhængende og patientorienteret sundhedsvæsen 

 et tidssvarende og kvalitetsbevidst sundhedsvæsen 
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 et effektivt, økonomisk bevidst og konkurrencedygtigt sundhedsvæsen 

Udarbejde specifikke retningslinjer 

Høringspart i planlægningssager hvor det sygeplejefaglige råd: 

 inddrages i relevant omfang i sager vedrørende sygeplejefaglige forhold 

 medinddrages i beslutninger vedrørende sygeplejefaglige prioriteringer 

 samarbejder med Sundhedsdirektionen og bidrager til kvalitets-og udviklingsarbejde 

 inddrages ved fastholdelse og rekruttering af kvalificeret sygeplejepersonale gennem styrkelse 

af et professionelt og attraktivt lærings-udviklings-og forskningsmiljø 

 samarbejder med fokus på ordnede og attraktive arbejdsforhold for sygeplejersker, social-og 

sundhedsassistenter og øvrigt plejepersonale 

 understøtter missionen om størst mulig sundhed for borgerne 

§ 6 Ikrafttræden 
Det sygeplejefaglige råd oprettes pr. 1. januar 2007. 

 

Kommissorium er revideret pr. 1. marts 2014. 


