
Uddannelses- og arbejdsmiljø
SLS mener, at sundhedsvæsenet skal være et godt arbejds- og 
uddannelsesmiljø, både fysisk og psykisk. Sygeplejersker og 
sygeplejestuderende skal have mulighed for at udføre et godt 
arbejde, som skaber faglig stolthed, trivsel og arbejdsglæde. 

SLS mener, at rammerne i klinikken skal favne den enkelte 
studerende, og derfor bør mødetiden primært være i dagvag-
ter. Såfremt der er læringsudbytte og formål kan studerende 
indgå i enkelte aften- og nattevagter. Dette bør være en mulig-
hed og ikke et krav.

Udvikling
I sundhedsvæsenet skal der være mulighed for videreud-
dannelse samt personlig og faglig udvikling. Sundheds-
væsenet skal tilbyde gode samarbejdsmuligheder, indfly-
delse, oplevelse af retfærdighed, gode læringsmiljøer og 
mulighed for uforstyrret arbejde. Desuden mener vi, at 
ministeriel og regional detailstyring skal begrænses. 

Løn og ansættelsesvilkår
SLS mener, at sygeplejersker og sygeplejestuderendes løn 
skal stemme overens med kompetencer og ansvar. Sygeple-
jersker har stor værdi for samfundet. Den værdi skal afspejle 

sig i lønnen, som bør være på samme niveau som andre 
bachelorers løn.

SLS mener, at der skal være ligeløn i Danmark, og at historisk 
betingede kønsforskelle, på grund af indplaceringen i tjene-
stemandsreformen, ikke skal bestemme lønnen i sundheds-
væsenet. 

SLS arbejder for, at det fortsat skal være attraktivt og givende 
at uddanne sig til sygeplejerske, hvorfor den værdi, sygeple-
jersker har for samfundet, skal afspejles i løn og arbejdsvilkår.
 
SLS mener, at alle skal have mulighed for en fuldtidsansæt-
telse – også som nyuddannet. Som nyuddannet sygeplejerske 
skal man have et introduktionsforløb på minimum 3 måne-
der uden for normering, hvor der er plads til et individuelt 
tilrettelagt forløb med mulighed for sparring og at ”finde sig 
til rette på arbejdspladsen”. 

SLS mener, at sygeplejersker og sygeplejestuderende skal 
have indflydelse på sundhedsvæsenet.

[Ændringer vedtaget på SLS’ årsmøde 27.-29. maj 2022 er 
indarbejdet].
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