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Deltagere 
 

Navn SLS-rolle 

Charlotte Gøtstad Sørensen Forperson i SLS 

Maja Villadsen Laibjørn Næstforperson i SLS 

Laura Maria Barrios Wesseltoft Forretningsudvalgsmedlem i SLS 

Louise Skogemann Forretningsudvalgsmedlem i SLS 

Victoria Dehn Funder Forretningsudvalgsmedlem i SLS 

Catherina Volfgang Pedersen SLS-Regionskoordinator, Nordjylland 

Søren Quist SLS-Regionskoordinator, Midtjylland  

Frederikke Schødts SLS-Regionskoordinator, Syddanmark 

Ellen Remonde SLS-Regionskoordinator, Hovedstaden 

Trine Løvenskjold Nielsen SLS-Regionskoordinator, Hovedstaden 

 
Bemærkninger 
Louise Skogemann deltog ikke i punkterne: 1.,2.,3.1,3.3,4.1,5.1,6.,7.  
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1 Valg af mødeleder, referent og stemmetæller 

 
Maja Villadsen Laibjørn er valgt til mødeleder. 
 
Laura Wesseltoft og Charlotte Gøtstad Sørensen er valgt til referent. 
 
Trine Løvenskjold Nielsen og Søren Quist er valgt til stemmetæller. 
 

2 Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen er godkendt af landsbestyrelsen 
 

3.1 Dato for ekstraordinært landsbestyrelsesmøde 

Sag til: Beslutning  Tid: 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Charlotte 

 
På baggrund af drøftelse angående årshjulet i SLS og placering af årsmødet, besluttede vi i 
landsbestyrelsen på landsbestyrelsesmødet d. 28.-30. oktober 2022, at der bliver behov for 
et ekstraordinært landsbestyrelsesmøde mellem landsbestyrelsesmøderne i marts og april 
2023. 
 
Det ekstraordinære landsbestyrelsesmøde kommer primært til at have til formål at beslutte 
den endelige ordlyd af årsmødeforslagene og kommer til at være virtuelt.  
 
I forretningsudvalget foreslår vi følgende datoer: 
 
Mandag d. 13. marts ca. kl. 16-20 
Tirsdag d. 14. marts ca. kl. 16-20 
Mandag d. 27. marts ca. kl. 16-20 
Tirsdag d. 28. marts ca. kl. 16-20 
Søndag d. 2. april ca. kl. 14-18 
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen beslutter dato for det ekstraordinære landsbestyrelses-
møde ud fra de oplistede datoforslag.  
 
Beslutning 
Det besluttes enstemmigt, at det ekstraordinære landsbestyrelsesmøde afholdes Mandag d. 
13. marts kl. 16-20. 
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3.2 Budget 2023 

Sag til: Beslutning  Tid: 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Maja 

 
Som vedtægten foreskriver, har landsbestyrelsen det overordnede økonomiske ansvar i 
SLS. Derfor godkender landsbestyrelsen i starten af regnskabsåret årets budget. 
 
I Bilag 3.2.A finder I forslag til budget 2023. På mødet drøfter vi budgettet, men det kræver at 
I i regionsbestyrelserne forbereder eventuelle spørgsmål eller ændringsforslag til budgettet, 
så vi kan godkende budgettet for 2023 på landsbestyrelsesmødet.  
 
Når man læser budgettet, er det værd at være opmærksom på, at budgetposter, som slutter 
på ”00”, ikke kan ændres – hverken trækkes fra eller lægges til. 00-posterne fungerer som en 
overordnet kategori for de andre poster med samme start-nummer. 
 
Internationalt arbejde og stigende priser for lokaler 
I forretningsudvalget foreslår vi at flytte de 15.000 kr. fra posten ”Andet internationalt samar-
bejde Profession” til posten ”Landsbestyrelsesmøder”.  
Forslaget bygger på: 

a) At vi allerede har afsat kr. 25.000 til internationalt samarbejde ved posten ”NSSK” i 

budgettet. Vi foreslår derfor at samle alle de internationale udgifter i én post og kalde 

posten ”Internationalt samarbejde generelt”.  

b) En forventning om leje-prisstigning de steder, vi holder Landsbestyrelsesmøder.  

 
Derudover har vi fra sidste års regnskab kr. 77.000 i overskydende midler.  
I forretningsudvalget foreslår vi denne fordeling af de midler: 

- kr. 21.000 lægges over i posten ”Landsbestyrelsesmøder”, så der samlet budgetteres 

med 200.000 kr. til Landsbestyrelsesmøder. Igen pga. stigende priser på overnatning. 

- Kr. 1.000 til posten ”Folkemødet på Bornholm”, da der forventes en prisstigning i 

overnatnings-priser på Folkemødet. 

- Kr. 55.000 til Aktivtræf ud fra forventning om lokale-prisstigninger og højere deltager-

antal fremover til Aktivtræf.  

 
Lokalafdelinger 
Lokalafdelingernes økonomi udgøres af et grundtilskud og en rammebevilling. På landsbe-
styrelsesmødet i januar 2022 valgte landsbestyrelsen at hæve grundtilskud fra kr. 5.000 til kr. 
6.000 til hver afdeling. Det betød en stigning i SLS’ samlede regnskabspost for tilskud til lo-
kalafdelinger på 38.000 kr. til lokalafdelingernes rammebevilling, altså i alt kr. 171.000 (kr. 
133.000 + kr. 38.000 = kr. 171.000).  
Beløbet på kr. 38.000 tog vi i 2022 fra budget-posten ”Lokalafdelinger – SLS”, da denne 
konto ikke blev brugt. Som det ses i bilag 3.2.A står der kun kr. 133.000 til rammebevillinger i 
2022. Det er en fejl, da der jf. beslutningen på LB-mødet i januar 2022 i alt skal stå 171.000 
kr. Vi foreslår at fastholde budgetposten til rammebevilling på kr. 171.000 i 2023.  
 
Velkomstpakke til nye medlemmer 
Vi foreslår en ny budgetpost til ”håndbog i sygepleje”, da vi skal have købt et lager ind af 
håndbøgerne til velkomstpakke til nye medlemmer af SLS. De kr. 250.000 kommer fra andre 
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poster i hovedkategorien ”Medlemsorganisering”. Vi forventer at bruge færre penge på intro-
materialer og studiestart generelt, fordi vi har lavet storindkøb af de andre materialer de fore-
gående år.  
 
Indstilling 
Det indstilles til, at SLS-landbestyrelsen drøfter og godkender budget for 2023. 
 
Drøftelse 
Der blev lavet en kort drøftelse ud fra refleksionsspørgsmål om landsbestyrelsens rolle angå-
ende budgettet, og hvorfor det er vigtigt at have et detaljeret budget. 
 
Beslutning 
Budgettet for 2023 er enstemmigt vedtaget 
 
 

3.3 Rammebevilling til lokalafdelinger 

Sag til: Beslutning  Tid: 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Maja 

 
Vedtægterne foreskriver, at landbestyrelsen i starten af regnskabsåret godkender de økono-
miske rammer og bevillinger for det kommende år for lokalafdelingerne.  
 
Lokalafdelingernes økonomi udgøres af  

- et grundtilskud  

- en rammebevilling 

 
Grundtilskuddet er ens for alle lokalafdelingerne. På landsbestyrelsesmødet i januar 2022 
valgte landsbestyrelsen at hæve dette grundtilskud fra 5.000 til 6.000 kr. til hver afdeling.  
 
Oveni grundtilskuddet følger en rammebevilling, som fordeles mellem afdelingerne ud fra an-
tallet af medlemmer på uddannelsesstedet. Beløbet, der skal fordeles, fastsættes ud fra den 
samlede budgetpost for lokalafdelinger 
 
I bilag 3.3.A ses fordelingen af rammebevilling ud fra medlemstal pr. 1. januar 2023. Ifølge 
vedtægterne skal det dog fordeles efter medlemstal d. 15. januar samme år, så I vil få efter-
sendt opdateret fordelingsnøgle ud fra medlemstallene d. 15. januar 2023.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen ud fra en drøftelse om grundtilskud og rammebevilling ved-
tager de økonomiske rammer for lokalafdelingerne.  
 
Beslutning 
De økonomiske rammer for lokalafdelingerne er enstemmigt vedtaget.  
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4.1 Årsmødet 2023 

Sag til: Drøftelse Tid: 1 time 45 minutter 

Stiller: Laura, Victoria og Charlotte Fremlægges af: Laura, Victoria og Charlotte 

 
Årsmødet 2023 nærmer sig med hastige skridt. Og i SLS’ vedtægter står der skrevet i § 16 
Stk. 1. Årsmødet er SLS’ øverste myndighed og fastlægger de overordnede rammer og ret-
ning for SLS. Se bilag 4.1.A. 
 
På årsmødet debatterer og beslutter vi, hvilke holdninger og meninger, vi har i SLS, og ved-
tager hvilke(t) indsatsområde(r), vi skal arbejde med det kommende år.  
 
Indsatsområderne beskriver de særlige fokusområder vi skal arbejde med. De vælges for ét 
år ad gangen. Indsatsområder udgør vores primære arbejdsområder, både i afdelingerne, 
regionsbestyrelserne og i forretningsudvalget. Som organisationens ledelse mellem årsmø-
derne, har dette også stor betydning for landsbestyrelsen. Det har betydning for, hvilke opga-
ver landsbestyrelsen arbejder med igennem året og betydning for det forberedende arbejde 
op til Årsmødet.  
 
Som en del af vores arbejde i landsbestyrelsen, skal der forinden dette landsbestyrelses-
møde drøftes ønsker til årsmødeforslag i regionsbestyrelserne. På den måde sikrer vi, at der 
bliver lavet et grundigt arbejde, hvor alle føler sig inkluderet i processen frem til årsmødet.  
 
Der er derfor brug for at regionskoordinatorer drøfter med regionsbestyrelsen, hvilke emner 
eller temaer, som I i jeres regionsbestyrelser ønsker, at vi i SLS skal arbejde med i det kom-
mende år. Hvis man har brug for inspiration, kan man se skabeloner til årsmødeforslag på 
aktiv-guiden, under Årsmødeforum (se bilag 4.1.B og 4.1.C). Du kan læse mere om, hvordan 
der stilles forslag til indsatsområder, værdi og politikpapir, deadline m.m. til årsmødet på Års-
mødeforum og i vedtægtens kapitel 6 Årsmødet se bilag 4.1.A. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af årsmødeforslag har vi i SLS de forgangne år haft stor 
glæde af vores årlige studielivsundersøgelse, som giver en status på, hvordan vores medstu-
derende oplever studielivet inden for specifikke områder. Under denne drøftelse på landsbe-
styrelsesmødet giver vi derfor en kort orientering om, hvilke emner der bliver undersøgt i år i 
den kommende studielivsundersøgelse, som kommer til at køre inden årsmødet.  
 
Derudover skal vi også allerede nu lægge planer for, hvordan vi får lavet gode rekrutterings-
processer. Det gælder både rekruttering af deltagere til årsmødet, men det handler også om 
rekruttering til posterne i forretningsudvalget og regionskoordinatorposterne. Sidstnævnte 
vælges nemlig også i hver regionsbestyrelse for næste SLS-år, umiddelbart op til årsmødet.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at landsbestyrelsen drøfter forslag til indsatsområder for det kommende år, og 
starter op på planlægningen for rekruttering til årsmødet. 
 
Drøftelse 
 
 
Det blev besluttet at tage drøftelsesreferat af dette punkt, så det kan bruges til det videre ar-
bejde for hele landsbestyrelsen. 
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Brainstorm over indsatsområder: 
Indsatsområde: Fair løn i studiejobs  

- Det ville være ærgerligt at stoppe nu, hvor der er lagt så meget arbejde i dette ind-

satsområde og fortsat er lang vej i gen før vi er i mål.  

- Selv hvis det ikke er et indsatsområde, så kan man godt arbejde videre med det, da 

det er en del af SLS’ formål (sygeplejestuderendes vilkår under uddannelsen og poli-

tiske interesser i studiemæssige forhold) og vi har det nævnt i vores politikpapir om 

levevilkår. 

 
Indsatsområde: Praktikløftet 

- Der er fortsat alt for mange praktiksteder uden kliniske vejleder 

- EU-direktivet giver for løse rammer til godkendelse af praktiksteder. 

o Der er problemer med at opfylde kravene og studerende f.eks. kommer på 

plejehjem når de skal opfylde den kirurgiske praktik.  

▪ Opfylder man så sin kirurgiske praktik? 

▪ Har man mulighed for at kaste sig over opgaver som hænger sammen 

med teoriundervisningen man har fået? Kan man få opgaver som rela-

tere sig til f.eks. til det akutte.  

o Skolerne forsvarer sig med, at der ikke står udspecificeret i EU-direktivet (eller 

i uddannelsesbekendtgørelsen) hvor det kirurgiske forløb skal opfyldes.  

o Det der står i godkendelse af praktikstederne, stemmer ikke overens med rea-

liteten derude.  

o Der er nogle praktiksteder, som har store udfordringer med at have stude-

rende i praktik, og som bør blive revurderet som praktiksteder. Men hvordan 

kan vi komme det til livs, når der er mangel på praktiksteder og skolerne der-

for er modvillige over at fjerne stederne  

▪ Hvad er processerne for klager? 

▪ Vil fortsætte presset for at vi kan komme i praktik i almen lægepraksis 

- Frafald pga. praktikkerne 

- Refusionstaxameter og finansieringen af praktiksteder 

 
Andre ideer til indsatsområder: 
 

- Fraværsregistrering i undervisningen 

o Der er en utilfredshed hos de studerende 

o Der er tvivl omkring erstatningsopgaverne, da rammerne ikke står beskrevet 

o UCN er der fraværsregistrering fra 1-5 semester  

o Fraværsregistrering presser de studerende  

o De studerende oplever ikke at der bliver lyttet til dem 

 
- Kvalitet i undervisning 

o Fokus på undervisningsmiljø og skolerammer, fyringer, undervisningslokaler, 

besparelser på skolen mm.  
o Er underviserne klædt ordentlig på til at varetage undervisningen? 

o Herunder undervisningskvaliteten, herunder praksisnær nok (opdater metoder 

og teorier så der er overensstemmelse mellem praktik og teori) 

o Er det kun i praktik at der skal være praksisnær undervisning? 
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o Hvis vi gør det til et indsatsområde, er det også bedre mulighed for at øge ind-

satsen i f.eks. VIA 

 
- Studenterdemokrati  

o Svært at være aktive, når skolerne modarbejder en.  

o Dialog med ledelsen  

o Relation til ledelsen  

o Bliver der lyttet til de studerende? 

 

- Eksamenerne/mental trivsel 

o Der er stor forskel på eksamenerne  

o Nogle til tider lidt uklare rammer omkring eksamenerne og de studerende er 

derfor i tvivl om hvad der vurderes på og hvad karakterkravene er. 

o Karakterræs fylder og presser de studerende 

o Kan man indføre bestået/ikke bestået i stedet for karakterer? 

▪ Desværre er der nogle kandidatuddannelser der har karakterkrav for 

optagelse. 

 
-  Øge kobling mellem teori og praksis 

o Der er uoverensstemmelse mellem det vi bliver undervist og det praksis efter-

spørger 

▪ Eks. i psykiatriundervisning, hvor studerende til tider bliver undervist i 

teorier, som ikke længere anvendes i praksis 

- Elsk vores fag 

o Øge rekruttering til faget 

o Nationalt kunne man bruge tid til at komme ud på folkeskolerne og gymnasi-

erne og fortælle om sygeplejefaget 

o Bidrage til samfundsmæssige ændringer  

o Her kan man bruge vores samarbejdspartnerne med professionshøjskolerne 

og FH 

o OBS: Er det vores opgave i SLS eller er det professionshøjskolernes ansvar? 

 

- Rum og tid til at være studerende 

o Tiden til at kunne passe et studiejob 

o Transport og økonomi  

o Vilkår både fra skolen og studiejob så hverdagen går op 

 

- SLS kan være stærkere 

o Blive bedre til at styrke sammenhold på de forskellige organisatoriske lag og 

på tværs af landet 

o Kast andet end penge efter lokalafdelingerne, kast mennesker og viden efter 

dem 

o Hjælp lokalafdelingerne med at holde aktiviteter med rekruttering for øje og 

lav forpligtigende fællesskaber 

 
Derefter blev der drøftet muligheder angående rekruttering til årsmødet ud fra følgende re-
fleksionsspørgsmål: 
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1. Hvordan sker den gode og forpligtende rekruttering? 

2. Hvordan kan vi tidligt begynde at rekruttere til årsmødet og understrege betydningen 

af årsmødet? 

3. Hvad ville det forventede fremmøde i ens region være lige nu? 

 
Derefter blev der aftalt i landsbestyrelsen, at emnerne for indsatsområder bliver drøftet ude i 
regionsbestyrelserne op til næste landsbestyrelsesmøde, så vi på næste landsbestyrelses-
møde er klar til at arbejde videre med årsmødeforslag. 

 
 

5.1 Indsatsområdet Fair løn i studiejobs 

Sag til: Orientering  Tid: 30 min 

Stiller: Forretningsudvalget 
Fremlægges af:  
Charlotte, Victoria og Michelle  

 
På landsbestyrelsesmødet i oktober blev der præsenteret en kampagneplan for arbejdet med 
indsatsområdet. Denne kampagneplan er nu tilrettet en smule, og derfor vil vi på dette lands-
bestyrelsesmøde præsentere en opdateret kampagneplan.  
 
En del af arbejdet med indsatsområdet har også været at puste nyt liv i en aktivistgruppe. 
Derfor præsenterer vi også status på arbejdet med denne aktivistgruppe.  
På mødet i oktober samlede vi i landsbestyrelsen nogle pointer til et grundlag for aktivist-
gruppen. 
 
Kampagneplanen er primært til brug for arbejdsgruppen og aktivistgruppen, men kan også 
bruges som inspiration til arbejdet ude i regionsbestyrelser og lokalafdelinger.  
 
 

5.2 Indsatsområdet Praktikløftet 

Sag til: Orientering  Tid: 30 min 

Stiller: FU Fremlægges af: Maja, Louise og Laura 

 
Vi orienterer om status på indsatsområdet Praktikløftet. 
 
Siden sidste Landsbestyrelsesmøde har vi afholdt aktivtræf, hvor praktikløftet var i fokus.  
Til aktivtræf kom vi i gang med en masse af de initiativer, som vi på første landsbestyrelses-
møde i SLS-året besluttede at prioritere arbejde på. 
 
De to initiativer, der især var fokus på, var udbredelsen af praktikparat-arrangementet, og 
lommekort om ”den gode dialog”, målrettet de sygeplejestuderende.  
 
Ved praktikparat-initiativet er det næste skridt at få begge indsatser udbredt til alle lokalafde-
linger. I den forbindelse vil vi til Landsbestyrelsesmødet vise det færdige produkt af praktik-
parat-oplægget, og fortælle om planen for udbredelsen af oplægget/konceptet.  
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Ved lommekort-initiativet, som blev introduceret til aktivtræf, så er vi i forretningsudvalget i 
gang med at indarbejde pointer fra drøftelserne på Aktivtræffets workshop i lommekort-pro-
duktet. Til mødet vil vi præsentere vi lommekortene og det foreløbige design. Vi vil også ori-
entere om overvejelser vedrørende udbredelsen af kortene.  
 
Til slut orienterer vi om arbejdet på det nationale plan, og hvad tankerne er for arbejdet i den 
sidste halvdel af SLS-året (frem mod juli 2023).  
 
Kommentarer  
Dialogkort  
På nuværende tidspunkt står der man skal kontakte den ”klinisk koordinator”. Det er ikke alle 
regioner som har en klinisk koordinator, der er derfor et ønske om at ændre det, så det er 
gældende og passer på samtlige regioner.  
Derudover referer vi konsekvent i SLS til praktik fremfor ”klinik”, derfor kunne man ændre det 
i dialogkortene også. 
  
 
 

6 Meddelelser 

 
Ingen 
 
 

7 Eventuelt 

 
Evaluering  
Landsbestyrelsen evaluerede mødet ud fra en delta/plus-model.  
 
Da mødet var online var flere kommentarer relateret til de tekniske rammer for mødet. 
 
Forretningsudvalget medtager evalueringen i tilrettelæggelsen af næste landsbestyrelses-
møde. 


