
SLS arbejder for, at sikre sygeplejestuderendes vilkår og øko-
nomiske rammer under studiet.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Uddannelsessystemet skal kunne rumme den enkelte 
studerendes behov socialt, psykisk og fagligt, uafhængigt af 
vedkommendes ressourcer.

SLS mener, at studerende på en SU-berettiget uddannelse, 
gennem SU, skal være økonomisk uaf-hængige af andre 
indtægtskilder.

SLS går ind for, at SU skal understøtte studietiden gennem 
fuld økonomisk støtte til dækning af stu-dieudgifter og basale 
behov, således at alle opnår lige adgang til uddannelse. Det 
indebærer, at SU’en følger prisniveauet på udgifter som bolig, 
mad, bøger og lignende

SLS mener, at transportudgifter, som er direkte relateret til 
praktikperioden, i særlige tilfælde skal kunne trækkes fra i 
skat. Dette skal gøre sig gældende når den studerende har 
længere end 1,5 times transporttid hver vej til praktikstedet 
med offentlig transport. Det skal samtidigt gælde i tilfælde 
hvor afgangstiderne medfører, at den studerende ikke kan 
møde på praktikstedet inden for rimelig tid, fra den studerende 
tager hjemmefra. Transportudgifterne skal kompenseres ved 
befordringsfradrag eller lignende kompensation for brug af 
eget køretøj. Kitler skal være frit tilgængelige, såfremt det er 
på-krævet i henhold til undervisningen.

SLS arbejder for, at SU ikke benyttes som arbejdsmarkeds-
politisk styrringsredskab, for at afhjælpe udfordringer i 
sundhedsvæsenet i henhold til rekruttering.

SLS mener, at støttetid (i form af 12 måneders SU-klip), skal 
bibeholdes, således at uddannelsessy-stemet fortsat kan 
imødekomme studerende, der bliver forsinket i studiet. SLS 
mener samtidigt, at barsel ikke skal være kønsbetinget. Der-
for bør fordelingen af SU-klip være den samme, uanset køn.

Studierelevant arbejde
SLS anbefaler, at sygeplejestuderende får og opsøger mulig-
heden for studierelevant arbejde som økonomisk supplement 
til deres uddannelse. Sygeplejestuderende skal have deres 

studie i fokus, men et studierelevant arbejde vil være med til 
at fastholde studerende på uddannelsen.

DSR forpligtede sig ved kongressen i 2022 til at samarbejde 
med SLS om at skabe bedre lønvilkår for sygeplejestuderende.

SLS arbejder for, at sygeplejestuderende i studierelevant 
arbejde lønnes efter kompetencer, fortrinsvis med afsæt i 
overenskomst forhandlet af SLS/DSR.

Dertil mener SLS, at sygeplejestuderende i studierelevant 
arbejde, skal præsenteres for en klar funkti-onsbeskrivelse 
ved ansættelse. 

Boligforhold
Manglen på boliger, studerende har råd til, presser studeren-
de både økonomisk og socialt, og kan bidrage til lavere grad 
af rekruttering og fastholdelse.

SLS mener, at den lige adgang til uddannelse udfordres af den 
nuværende boligmangel, med afsæt i boligernes økonomi, 
områdets attraktivitet og i takt med stigende boligomkost-
ninger. Studie- og ungdomsboliger skal være tilgængelige i 
tilstrækkeligt omfang, og skal tilpasses en studieøkonomi.

Sundhedsfremme
SLS mener, at studerende skal have let adgang til sund kost og 
motion.

SLS arbejder for, at studerende skal have adgang til sund-
hedstiltag på skolen såvel som i praktikfor-løb. Sygepleje-
studerende skal inkluderes og tilbydes samme sundhedsord-
ninger i praktikforløb.

[Ændringer vedtaget på SLS’ årsmøder hhv. 29.-31. maj 2015, 19.-21. maj 2017, 
24.-26. maj 2019 og 27.-29. maj 2022 er indarbejdet.]
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