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Titel på  

kongresforslaget 

 

Uddybelse af sygeplejestuderendes plads i formålsparagraffen 

 

Forslagsstiller 

 

SLS Landsbestyrelsen 

 

Kongresforslagets  

ordlyd 

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning indstiller til følgende 

ændring af §2 stk 3: Nuværende ordlyd: 

§2 Formål: 

stk.3 Dette søges bl.a. opnået ved: at føre forhandlinger med myn-

digheder og arbejdsgivere om løn-, ansættelses- og pensionsfor-

hold for sygeplejersker, at arbejde for mest muligt politisk indfly-

delse, at arbejde for sygeplejens fortsatte udvikling gennem en 

styrkelse af uddannelsen og forskningen i sygeplejen, at udgive et 

tidsskrift for sygeplejersker, og samarbejde med organisationer i 

ind- og udland. 

 

Ændringsforslag: 

Stk 3: Dette søges bl.a. opnået ved: at føre forhandlinger med myn-

digheder og arbejdsgivere om løn-, ansættelses- og pensionsfor-

hold for sygeplejersker og sygeplejestuderende, at arbejde for mest 

muligt politisk indflydelse, at arbejde for sygeplejens fortsatte udvik-

ling gennem 

en styrkelse af uddannelsen og forskningen i sygeplejen, at udgive 

et tidsskrift for sygeplejersker og sygeplejestuderende, og samar-

bejde med organisationer i ind- og udland. 

 

Motivation for  

kongresforslaget 

Som sygeplejestuderende er vi i gang under uddannelsen med at 

opbygge vores egen fagidentitet som kommende sygeplejersker. 

Det er vi på skolen, i praktikforløb, i vores studiejobs og i vores fag-

politiske arbejde i SLS. Ved at inkludere sygeplejestuderende yder-

ligere i formålsparagraffen om hvordan DSR søger at opnå deres 

medlemmers interesser, vil det føre til en forstærket fagidentitet og 

faglig stolthed hos os sygeplejestuderende, da vi direkte mærker 

anerkendelse og inklusion hos vores fremtidige kollegaer i DSR. 

 

Vi sygeplejestuderende ønsker at blive spejlet i flere facetter af 

DSR’s arbejde. Vi har valgt at melde os ind i en monofaglig organi-

sation, da det er vores fremtidige og nutidige interesser der vareta-

ges bedste på denne måde. Alle sygeplejerskers rejse starter på 

sygeplejeuddannelsen. Allerede her skal man derfor tydeligt kunne 

mærke at Dansk Sygeplejeråd er organisationen for dem. Dette 

kan komme yderligere til udtryk ved at lade sygeplejestuderende 

blive inkluderet i §2 stk 3. 
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Sygeplejestuderende er inkluderet i §2 stk 1, men er udeladt i stk 3, 

som omhandler vigtige metoder til interessevaretagelse for både 

sygeplejersker og sygeplejestuderende. Vi sygeplejestuderende 

bakker fuldt op om at disse dagsordener skal kæmpes for sygeple-

jerskerne, og i SLS kæmper vi for samme dagsordener allerede un-

der uddannelsen. 

 

Vi er kommende sygeplejersker, med medlemskab af DSR gennem 

SLS og vi håber på at kunne arbejde for et stærkere samlet Dansk 

Sygeplejeråd. 

 

  

Hovedbestyrelsens bemærkninger: 
§ 2 Formål Formålsparagraffen i Dansk Sygeplejeråds vedtægter består af 3elementer: Af 
stk. 1 fremgår det, hvem formålsparagraffen angår – nemlig sygeplejersker og sygeplejestu-
derende. Derfor er det ikke nødvendigt at supplere med sygeplejestuderende i stk. 3  
 
DSR har pt. ikke forhandlingsretten i forhold til sygeplejestuderendes studiejob på det regio-
nale og kommunale område, hvorfor det ikke bør fremgå i en formålsparagraf.  
 
Tidsskriftet Sygeplejersken er allerede også for sygeplejestuderende og distribueres også til 
sygeplejestuderende.   

 


