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Fagområdegodkendelse

• To hold sygeplejerker har nu 
fagområdegodkendelse

13 fra april 2018

15 fra oktober 2018

• De næste ansøgningsfrister er:

1. april og  1. oktober 2019 



Fagområdegodkendelse

Baggrund

• Vision om et anerkendt fagområde for sygeplejersker på det 
palliative specialiserede niveau

• DMCG-Pal, FSP og DSR nedsætter en styregruppe 

• Styregruppen nedsætter en arbejdsgruppe: Det Nationale Råd



Medlemmer af Det Nationale Rådet:

Berit Johnsen, formand for DNR og næstformand i FSP

Ina Lillevang, afd. spl. på Ankerfjord Hospice

Hanne Bredsdorff, klinisk overspl. i Region Sjælland

Lone Holst, souschef på Arresødal Hospice, FSP

Helle Lehmann, klinisk sygeplejespecialist på Hospice 

Sønderjylland

Annie Hansen, souschef på Hospice Vendsyssel

Lisa Lauritsen, formand for FSP (udgået 2019)

Helle N. Matthiesen, klinisk specialist i ELB, Aarhus 

Universitetshospital



Fagområdegodkendelse -
ansøgningsskema

1. Kompetencebeskrivelse ud fra de syv roller:

Professionel
Klinisk sygepleje
Kommunikator
Samarbejder
Leder og koordinator
Sundhedsfremmer 
Formidler og udvikler

Underbygges med teori/ kildeangivelse
Beskriv HVAD du gør i praksis 
Vis at du kan forholde dig kritisk (fx til redskaber og behandling )
Hvordan trækkes tværfagligheden ind i vurderingerne og samarbejdet (tværfaglighed kontra 
flerfaglighed)



Fagområdegodkendelse -
ansøgningsskema

2. 360 graders evaluering (fire kollegaer: én leder, 

tre tværfaglige kollegaer, heraf mindst én sygeplejerske)

3. 7 års klinisk erfaring, heraf mindst 4 års 
hovedbeskæftigelse i det specialiserede 
palliative fagområde med minimum 28 
timer pr. uge 



Fagområdegodkendelse -
ansøgningsskema

4. Sygeplejersken skal være medlem af DSR og FSP 

5. Diplomuddannelse eller anden tilsvarende 
uddannelse, svarende til 60 ECTS point 
(overgangsordningen er forlænget)

Tidsforbrug (svarende til en diplomopgave, max 16 sider - 2400 anslag pr 
side)



Det Nationale Råd´s nuværende 
arbejde

• Kortlægge de eksisterende uddannelsestilbud

• Komme med anbefalinger til fremtidige 
nationale uddannelsestilbud 

• Fastsætte og formidle ansøgningsfrister for 
ansøgning om fagområdegodkendelse

• Behandle indkomne ansøgninger to gange 
årligt



Her finder du materialet i forhold til 
at søge om fagområdegodkendelse

Fagligt Selskab for 

Pallitionssygeplejersker, FSP

https://dsr.dk/fs/fs34

https://dsr.dk/fs/fs34

