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Kære Læser, 

Dette er årsberetningen for året 2016/2017 i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning. Et år, der har budt på heftig 
uddannelsespolitisk debat, en ny bekendtgørelse og en organisation med værdi for medlemmerne.

Sammen om vores uddannelse
Første årgang på 2016-bekendtgørelsen blev optaget i sommers og det bliver spændende at følge deres videre færd, de 
næste tre og et halvt på uddannelsen. Sommeren var knapt nok gået på hæld, da den daværende regeringen præsente-
rede deres 2025-plan med planer om at ændre i SU-systemet. Kort efter blev forslag til finanslov 2017 præsenteret, hvor 
besparelserne på 2 % årligt fortsatte. Med Uddannelsesalliancen stod vi sammen om at sige fra til både forringelser af 
kvalitet på vores uddannelser og ændring af SU-systemet, da 43.000 mennesker d. 13. oktober 2016 deltog i demonstra-
tioner i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Der var fart over 2016 og det sluttede med et brag, da uddannelsesloftet 
blev vedtaget og ved nytår trådte i kraft. Kampen mod loftet og besparelserne på vores uddannelser fortsatte ind i 2017. 
Vi arbejdede med Den gode klinik, Man(d) kan blive sygeplejerske, og Stærke lokalafdelinger, så sygeplejerskeuddannel-
sen kan få kvalitet i klinikforløb, mangfoldighed på uddannelsen og have stærke tråde fra nationalt til lokalt plan.

Værdien i fællesskabet
Det glæder os at sygeplejestuderende finder det værdifuldt at være en del af fællesskabet. 1. januar 2017 opnåede SLS 
sit højeste medlemstal nogensinde. Efter 16 år som organisation organiserer SLS 84 % af alle sygeplejestuderende. Det 
er en vigtig prioritering at byde hver enkel sygeplejestuderende velkommen på uddannelsen og denne tidlige, nære 
relation til SLS danner et stærkt fundament for et tilhørsforhold til organisationen og efterfølgende Dansk Sygeplejeråd. 
SAMMEN OM DSR, Dansk Sygeplejeråds organisationsprojekt, fyldte meget og vi har især været optaget af spørgsmå-
lene – hvad er SLS’ plads i dét fællesskab? Hvad er værdien i fagforeningen, når man er færdiguddannet? – frem mod 
ekstraordinær kongres i juni 2017.

En stor tak til hele Elev- og studenterbevægelsen, som har gjort arbejdet for et bedre uddannelsessystem, samt kvalitet i 
de enkelte uddannelser, konstruktivt, lærerigt og sjovt.

En stor tak skal også lyde til Dansk Sygeplejeråd, både centralt og i kredsene, hvor opbakning og sparring er yderst værd-
sat, og hvor samarbejdet for vores medlemmer er enormt værdifuldt. 

Vi ønsker at takke sekretariatet, den nationale bestyrelse, lokalbestyrelserne og alle aktive i SLS for hver dag at arbejde 
hårdt for de sygeplejestuderende.

Med venlig hilsen

Forretningsudvalget 2016/2017

 

Helle Yndgaard Storm    Emilie Haug Rasch 
Formand    Næstformand

Kjestine Schwarz     Line Thusholt Jakobsen    Michelle Færk Andresen
Forretningsudvalgsmedlem   Forretningsudvalgsmedlem   Forretningsudvalgsmedlem

 

Forord
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Man står til årsmødet med tanker om hvordan det kommen-
de år bliver. Hvad man skal lave, hvordan man skal agere, 
hvilken retning man skal gå. Man træder ind i en arena, hvor 
man ikke længere taler på vegne af sig selv, men på vegne 
af omkring 8.000 sygeplejestuderende. Man træder også ind 
i en arena, man er i på lånt tid. Hvor man hele tiden kan se 
slutdatoen, og hvor perioden fra man træder til, til man giver 
stafetten videre, gerne skal betyde noget. Ikke kun for en selv, 
men også for dem man taler med og taler for. 

Velkommen i den store arena; 
At blive formand i en fart
Jeg trådte ind i arenaen efter at have siddet et år som 
menig forretningsudvalgsmedlem. Jeg trådte ind i den 
store arena fordi jeg har en stærk tiltro til fællesskabet 
og dets vilje til at værne om vores uddannelse. Med en 
tiltro til at vi er solidariske og vi ønsker alle den bedste 
uddannelse, og at det er derfor vi tager ansvar for hin-
anden og for vores uddannelse. Jeg trådte ind i den store 
arena med et mål om at skabe en organisation, der har 
samhørighed, ro og engagement, hvor der var plads til 
alle, og hvor det giver værdi for folk at gøre en indsats. 
Og hvor det giver værdi at være medlem, fordi man føler, 
at der som sygeplejestuderende blev arbejdet for dét der 
var i ens interesse.

Som nyvalgt formand træder man også ind i en arena 
en anden lige har forladt og en arena, der kører videre 
formandskab efter formandskab. Den første tid bruges på 
at lære alt at kende. Men det skal gå stærkt, fordi relatio-
ner er vejen frem og der er forventninger fra alle fronter 
fra start. Samarbejdspartnere, der hiver fat i dig, du 
skal nu tage beslutningerne om politiske retninger, om 
medlemsfordele, om kurser for de aktive og meget mere. 
Din kalender er allerede fyldt og det er med en fart du 
skal sætte dig ind i alt inden sommerferien er slut hvor 
bestyrelsen vågner op til dåd, nye sygeplejestuderende 
starter på uddannelsen og skal introduceres til SLS, og 
uddannelsesministeriet præsenterer forslag efter forslag, 
der skal behandles. 

Der gik da ikke længe før journalisterne ringede og så var 
det med at være klar.

1. Formandens beretning
 

Kan I se og høre os nu?
”Jeg har ikke set 25.000 vrede studerende på Slotspladsen” 
udtalte Venstres uddannelsesordfører i efteråret. Ordføreren 
havde ret. Der havde ikke stået det antal studerende endnu, 
men utilfredsheden ulmede og den 13. oktober 2016 stod 
43.000 elever, studerende, undervisere og andre borgere 
landet over sammen for at sige fra overfor regerings planer 
om at fortsætte besparelserne på uddannelsesområdet og 
om at omlægge SU-systemet. Det har bestemt ikke gået 
stille for sig i den uddannelsespolitisk arena og året har 
været præget af mange forslag på uddannelsesområdet, 
som kan få store betydninger for vores uddannelsessystem. 
Der var et uddannelsesloft, der satte en stop for udvikling 
og drømme, erkendtlighed, der kan ende med at vi begynde 
at acceptere at sygeplejestuderende bliver udnyttet som 
arbejdskraft for en lille sum penge, og fyringer af undervise-
re på uddannelsesstederne, der rykker studerende længere 
væk fra feedback, vejledning og undervisning. 

Jeg er gået til det at være formand med den indstilling, at 
min vigtigste opgave er, at de sygeplejestuderendes stemme 
blev hørt og set. Det er den blevet. I den trykte presse, i tv 
på NEWS og DR, i radioen på P1, til manifestation i decem-
ber mod uddannelsesloftet, og foran 3500 fremmødte til 
Uddannelsesalliancen demonstration i Odense, hvor jeg talte 
på vegne af MVU, i en af de fire store byer, hvor vi afholdt 
demonstration. Endvidere blev Slotspladsen i København 
fyldt med 30.000 utilfredse personer, 8.000 i Aarhus 1.500 i 
Aalborg. Journalisterne ringede og sagde, ”Kan du skaffe mig 
en sygeplejestuderende, der er i klinik lige nu, der kan inter-
viewes om SU-nedskæringerne, gerne indenfor en halv time. 
TAK!” Og så er det i gang med at ringe til alle man kender.

Det er et privilegium at kunne tale sagen for en uddannel-
se, som de fleste i vores samfund kommer i berøring med. 
Det er ikke ligegyldigt, hvilken uddannelse sygeplejersker 
kommer med. For mig er det bestemt heller ikke lige gyl-
digt hvilke vilkår vi har undervejs. Derfor var det enormt 
vigtigt for mig, at få markeret hvilke konsekvenser det har 
for sygeplejestuderende for eksempel når de skærer på 
SU’en. Sygeplejestuderende er en stor del af deres uddan-
nelse i klinik, hvor de giver sig selv i mødet med patienten 
eller borgere. Man lægger al energi i sin uddannelse og 
arbejder det man kan ved siden af. At skære i SU’en vil 
gøre det sværere for sygeplejestuderende at være stude-
rende på fuldtid.

Det har været vigtigt for mig, at vi har været synlig til åbne 
samråd, både når det handlede om uddannelsesloftet, 
SU-nedskæringerne, eller om et øget optag på UCSJ. Jeg har 
prioriteret at tage til konferencer, hvor jeg kunne bidrage med 
de studerendes stemme, som til fagligt selskab for undervi-
sende sygeplejerskers. Jeg har repræsenteret de sygeplejestu-
derende som en del af Hovedbestyrelsen hvor jeg har tordnet 
mod at nogle sygeplejestuderende knapt ser en sygeplejerske 

Af Helle Yndgaard Storm 
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eller klinisk vejleder, når de er i klinik. Det har ikke mindst 
været vigtigt for mig, at sygeplejestuderende og SLS har 
været med til at forme Dansk Sygeplejeråd ved organisati-
onsprojektet, SAMMEN OM DSR, som både Emilie og jeg har 
brugt stor energi på. I sommeren 2016 blev 1. årgang på den 
nye bekendtgørelse optaget. Som en del af følgegruppen har 
jeg endvidere givet de studerendes perspektiv på hvordan vi 
kan monitorere den nye bekendtgørelse.

Jeg har prøvet at dele de gode fortællinger vidt og bredt. 
Ikke mindst de gode fortællinger fra årets kliniksted har jeg 
taget med mig videre, når jeg har fået fortalt hvordan nogle 
kliniksteder trods stramme rammer, prioriterer at stude-
rende uddannes her. At de studerende rent faktisk bidrager 
til fælles faglig læring for alle på afdelingen. Og at de ser 
de studerende som et krydderi, snarere end belastning. 
For mig lyder det ikke så svært, at prioritere at uddanne 
burde være en naturlighed, fordi det det er kilden til at der 
kommer kompetente sygeplejersker ud af uddannelsen. Det 
var derfor også med stor glæde at Emilie og jeg rejste landet 
rundt for at overrække årets kliniksted. Jeg hører oftest om 
de dårlige historier, som spiller en rolle i at fortælle hvad vi 
kan gøre bedre. Men jeg får ro i sindet, når jeg hører de gode 
historier, for jeg ved at der også bliver gjort et stort arbejde 
for at uddanne fremtidens sygeplejersker.

Vi har forsøgt at gøre SLS så gennemsigtig og synlig som 
muligt, både for medlemmerne, for de aktive og for andre, 
der følger med. Jeg synes, det er lykkedes at være give en 
stærk stemme til de sygeplejestuderende og til SLS. 

Fællesskabet gør at vi rykker os
Der er en stærkt identitetsfølelse i det at være sygeplejer-
ske, det at være sygeplejestuderende, det at være SLS’er. 
Jeg har holdt mange introduktioner for nye sygeplejestu-
derende i min tid i SLS og de fleste bliver en del af fæl-
lesskabet, netop fordi vi er sygeplejestuderende og kun 
sygeplejestuderende. Det er sygeplejestuderende, der taler 
sygeplejestuderendes sag og kender virkeligheden som 
sygeplejestuderende. Det er der stor værdi i. Vi fejrer ofte 
vores medlemsprocent, med god grund. Der ligger et stort 
arbejde i at byde alle sygeplejestuderende velkommen på 
studiet og fortælle om SLS. Det er en prioritering, der gør at 
vi kan tale for så mange og have større gennemslagskraft.

Bestyrelsen har fået en masse nye engageret medlemmer 
og vores bestyrelsesmøder er stadig et sted hvor fælles-
skabet i fællesskabet i høj grad ses og binder organisati-
onen sammen. Det SLS kan, udover at værne om vores 
uddannelse, er at udvikle alle os, der går forrest i at vær-
ne. Jeg startede på uddannelsen uden nogensinde at have 
gået op i studenterpolitik. Jeg har om nogen udviklet mig 
og fundet min plads i dette fællesskab og det der giver 
mening for mig. Man kan nå langt i SLS, hvis man griber 
mulighederne. Det håber jeg alle aktive og medlemmer vil 

gøre, fordi man kan nå så langt. Man kan gå fra aldrig at 
have bekymret sig om uddannelsespolitik til at tage orlov 
fra uddannelsen for at arbejde fór uddannelsen og ens 
medstuderende studerende. 

Som formand er man ikke bare forreste mand i at tale 
de sygeplejestuderendes sag. Man er også leder for et 
sekretariat, et forretningsudvalg, en bestyrelse, en gruppe 
aktive og medlemmerne. Det er et stort ansvar men vi skal 
passe på fællesskabet sammen.

Tak til alle de aktive og bestyrelsen, der hver dag arbejder 
for en bedre uddannelse. 

Tak til mit forretningsudvalg. Det er den svære kunst at 
balancere både uddannelse og SLS. Det er hårdt. Men jeg 
er stolt af jer. Tak for jeres arbejde.

Ikke mindst tak til Emilie. Vores citrontræ, vi ville høste til 
sommer, døde hurtigt, men musketer-eden holdt ved, og 
det viser hvordan de bedste resultater sker når man sam-
arbejder og respekterer hinanden. Det smitter af på hele 
organisationen. Det var noget med ministre, der ikke ville 
forstå, spøgelser fra fortiden, der ikke kunne jages væk, 
og en konstant følelse af at skulle nå den næste deadline, 
inden tiden løb fra os. Men vi klarede det sammen.

Om man nåede det man ville, det man havde håbet på, 
det man havde lovet, er altid svært at gennemskue, når 
man står i arenaen. Man gjorde forhåbentlig en forskel. 
Det er jo oftest også med ønsket om at gøre en forskel, at 
man vælger uddannelsen. 

Om man fik succes eller om man fik tæsk undervejs for de 
beslutninger man tog, er måske ikke det vigtigste. 

Vigtigst er, at man i det mindste var man modig nok til at 
gå ind i arenaen. 

Tak for i år.

It is not the critic who counts; not the man who points out 
how the strong man stumbles, or where the doer of deeds 
could have done them better. The credit belongs to the man 
who is actually in the arena, whose face is marred by dust 
and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, who 
comes short again and again, because there is no effort 
without error and shortcoming; but who does actually stri-
ve to do the deeds; who knows great enthusiasms, the great 
devotions; who spends himself in a worthy cause; who 
at the best knows in the end the triumph of high achieve-
ment, and who at the worst, if he fails, at least fails while 
daring greatly, so that his place shall never be with those 
cold and timid souls who neither know victory nor defeat.
- Theodore Roosevelt
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 2. Næstformandens beretning

Næstformandens beretning 2016/2017
Da jeg 1. juli 2016 satte mig i næstformandsstolen for 
første gang var det med stor ydmyghed at jeg overtog 
pladsen. Det var store sko, der skulle fyldes ud og det 
hårde, men spændende arbejde startede fra dag ét.
At stå i spidsen for en organisation som SLS, at kunne 
lede sammen og hver for sig, i et forretningsudvalg og 
kunne indgå i et tæt samarbejde i sekretariatet, samti-
dig med at man skal udføre og udvikle på SLS’ visioner 
og politik. Det er noget af en mundfuld, men heldigvis 
synes jeg at vi har formået at få et rigtig godt år ud af 
det. Undervejs bliver man i tvivl, om man er opgaven 
voksen, men dette er i sandhed en position, hvor man 
vokser med opgaven. 

Der er mange bundne opgaver og ting, som kommer ind 
fra højre. Men man lærer at tackle dem og man lærer 
uden tvivl at prioritere i sin tid og opgaver.

Relationer skaber sammenhæng
Et af de mest gennemgående temaer i mit arbejde, 
både internt og eksternt, er at danne relationer. Jeg 
opdagede hurtigt, at det er vigtigt at give sig til kende 
i Kvæsthuset og få skabt de gode samarbejdsbånd og 
–kanaler fra start. Det er guld værd at vide hvor man 
skal gå hen, hvis der er noget man har brug for spar-
ring på. Vi er heldige at sidde lige midt i DSR’s hjerte, 
med kun en armslængde til de garvede folk. Vi skal 
huske at gøre nytte af den viden, som er på den anden 
side af gården, samt huske dem på, at inddrage os. Vi 
kan også lære fra os.  

Eksternt er det vigtigt at være til stede til diverse arrange-
menter og i diverse netværk, for det er først når man viser 
sit ansigt, at man bliver spurgt om sin mening. Det er for 

eksempel ikke altid at journalisterne automatisk ringer til 
os, selvom de skal skrive en historie om sygeplejestude-
rende. Vi oplevede for eksempel under finanslovsforhand-
lingerne, hvor meget vi kunne få ud af at være til stede 
hvor tingene skete.  

Internt har jeg brugt rigtig meget tid på at få en føling 
med- og at lære lokalbestyrelserne bedre at kende. 
At skabe gode bånd på tværs af organisationen, gør 
arbejdsprocesser nemmere, mere gnidningsfrie og ikke 
mindst mere produktive. Derfor er det understøttende 
arbejde for de regionale netværk og lokalbestyrelserne 
rigtig vigtigt. Sammen med Sidsel, har jeg haft løbende 
sparring omkring hvordan det lokale og regionale arbej-
de understøttes bedst og på den måde få gode arbejds-
gange omkring dette. 

I forretningsudvalget har det også været vigtigt at lære 
hinanden at kende og holde fysiske møder og sociale 
sammenkomster. I et så tæt arbejdsfællesskab, er det 
vigtigt at kende hinandens styrker, svagheder og per-
sonlige grænser. At lære hinanden at kende og respek-
tere de forskelligheder vi har, er essentielt for et godt 
samarbejde. 

Internt i formandskabet har vi arbejdet rigtig tæt 
sammen, ved at have kontor sammen og sparre dagligt 
omkring politiske, såvel som organisatoriske problem-
stillinger og udfordringer. På samme tid, har vi været 
meget væk fra hinanden, da vi har haft mange møder 
og aktiviteter ude i byen, introduktioner rundt i landet, 
synlighedsarrangementer m.v. Det betyder at man skal 
være god til at tale sammen om hvad der rører sig. Det 
har virkelig været en fordel at vi har været gode til at 
holde fast i at mødes og at vi har haft mulighed for per-
sonlig sparring omkring det. Respekten for hinandens 
faglighed og kompetencer er virkelig vigtigt, hvilket jeg 
har kunne mærke har været til stede i mit arbejde og i 
vores samarbejde. 

Opkvalificering
Hos det foregående formandskab, blev det prioriteret at vi 
skal opkvalificere lokalbestyrelsesmedlemmerne ved at til-
byde og afholde kurser. I år har det været svært at opfylde 
disse ellers meget relevante og gode kurser, med aktive. De, 
som har været med, har dog fået et kæmpe udbytte af det. 
Dette har resulteret i både at skulle tænke anderledes, nyt 

Af Emilie Haug Rasch
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og har været ressourcekrævende at skulle rekruttere yder-
ligere. Ydermere bør der tænkes videre om vi skal afholde 
så mange kurser og hvordan vi rekrutterer til disse. 

Sociale medier og synlighed
Året igennem er der sket meget i forhold til vores syn-
lighed. På sociale medier har jeg været primus motor 
på at være inddragende og synlig i forhold til vores 
medlemmer. Ud over kampagnen på facebooksiden 
”Mand kan blive sygeplejerske” som Michelle og jeg har 
udarbejdet, har vi delt relevante politiske sager, samt 
medlemsfordele- og tilbud. Dette for at skabe opmærk-
somhed omkring værdien i at være medlem på den 
politiske bane, hvor vi bliver inviteret ind og hvad vi har 
en holdning til. Ydermere for at huske vores medlem-
mer på, alle de gode tilbud vi har til dem i kraft af de 
samarbejdspartnere vi har.

På Instagram er vi blevet en synlig figur, hvor der både 
gives indblik i hverdagen på sekretariatet, men også poli-
tiske budskaber, arrangementer vi deltager i m.v.

Det er i min optik vigtigt at være til stede på de sociale 
medier, da det mere og mere er her, vores medlemmer 
henter nyheder og er til stede. Vi skal selvfølgelig være til 
stede hvor de er. 

Økonomi
For mig har det ikke været en høj prioritet at udvide 
vores rammebevilling, som det har for tidligere næst-
formænd, men nærmere sætte mig ind i hvorfor det ser 
ud som det gør og hvad vores rolle er i forhold til den 
økonomiske ramme. Relationsdannelse internt i Kvæst-
huset har igen været vigtigt for mit arbejde, så jeg har 
kunne gå til de rigtige mennesker for sparring og hjælp 
i situationer, hvor jeg ikke vidste hvad jeg skulle gøre. 
Især regnskabsafdelingen har været en vigtig spiller i 
mit virke, som økonomisk ansvarlig, da de er professi-
onelle på området og har været meget behjælpelige i 
spørgsmål vedrørende vores rammebevilling, budgetter, 
kontoplaner m.v.

Vi får flere studerende på vores uddannelsessteder og 
flere medlemmer i organisationen, så selvfølgelig skal 
vi tænke videre omkring vores rammebevilling fra DSR 
fremover. Vi er ikke bare vigtige, men essentielle for hele 
organisationen. 
 

TAK er et fattigt ord
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle jeg har mødt og arbej-
det sammen med gennem mit år som næstformand. Det 
er nogle helt unikke mennesker jeg har fået lov at stifte 
bekendtskab med og lære af.  

Til bestyrelsen, som jeg kan mærke har utroligt meget 
energi og engagement.

 Til alle de aktive i lokalbestyrelserne – det er jer der hol-
der os i gang! 

Sekretariatets rolle i SLS tror jeg ikke man får sat nok pris 
på i hverdagen. Det er dem, som kører det hele rundt og 
formår at skabe sammenhæng ved løbende skiftende 
formandskaber. Jeg har stor respekt for arbejdet.

Forretningsudvalget, hvor alle tre er vokset og har fået mig 
til at vokse. På den rigtig gode måde. Tak.

Sidst men ikke mindst; da Helle og jeg stillede op ved Års-
mødet 2016 havde jeg ikke engang håbet på at kunne få et 
samarbejde, som det vi fik. Vi ville det her så meget begge 
to og jeg er både imponeret og dybt inspireret af både Hel-
les engagement og gåpåmod. Vi har sammen skabt et rum, 
hvor der er plads til forskellighed og respekt for hinandens 
arbejde. Der har været udfordringer undervejs, men aldrig 
i vores samarbejde og det er jeg utroligt taknemmelig og 
glad for. Vores musketér-ed holdt. Tak.

Det er kun medlemmerne af SLS, som kan vurdere om 
jeg har været min opgave voksen, men jeg afslutter mit år 
som næstformand med stolthed og tilfredshed. Ganske 
vist når man aldrig alt det man gerne vil. Ganske vist 
er der politikere, som gang på gang siger de lytter, men 
så ikke hører hvad man siger. Ganske vist løber man 
hovedet mod en mur engang imellem og cirka hver uge 
ønsker man flere timer i døgnet, fordi man har travlt. Men 
jeg er så stolt og tilfreds over vores organisation, hele ve-
jen igennem. Vi har en vigtig stemme i dansk uddannel-
sespolitik og vi har fantastisk gode samarbejdspartnere, 
som hjælper, sparrer med os, lærer fra sig og spørger om 
hjælp når der er brug for det. 

I år har vi vist at vores organisation vil hinanden det bed-
ste internt og at vi altid vil arbejde for de bedste vilkår og 
forudsætninger for de sygeplejestuderende.
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Sammen om DSR 
Af Emilie Haug Rasch og Helle Yndgaard Storm

Et gennemgående tema i år har været Dansk Sygepleje-
råds organisationsudviklingsprojekt, SAMMEN OM DSR. 
Ved DSR’s kongres i maj 2016 blev det besluttet at iværk-
sætte et organisationsudviklingsprojekt. Det vedtaget 
kongresforslag lyder:
”At hovedbestyrelsen sætter sig i spidsen for at gennem-
føre et organisationsudviklingsprojekt, der tager afsæt i 
udvikling af organisationen i et helheds- og bæredygtig-
hedsperspektiv, der understøtter medlemsdemokratiet 
og medlemsinvolvering. Hovedbestyrelsen tilrettelægger 
udviklingsarbejdet med stor inddragelse fra alle dele af 
organisationen. I arbejdet vil indgå en række elementer, 
der har betydning for organisationens udvikling og sam-
menhængskraft herunder struktur, processer, ressourcer, 
og værdiskabelse for medlemmerne.

Udviklingsarbejdet skal være afsluttet inden sommeren 
2017, så det kan iværksættes inden afholdelse af det næ-
ste valg til KB og Lederforeningen.” 

Hovedbestyrelsen i DSR står i spidsen for projektet i 
en proces, hvor medlemmerne, tillidsvalgte, politikere 
og medarbejdere har kunnet udfordre og inspirere 
hinanden på kryds og tværs. Endvidere har de sociale 
medier spillet en rolle i mødet med medlemmerne i 
denne proces.

SLS arbejder kontinuerligt med projektet. Ved bestyrelses-
mødet i november lavede bestyrelsen indledede reflek-
sioner om SLS’ rolle i DSR og hvad vi som medlemmer 
forventer af DSR.

I januar måned afholdte SLS en temadag, hvor vi invitere-
de medlemmer ind til arbejdet med SAMMEN OM DSR. På 
temadagen undersøgte vi sammen hvilke ønsker, tanker 
og drømme de sygeplejestuderende har til deres kom-
mende fagforening. Gennem workshops om bl.a. værdier, 
faglige udfordringer og ambitioner samlede SLS de syge-
plejestuderendes stemmer og forventninger. Resultaterne 
af både refleksionerne i november og af temadagen blev 
bragt videre til udviklingsseminar d.1 februar. Her blev 
den åbne proces og mødet med medlemmet og deres øn-

3. Formandskabets indsatser
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sker og forventninger samlet til at lave pejlemærker, som 
hovedbestyrelsen arbejdede videre med. I april afholdes 
dialogmøder på tværs af Kredsbestyrelser, Lederforenin-
gen og SLS. 

Nu ligger arbejdet for hovedbestyrelsen at udarbejde et 
samlet kongresforslag mod den ekstraordinære kongres d. 
22 juni 2017.

SLS’ rolle som en del af Dansk Sygeplejeråd ligger fast. Vi 
kan styrke den og vi kan sikre at vores medlemmer finder 
mening i det store fællesskab, i vores fagforening, efter vi er 
færdiguddannet. Vores medlemmer har en vigtigt rolle i at 
påvirke hvilken retning vores fagforening skal bevæge sig.

De sygeplejestuderendes stemmer er vigtige og er værd-
satte i det store fællesskab og vi har mærket at vores 
holdninger og bekymringer for fremtiden tages seriøst i 
Dansk Sygeplejeråd.  

Uddannelsespolitisk
Af Helle Yndgaard Storm

2016 Bekendtgørelsen 
Med den nye 2016 bekendtgørelse i ikrafttræden var det 
afslutningen på års fremsyns- og revisionsproces, som de 
foregående formænd har været en stor del af. Det betød 
at moduler blev til semestre. En bekendtgørelse med en 
national studieordning blev til institutionsbaserede stu-
dieordninger med national fællesdel i de første to år, men 
efterfølgende mere frihed til uddannelsesinstitutionerne. 

Med færdiggørelsen af bekendtgørelsen blev der nedsat 
nationalt følgegruppe for hver af sundhedsuddannelser-
ne, hvis opgave er, at følge første årgang på 2016 bekendt-
gørelsen fra start til slut. Følgegruppen skal have fokus 
på, om justeringen af sundhedsuddannelserne realiserer 
målet om et sundhedsvæsen under forandring, samt 
drøfte emner af betydning for interessenter, aftagerfelt og 
studerende. Følgegrupperne sammensættes af tre repræ-
sentanter for UC-sektoren, to udpeget af Danske Regioner, 
to udpeget af KL, én udpeget af Sundhedskartellet, og én 
udpeget af de studerende. I følgegruppen for sygeplejer-
skeuddannelsen sidder formanden for SLS, som repræ-
sentant for de studerende.

MVU-netværket
Hvordan kan MVU-netværket styrkes og hvordan kan vi 
styrke samarbejdet imellem ude på uddannelsesstederne 
er to ting, vi gennem længere tid har været optaget af i 

vores samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds, 
Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Sam-
menslutning af Danske Socialrådgiverstuderende i 
vores MVU-netværk. Med et uddannelsesområde, der 
kontinuerligt er udsat for besparelser, er samarbejdet i 
MVU på uddannelsesstederne vigtigt. Vi fastholder at 
mødes ofte, så vi kan holde os opdateret hvad der rører 
sig uddannelsespolitisk En organisering blandt uddan-
nelsesinstitutionerne øget samarbejde nationalt, er disse 
vigtige samarbejdspartnere, når det kommer til de store 
uddannelsespolitiske slag, der vedrører studerende på 
professionshøjskolerne.

Vi har endvidere afholdt temadag om akkreditering, så 
studerende kan deltage aktiv i arbejde med kvalitetssik-
ring af vores uddannelsesinstitutioner. I MVU-netværket 
har vi desuden givet høringssvar på blandt andet be-
grænsning af dobbeltuddannelse, om det nye lovforslag 
til mulighed for at give erkendtlighed i forbindelse med 
praktik, samt høringssvar på censorudvalgets rapport om 
et styrket censorsystem.

Finanslov og Regeringens 2025-plan
Den 30. august 2016 præsenterede Regeringen deres for-
slag til finanslov 2017, samt den økonomiske 2025-plan. 
Finanslovsforslaget indeholdte en videreførelse af kravet 
om, at der årligt skal effektiviseres 2 % på uddannelserne 
frem til 2020 (samlet besparelse på 10 % i 2020). 

Regeringens økonomiske 2025-plan indeholdt som 
ventet et forslag til reform af SU-systemet. Regeringen 
ønskede at skabe et mere robust SU-system. Dette skal 
gøre at flere kommer hurtigere i gennem uddannelse 
og ud på arbejdsmarkedet, gøre det mindre attraktivt 
for udenlandske studerende at komme til Danmark på 
grund af SU, og udligne SU-niveauet, så det var mere 
på højde med de andre nordiske lande. Forslaget til det 
nye SU-system vakte stor diskussion om konsekven-
serne forslaget kan have. Mange argumenterede at det 
mindsker den sociale mobilitet, som nogle studier viser 
SU-systemet ellers fremmer. Endvidere frygtede man at 
det vil afholde mennesker fra at tage uddannelse grun-
det udsigt til gæld, og at det mindskede stipendie vil få 
folk til at fjerne fokus fra uddannelsen for at arbejde 
mere for at kunne opretholde et levegrundlag. Med 43 
% af sygeplejerskeuddannelsen, der foregår i klinik, var 
der derfor masser af argumenter for, at dette ville ram-
me især sygeplejestuderende hårdt.

Sammen med elev- og studerendebevægelsen og 
Uddannelsesalliancen var fokus i efteråret derfor 
meget rettet mod besparelserne og ændringen af >>
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SU-systemet. SLS var stærkt repræsenteret ved Uddan-
nelsesalliancens demonstrationer d.13 oktober 2016. 
De sygeplejestuderendes stemme var repræsenteret 
ved taler i både Odense, Aarhus og Aalborg, samt til 
for-demo med FADL i København. Demonstrationerne 
mod de planlagte 2 % besparelser og forslaget om en 
SU-reform trak 43.000 mennesker på gaderne en kold 
dag i oktober. Kort forinden demonstrationerne, så vi 
allerede hvilke konsekvenser omprioriteringsbidraget 
på 2% har på professionshøjskolerne, hvor blandt andet 
Professionshøjskolen Metropol meddelte at de måtte 
skærer omkring 45 mio. i lønninger. Det betyder fyringer 
af underviserne. Det betyder mindre kontakt mellem 
undervisere og studerende. Det betyder en svækkelse af 
vores uddannelser.

Finansloven blev vedtaget, men forslaget om ændring af 
SU-systemet blev for en tid lagt på hylden af den davæ-
rende Venstre regering, og en ny regering bestående af 
Venstre, Liberal Alliance og Konservativ kom til i novem-
ber 2017. Regeringsgrundlaget lægger blandt andet op 
til at komme med et udspil med afsæt i 2025-planen “Et 
stærkere Danmark – Et mere robust SU-system”, der skal 
omlægge SU’en og placere provenuet i en kompetence-
pulje. Endvidere lægger regeringsgrundlaget op til en 
reform af bevillingssystemet og en stærkere rolle for be-
styrelserne på de videregående uddannelsessteder. Der 
er på skrivende stund ikke kommet udspil til ændring af 
bevillingssystemet, men det forventes udsendt i løbet af 
2017 og det er uvist hvornår præcist forslag til omlæg-
ning af SU’en præsenteres. 

Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse
Venstre, Socialdemokratiet og Dansk folkeparti indgik 
inden sommerferien en aftale om at begrænse mulig-
heden for at tage flere statsfinansierede videregående 
uddannelser. Dette forslag og de 300 millioner der 
kommer heraf, skal finansiere et hul i det nye dagpen-
gesystem. Begrænsning af dobbeltuddannelse gælder 
uddannelser som er på sammen niveau eller lavere. For 
sygeplejestuderende vil dette lovforslag betyde, at man 
ikke kan tage en uddannelse på andre professionsud-
dannelser eller en akademisk bachelor på universite-
terne eller lavere niveau, når man først har fuldført sin 

professionsbachelor i sygepleje. Allerede i sommers var 
vi fremme og markere, at vi var utilfredse med denne af-
tale, og da lovforslaget blev sendt i høring i slut august, 
skrev vi sammen med MVU-netværket, at det kunne vi 
på ingen måde støtte.

Da 2016 var ved at gå på hæld blev lovforslaget behand-
let. Dagen inden 3. behandlingen arrangerede SLS sam-
men med elev- og studenterbevægelsen en manifestation 
med taler fra nogle af de studerende, der ville blive berørt 
af forslaget. Men forslaget blev stemt igennem og trådte i 
kraft ved nytår. Kampen er dog langt fra slut. Allerede i ja-
nuar havde modstanden været så stort og presset fra ikke 
kun ESB og andre studerende, men fra regeringens egne 
rækker, at forslaget blev ændret, så karensperioden blev 
til 6 år fremfor livstid. Der arbejdes videre med at lægge 
pres, for at få uddannelsesloftet fjernet helt.

Det organisatoriske arbejde
Af Emilie Haug Rasch

Det er med stolthed i stemmen at vi igen i år kan sige at vi 
har slået medlemsrekord. Pr 1. januar 2017 havde vi 8147 
medlemmer, hvilket betyder at 84% af de sygeplejestude-
rende, er medlemmer hos os. 

Vores tal viser os at de studerende ser en værdi i at være 
en del af fællesskabet og at vi gør noget rigtigt som organi-
sation. I forbindelse med Dansk Sygeplejeråds organisati-
onsudviklingsprojekt, som har fyldt meget i løbet af året, 
tager jeg blandt andet med at det er vigtigt at se sig selv 
igennem i sømmene engang imellem. Vi skal blive ved 
med at være gode til at lytte til vores medlemmer og høre 
hvad de siger. At udvikle sig, gøres bedst, når man spørger 
sine medlemmer hvad de har behov for og finder ud af 
hvordan vi understøtter det. 

Vores introduktioner for de nye studerende er en vigtig 
prioritering i arbejdet med at få medlemmer og både 
i september og igen i februar måned rejste hele forret-
ningsudvalget land og rige rundt for at være med til at 
byde velkommen i fællesskabet. 

>>
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Stærke lokalbestyrelser
Vi har lokalbestyrelser, som er til stede hvor vores med-
lemmer er, hvilket gør at vi ved hvad der rører sig. Vi har 
forskellige indsatser, som viser det gode arbejde vi som 
studenterorganisation gør og hvordan medlemmerne selv 
kan få indsigt og har en stemme i og om arbejdet. Vi har 
nu lokalbestyrelser på 15 uddannelsessteder og et par 
stykker undervejs. Det går i den rigtige retning. 

Det leder mig hen til det stærke arbejde, som de lokale 
aktive gør. Ved at afholde sociale og faglige arrangemen-
ter, introducere til klinik og være talerør mellem stude-
rende og uddannelsesstedernes ledelser, har vi allerede 
skabt et godt grundlag for det videre arbejde med at orga-
nisere de seje studerende ude på uddannelsesstederne.

Vi har ved vores nationale bestyrelsesmøder i år, set enga-
gementet vokse og motivationen smitte af mellem lokalbe-
styrelserne på landsplan. Det er en fornøjelse at se hvordan 
det organisatoriske arbejde kan inspirere på tværs og på 
den måde kan vi hjælpe hinanden – også hvis man er gået 
i stå i idéudviklingen og overskuddet i forhold til afholdelse 
af arrangementer og rekruttering af nye aktive.

Vi skal fremover stadig arbejde meget aktivt med arbej-
det for at få rekrutteret nye aktive til lokalbestyrelserne 
samt udveksle på tværs, hvor vi kan inspirere og motivere 
hinanden af de succeshistorier, som nogle gange ikke når 
ud i hele organisationen. 

Kurser for aktive
De kurser, som vi udbyder til de aktive SLS’ere afholdes og 
koordineres af DSR’s kursusafdeling. Alligevel ligger der 
meget arbejde med at få rekrutteret aktive til de her kurser. 
Vi har været nødsaget til at aflyse nogle kurser, på grund af 
manglende tilmeldinger, hvilket tyder på at vi skal arbejde 
videre med hvordan det skal både sikres at der er tilmeldin-
ger og at vi får udbytte af de virkelig fede kurser vi udbyder. 

Regionskontakten
En del af det organisatoriske arbejde ligger i samarbejdet 
mellem SLS og DSR i kredsene. Som Regionskontakt har 
der gennem året været arbejde I at have kontakt med de 
respektive kredse, om hvad der kan understøttes med 

rundt omkring i landet. Regionskontakt-rollen har yder-
mere betydet meget arbejde med nystartede lokalbesty-
relser og hjælp til for eksempel medlemshenvendelser.    

Planlægning og afholdelse 
Et af de arrangementer, som skulle afholdes, var da vi i 
oktober var værter for NSSK (Nordiske sygeplejestuderen-
des kontaktforum) møde i København. Både planlægning 
af selve mødet, overnatning, udflugt m.v.

Allerede kort efter nytår startede planlægningen af 
Årsmøde 2017. Der er løbende meget arbejde omkring 
planlægning vedr. blandt andet oplægsholdere, lokation, 
overnatning osv.  

MVU-organisering
MVU-organiseringsudvalget har gennem hele året arbej-
det løbende med at udveksle erfaringer og inspiration 
på tværs af organisationerne. Møderne afholdes nu med 
oplæg om et fælles interesse-område fra en deltagende 
organisation, hvor vi efterfølgende kan drøfte fordele og 
ulemper, samt erfaringer, for at udvikle os selv og hinan-
den, for ved at vi organiserer bedre på tværs af organisa-
tionerne, står vi stærkere i mange fælles kampe. 

Medarbejdersituation
I år skal vi desværre sige farvel til Sidsel i organisationen. 
Sidsel har været en fast støtte i vores arbejde gennem hele 
året og slutningen af året vil blive præget af at vi skal finde 
en ny medarbejder, som kan understøtte arbejdet i orga-
nisationen ligeså godt som Sidsel har gjort det. Det er trist, 
men vi er selvfølgelig glade på Sidsels vegne, for at hun nu 
skal videre til nye udfordringer. Mit arbejde med organisa-
tionen internt gør også, at jeg skal sidde med til at udvælge 
en ny medarbejder og den opgave tager jeg utroligt alvorligt, 
da det er utroligt vigtigt, at den nye medarbejder er en som 
passer ind i organisationen og i sekretariatet.

Sidsel har været en kæmpe hjælp og støtte i mit arbejde 
og hun vil blive savnet som bare fanden. Hendes energi, 
arbejdsmoral og den unikke personlighed, som bærer de 
nære relationer, som hun danner med de lokalaktive, gør 
det ekstra svært at skulle tage afsked. Vi ønsker hende al 
mulig held og lykke fremover.
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Årsberetning 2017 
Siden juli har jeg siddet med i forretningsudvalget i SLS 
som menigt medlem. Det har været meget spændende 
og interessant at være en del af det nationale SLS som 
har budt på udfordringer og personlig udvikling. Det har 
været et år med fart på men også med plads til at nyde 
de ting vi har opnået. Jeg er sikker på at året forsætter i 
samme dur og pludselig er det juli igen.

Jeg har været kontaktperson for region Nord i forretnings-
udvalget. Her har jeg deltaget i arrangementer for at støtte 
op om lokalbestyrelserne og stået klar med hjælp hvis 
de fik brug for det. Derudover har jeg i samarbejde med 
DSR-kontakten afholdt regionale/kredsmøder. 

I efteråret deltog jeg i Uddannelsesalliancens demon-
stration mod SU-besparelserne i Aalborg. Her blev jeg 
inviteret til at holde en tale set fra MVU’ernes side. Det var 
vild oplevelse at stå foran 1500 mennesker og få lov til at 
råbe op om os sygeplejestuderende. 

I løbet af studiestarterne afholdte jeg flere introduktioner. 
Jeg holdte alle i Nordjylland men har også holdt et par 
stykker i Midtjylland. Det har været rigtig spændende at 
komme ud på skolerne og møde lokalbestyrelserne og 
kreds-repræsentanterne. 

Gennem året har vi i forretningsudvalget haft mange møder, 
arbejdsdage og et par arbejdsweekender. Der har vi sam-
men arbejdet om SLS både som det hele forretningsudvalg, 
men også i mindre grupper. Her har en del af arbejdet om-
handlet indsatsområder, politikpapirer, vedtægter, sagspapi-
rer og andet relateret til den nationale del af SLS.

Som menigt forretningsudvalgsmedlem har jeg arbejdet 
med indsatsområdet ’Den gode klinik’. Det er sket i samar-
bejde med formand Helle Storm. Her har jeg haft mulig-
hed for at være primus motor på en masse spændende 
ting men altid haft en jeg kunne støtte mig op ad hvis jeg 
havde brug for hjælp.

4. Forretningsudvalgets beretning

Årsberetning 2017 
Jeg tiltrådte min post som menigt medlem i forretnings-
udvalget den 1. Juli 2016. En post som jeg indtil den dag 
kun kendte af omdømme, og en post som jeg vidste ville 
komme til at kræve meget men også give mig meget igen. 

Den første tid i forretningsudvalget var præget af foran-
dring, og nye roller der skulle findes og udvikles. Overleve-
ring fra det tidligere forretningsudvalg, kursusdage med 
Mattias og en sommerhustur hvor vi alle fem kom tættere 
på hinanden, både professionelt og personligt. Og allere-
de fra starten kunne blev jeg bekræftet i, at jeg var endt på 
den rigtige hylde i SLS’ organisation. 

Eftersommeren og efteråret forsvandt hurtigt med in-
troduktioner, første nationale bestyrelsesmøde og første 
regionale møde i Syd. Møder i forretningsudvalget blev en 
vanlig ting hver anden uge, og en arbejdsdag i Kvæsthuset 
var heller ikke en sjældenhed.

Med efteråret kom også nye planer fra regeringen om ned-
skæringer på uddannelsesområdet, og SLS gik sammen 
med Uddannelsesalliancen i kamp. Flere små aktioner 
som begravelse af uddannelseskvaliteten, plakat attack og 
SU-limbo skete i de uger der ledte op til den store demon-
stration den 13. Oktober. Undertegnede var co-konferen-
cier ved demonstrationen i Odense, der blev målt til den 
største demonstration i byen, siden Anden Verdenskrig. 

Internt i organisationen var sneen snart ikke faldet første 
gang, før snak om Årsmødet 2017 begyndte at summe i or-
ganisation, og forretningsudvalget tog da også en tur til det 
smukke Skagen for at tale om mulige forslag ved det kom-
mende årsmøde. Samtidig var det igen tid til introduktioner 
rundt om på skolerne, og også februar forsvandt kvikt. 

Det er med forventningsglæde at jeg går de sidste må-
neder i forretningsudvalget i møde. Jeg glæder mig til at 
mere politisk arbejde, både internt i organisationen såvel 
som eksternt. 

Forretningsudvalgsmedlem Kjestine Schwarz Jensen Forretningsudvalgsmedlem Line Thusholt Jakobsen
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Årsberetning 2017
Jeg har i år haft fornøjelsen af at sidde som menigt forret-
ningsudvalgsmedlem. Det har været et travlt, udfordren-
de, lærerigt, men ikke mindst utrolig spændende år indtil 
nu – og det tegner det selvfølgelig også til at blive ved med 
frem til juli. 

Som menigt forretningsudvalgsmedlem har jeg fungeret 
som regionskontakt for lokalbestyrelserne i region Midt-
jylland. I den forbindelse har jeg forsøgt at følge med i 
lokalbestyrelsernes arbejde, være opsøgende og opbyg-
ge et regionalt samarbejde, også med DSR kredsen. 
Jeg har forsøgt at være facilitater for det regionale 
samarbejde, ved at arrangere regionale møder og være 
facilitater for regional opkvalificering, hvorved vi får 
brugt ressourcerne i lokalbestyrelserne bedst muligt – at 
vi hjælper hinanden og videns udveksler lokalbestyrel-
serne imellem.    

Både i sensommeren 2016 og i starten af 2017 har 
jeg i samarbejde med lokalbestyrelser og repræsen-
tanter fra DSR kredsen afholdt introduktioner for 1. 
semester studerende på uddannelsesstederne i region 
Midtjylland. 

Jeg har kontinuerligt til bl.a. forretningsudvalgsmøder, 
arbejdsweekender – og dage samarbejdet med de øvrige 
forretningsudvalgsmedlemmer, inklusiv formandskabet, 
om udvikling af politikpapirer, vedtægter og indsatsområ-
der og udførelse af handleplaner. 

Jeg har varetaget arbejdet med indsatsområdet man(d) 
kan blive sygeplejerske sammen med næstformand 
Emilie Haug Rasch. Dette har indebåret kampagnearbej-
de og generel synlighed på sociale og generelle medier, 
revidering af handleplan, oprettelse af mulighed for 
at søge midler til lokalt fokus på indsatsområdet samt 
udarbejdelse af politikpapir vedrørende ligestilling og 
mangfoldighed. 

Forretningsudvalgsmedlem Michelle Færk Andresen
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5. Indsatsområder

adrettet arbejder vi med ideer til nye tiltag så kampagnen 
kan udvide sig endnu mere. 

Næste etape
Klinikpjece
Frem til sommerferien fortsættes arbejdet med indsats-
området. Allerede nu er vi gået videre med at revidere 
klinikpjecen så den stemmer overens med den nye 
uddannelse og hvordan klinikopholdene ser ud i dag. I 
forbindelse med udgivelsen af den nye klinikpjece vil vi 
afholde en mini-kampagne om Årets Kliniksted.

Klinikundersøgelse
Vi er også så småt startet på arbejdet om den klinikunder-
søgelse der skal gennemføres i år. Det ser ud til at blive en 
rigtig spændende undersøgelse som kan belyse klinikop-
holdene for os i SLS og derved kan vi bedre målrette vores 
arbejde for de studerende der er i klinik.

Præ-klinik oplæg
Inden sommerferien arbejder vi også med præ-klinik 
oplæg. De oplæg er med til at forberede de studerende 
på klinikophold. Vores fokus er at få lavet et Power-
Point-show der kan bruges til afholdelse af oplæggene 
lokalt på uddannelsesinstitutionerne.

Indsatsområdet ’Den gode klinik’
af Line Thusholt Jakobsen

Formålet med det her indsatsområde er at de sygeplejestu-
derende skal føle sig rustede til kliniske ophold og opleve 
bedre kliniske forløb. Samtidig skal de også vide hvor de 
kan henvende sig hvis der skulle opstå problemstillinger. 
Derudover er formålet også at SLS er synlig i klinikken 
og at skabe viden om hvad der gør et godt klinikforløb og 
hvad der kan være af udfordringer i klinikken.

Gennem året er der planlagt flere aktiviteter der skal 
understøtte formålet med indsatsområdet.

Årets Kliniksted 
I efteråret har SLS afholdt kampagnen ’Årets Kliniksted 
2016’. Det er en stor kampagne der har kørt i nogle år 
nu. Hele efteråret blev brugt på at organisere og afholde 
den. Denne gang fik vi 101 indstillinger, som er 3 gange 
flere indstillinger end forrige år hvor der blev indsendt 
32 indstillinger. Der var også langt flere der stemte på de 
nominerede kliniksteder end tidligere I år fik vi også en 
artikel med i Sygeplejersken og i Uddannelsesnyt, der er 
et blad der udgives af fagligt selskab for undervisende 
sygeplejersker.

År for år er kampagnen blevet større og større. Langt flere 
kender til den og den er et hit blandt de studerende. Frem-
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Indsatsområdet ’Man(d) kan blive sygeplejerske’
Af Michelle Færk Andresen

sygeplejerske” som har kørt på Facebooksiden ”Man(d) 
kan blive sygeplejerske”. Dette har bidraget til at skabe 
synlighed af mulighederne inden for sygeplejefaget. 
Derudover er der udarbejdet blog indlæg på SLS’ egen 
blog og der senere på året være blogindlæg på ekster-
ne blogs. 

Oprettelse af mulighed for at søge midler til lokalt 
fokus på indsatsområdet
Målsætning med dette har været at medvirke til et bedre 
studiemiljø for de mandlige studerende, for derved at 
sikre at flere mandlige studerende gennemfører uddan-
nelsen. Kerneaktiviteten i dette er at der lokalt arbejdes 
med at fastholde mandlige studerende.

Udarbejdelse af politikpapir vedrørende ligestilling og 
mangfoldighed
Der er udarbejdet en ligestillings- og mangfoldighedspoli-
tik for SLS, der kan vedtages ved årsmødet 2017. 
Det skal der ske resten af året:
• SLS skal være synlige ved Kreds Hovedstadens arrange-

ment i forbindelse med Copenhagen Pride 2017.
• SLS skal deltage i Kreds Hovedstadens arrangement i 

forbindelse med Ligestillingsdag, 8. marts 2017, hvor 
temaet er ”Køn i sygeplejen”. Her skal SLS holde oplæg 
om indsatsområdet.

• SLS skal være synlige og facilitere arrangementer i FTF 
teltet til Ungdommens Folkemøde 2017. 

Ved sommerstart 2016 på sygeplejerskeuddannelsen 
startede et rekordhøjt antal mænd, nemlig 254. Mæn-
dene udgør en større andel af den samlede gruppe 
studerende. I 2015 blev der optaget 6,6 % mænd. I 2016 
var det 7,1 %. Det er det højeste nogensinde. Kilde: 
https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/flere-ma-
end-kom-ind-paa-sygeplejerskeuddannelsen 

Gennemførelsesprocent på sygeplejerskeuddannelsen 
hos de mandlige studerende var i 2014 steget til 63%, 
mod 60 % året før (kilde: NOTAT Mandlige sygeplejersker 
på sygeplejerskeuddannelsen) og det er en udvikling der 
gerne skulle fortsætte. Arbejdet med indsatsområdet har 
til formål indirekte at bidrage til dette.  

Formålet med indsatsområdet har været at formidle at 
sygeplejefaget er et menneskefag, hvor der er plads til alle 
og at forbedre studiemiljøet for de sygeplejestuderende og 
få et mere dynamisk studiemiljø. Dette er forsøgt efterle-
vet ved nedenstående aktiviteter.

Kampagnearbejde og generel synlighed på sociale og 
generelle medier
Målsætningen med dette har været at flere mænd sø-
ger ind på studiet og at SLS som organisation har været 
synlige på sociale og generelle medier med debat og 
oplysning om emnet. For at kunne realisere dette har 
en af kerneaktiviteterne været kampagnen ”Dagens 
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mer før de opstår og hvordan man som lokalbestyrelse 
bedst muligt er bæredygtig og selvkørende. 

I løbet af året har vi derfor arbejdet med at få vores kurser 
fyldt op og få spredt motivationen og engagementet rundt i 
hele organisationen. 

Helt naturligt sker der løbende udskiftning af aktive i vores 
organisation, da engagerede aktive dimitterer. Det er derfor 
en udfordring, som vil gentage sig, hvilket gør det vigtigt 
at arbejde videre med indsatsområdet, som en fast del af 
organisationens arbejde. 

En af de succesoplevelser man mærker mest, er når aktive 
udtrykker glæde ved at deltage ved kurserne og på den 
måde, kan vi få de gode historier rundt internt i organisa-
tionen, hvilket hjælper til at de vil blive opfyldt. Kurserne 
i år har været præget af at nogle af dem har været nye og 
uprøvede, hvilket gør det svært at fortælle de gode historier 
fra tidligere deltagere.

Sidsel har sideløbende, blandt meget andet, arbejdet massivt 
med arbejdet på uddannelsesstederne, hvor der ikke er lokal-
bestyrelser. Det arbejde vil fortsætte som en grundlæggende 
del af organisationen. Det er altid en sejr at se nye lokalbe-
styrelser skyde op, men nederlaget mærkes dobbelt så hårdt, 
når lokalbestyrelser lukker. Det er netop derfor at vi skal have 
bæredygtige lokalafdelinger, hvor vi ser udfordringerne før 
de bliver til problemer og hvor udskiftningen i bestyrelserne 
kan vendes til en styrke frem for en svaghed. Vi skal lære af 
hinanden og udveksle erfaringer på tværs. Det skaber et godt 
fundament for det videre arbejde med lokalafdelingerne. Sid-
sel har rejst rundt, motiveret og aktiveret flere SLS’ere rundt i 
landet og har hjulpet med opstart flere steder. 

Ydermere har vi i år lagt vægt på at drage faglige 
indslag og kompetenceudvikling for deltagerne ind til 
nationale bestyrelsesmøder. Dermed bliver vi bedre til 
at arbejde med vores visioner og vores indsatsområder, 
både lokalt og nationalt. Det har skabt rigtig god stem-
ning og engagement ved at få input udefra.

Indsatsområdet ’Stærke lokalafdelinger’

Af Kjestine Schwarz Jensen
I eftersommeren var det tid til at Sidsel og jeg, som 
tovholdere på indsatsområdet ’Stærke lokalafdelinger’, 
skulle beslutte et konkret projekt vi ønskede at arbejde in-
denfor indsatsområdet. Jeg har i løbet af min tid i SLS talt 
med en del nyvalgte lokalformænd, og har igen tiden bidt 
mærke i at en god del af dem har ubesvarede spørgsmål, 
på trods af god overlevering. 

Derfor valgte vi at udarbejde en guide til nyvalgte lokal-
formænd, hvor hensigten er at besvare spørgsmål, før de 
opstår, og give de nye lokalformænd brugbare redskaber 
til deres kommende arbejde i organisationen. 

Guiden er udarbejdet med udgangspunkt i de emner 
som lokalbestyrelsesformændene selv har påpeget 
at de ønsker mere viden omkring, hvorefter der har 
været en lang proces af tekstforfatning og arbejde med 
design og layout. 

Planen for fremtiden er at jeg, med udgangspunkt i den 
tidligere udgivelse ’Aktiv i SLS’, ønsker at udarbejde en 
lille guide til nyvalgte lokalbestyrelsesmedlemmer, der 
skal fungere som en velkomst fra SLS centralt, når et nyt 
medlem vælges ind i lokalbestyrelsen. 

Af Emilie Haug Rasch
For at bygge en stærk organisation med et stærkt funda-
ment og lokalt forankrede indsatser, samt en velfunge-
rende national bestyrelse med engagement, aktivitet og 
grundlag for godt og konstruktivt arbejde, er det vigtigt at 
det lokale arbejde understøttes. 

Vi vedtog indsatsområdet Stærke lokalafdelinger netop 
derfor. Opkvalificering af aktive, der kan deltage i den 
offentlige debat og sætte fokus på udfordringer på 
uddannelsesstederne er noget vi har gjort meget ud af. 
Ud over det, er hjælp til selvhjælp omkring drift af lo-
kalbestyrelserne en helt grundlæggende opgave for en 
organisation som vores. Hvordan man spotter proble-



20

desværre bare ikke så mange der har meldt sig til at være 
aktive i lokalbestyrelsen.

Lokalbestyrelsen deltog også på generalforsamling i DSR 
Nord, hvor vi sammen med Aalborg fik vedtaget et forslag 
omkring at kliniske vejleder skal videreuddannes omkring 
overgangsordning og uddannelse i hvordan de skal vejle-
de i forhold til den nye uddannelse. 

Den 26/11-16 havde vi julefrokost i lokalbestyrelsen, hvil-
ket var en god fest.

Ligenu er vi ved at planlægge et arrangement med Anja 
Ringgren Lovén der skal foregå den 15. marts. Ydermere 
er vi ved at planlægge vores ordinære generalforsamling 
den 29. marts, hvor Marianne genopstiller som formand, 
Nicolai opstiller som næstformand og Michelle opstiller 
som kasser.

SLS-Aalborg 
2016/17 har på mange måder været et travlt år for SLS 
Aalborg. I marts fik vi på vores generalforsamnlig ny 

6. Årsberetninger fra lokalbestyrelserne

Årsberetninger fra 
region Nordjylland

SLS-Hjørring
Vi har mistet Marie og Hilda, som blev færdiguddannet 
i sommer og Elisa, som blev færdiguddannet i januar, 
samt at vi desværre har mistet flere andre aktive af flere 
forskellige årsager. Dette gør at vi nu kun er 4 tilbage i 
lokalbestyrelsen. 

Ydermerer er Nicolai blevet konstitueret som ny næstfor-
mand ført i januar måned. 

Vi har arrangeret flere ting gennem året der har fået gode 
tilbagemeldinger, der har været afholdt foredrag med 
Jacob Birkler, foredrag om palliation samt pizzamøde for 
de nye 1. semester studerende der startede i september og 
vi har afholdt adventskalender, og har i samarbejde med 
Aalborg fået nogle rigtig fine præmier ind denne gang.

Der har været afholdt intro gange 2, og som det plejer 
med god effekt og massere der har meldt sig ind i SLS, 
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kasserer og ny formand, da Mathilde og Lone valgte at 
give deres poster videre. Ny kasserer blev Thomas og ny 
formand blev Anne-Margit og Clara fortsatte som næst-
formand. Vi har desværre været presset på mandskab i 
bestyrelsen, og derfor har et af vores store fokusområder 
været at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen. Det 
har vi bl.a. gjort ved at afholde et pizzamøde for interesse-
rede mulige aktive, hvilket resulterede i tre nye aktive. 

I foråret havde vi travlt med flere forskellige arrangemen-
ter. Vi havde bl.a. besøg af en sygeplejerske fra Læge uden 
Grænser, en hospicesygeplejerske, Jacob Birkler og to 
personer med psykisk sygdom. Vi havde også en advents-
konkurrence på facebook med flere 100 deltagere. I efter-
året har vi dog oplevet et dalende antal deltagere til vores 
arrangementer, hvilket har påvirket vores motivation til at 
fortsætte. Derfor håber vi meget på en succes med vores 
næste store arrangement, hvor vi har været så heldige at 
få besøg af selveste B.S. Christiansen! 

Et af højdepunkterne for vores bestyrelse i det forgange år, 
var helt sikkert generalforsamlingen i DSR Nord i oktober. 
Her havde vi sammen med SLS Hjørring stillet et forslag, 
som skulle sikre, at kredsen vil arbejde for, at de kliniske 
vejledere bliver ordentlig informeret omkring overgang-
sordningen i forbindelse med den nye uddannelse. Og 
forslaget blev vedtaget! Det førte blandt også til, at der blev 
skrevet en side om os i kredsbladet. Det er vi naturligvis 
meget stolte af! 

Fremtiden for SLS-Aalborg står på nye udfordringer med 
at få bestyrelsen til at køre videre og få rekrutteret flere 
nye aktive, da 3 af bestyrelsens medlemmer bliver færdi-
ge til sommer. Ellers ser fremtiden lys ud, og vi er klar til at 
fortsætte det gode arbejde i året, der kommer. 

bet-ud kurset, hvilket har givet os gode redskaber til at 
sikre vores bestyrelses overlevelse.  

Folkemødet på Bornholm var en stor oplevelse for de fire 
fra vores bestyrelse, som deltog og vi håber meget på at 
kunne gentage succesen. 

Lokalt har vi fået stablet et medicinregningskursus på be-
nene, hvor der tilbydes 4 timers undervisning af en maski-
ningeniørstuderende – dette har fået rigtig god feedback, 
det har dog været svært at få det ønskede fremmøde, da vi 
fortsat er en lille skole. Vi har dog haft held med at rekrut-
tere nye aktive vha. et pizzamøde – med stor opbakning, 
hvilket var en stor tilfredsstillelse for bestyrelsen. 

De regionale og nationale møder har været med til at 
give vores nye aktive et indblik i hvad SLS står for og vi 
nyder at være af sted. Udover de formelle møder, afholder 
vi også sommerfest og julefrokost med stor glæde – her 
samles vi og nyder hinandens selskab. 

Hvad er årets højdepunkt? 
Året højdepunkt må siges at være vores Birkler foredrag 
om teknologi i sundhedsvæsenet. LånogSpar bank var 
søde at sponsorere kage til arrangementet, som der 
blev nydt godt af. Igen havde vi udfordringer i forhold til 
fremmøde, men Jacob Birkler leverede varen 100 %. Vi fik 
træning i at afholde et arrangement, for en større gruppe. 

Hvilke udfordringer har vi mødt løbet af året?  
Udfordringerne har primært bestået i at vi er en mindre 
skole, og derfor er det svært at samle en stor gruppe stu-
derende til vores arrangementer. 

Derudover har vi haft udfordringer i forhold til vores 
medicinregningskursus, som har skullet omstruktureret 
en smule pga. overgangen til semestre. 

Vi har som sagt stået overfor et formandsskifte i bestyrel-
sen, men vi har været heldige at hente 4 nye aktive fra  1. 
semester, som er klar til at bære falken videre i Horsens. 

Hvordan ser fremtiden ud for vores lokalbestyrelse?
Fremtiden ser lys ud i Horsens, da vi har sikret vores nye 
formandskab i bestyrelsen. Vores nye aktive har givet et 
frisk pust til bestyrelsen og kommer med en masse inspi-
rerende ideer. Disse ideer ligger klar til at blive ført ud i 
livet ved hjælp af de dreje bøger, som vi i fællesskab har 
nedskrevet. I øjeblikket er vi ved at arrangere et foredrag 
med hospitalsklovne. 

Derudover ser vi frem til at kunne rekruttere flere aktive, 
da skolen har fået et øget optag. 

Tak for et godt år, I Horsens

Årsberetninger fra 
Region Midtjylland

SLS-Horsens
Hvordan har året 2016/2017 været for bestyrelsen? 
2016/2017 har været et udfordrende år for lokalbestyrel-
sen i Horsens, da vi har skiftet noget af formandskabet ud i 
bestyrelsen. Størstedelen af vores aktive forlod bestyrelsen 
pga. endt uddannelse og derfor har vi haft fokus på at re-
kruttere nye.  I løbet af året har vi deltaget i en lang række 
lærerige og spændende arrangementer, foredrag og kurser. 

I 2016 var vi 5 af sted til årsmøde i Odense, hvor vi bl.a. 
var på talerstolen et par gange, og klædt ud som pandaer 
til aftensfest. Derudover har vi haft flere af vores lokalbe-
styrelsesmedlemmer sendt på SLS-aktiv og Få-budska-
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SLS-Silkeborg
Hvordan har året 2015/16 været for bestyrelsen?
Det er gået meget stille og roligt. Der har været stor 
udskiftning i medlemmerne, hvor mange stoppede på 
en gang. Det er kommet ny formand og vi er begyndt at 
tilstræbe os, på at have et møde hver måned.  

Hvad har været årets højdepunkt?
Besøg af sexolog, E14 på anatomisk, oprydning, plakater 
og vi har været mere aktivet på Facebook. Samt har vi haft 
besøg af en sygeplejerske fra Læger Uden Grænser.

Hvilke udfordringer har vi mødt i løbet af året?
Vi har haft lidt svært ved at få styr på kasserer posten, men 
vi forsøger at hænge i. Vi har manglet struktur og overblik. 
Det har været svært at rekruttere nye medlemmer.

Hvordan ser fremtiden ud for vores SLS-lokalbestyrel-
sesarbejde
Vores fremtid ser lysere. Vi vil arbejde på mere struktur og 
faste ting vi skal nå i løbet af et år. Vi har ryddet op og er 
klar til at starte på en frisk.

SLS-Aarhus 
Året for SLS-Aarhus har været aktivt, begivenhedsrigt 
og til tider travlt. Vi er efterhånden en flok på 18 aktive i 
lokalbestyrelsen, hvilket vi er enormt glade og stolte over, 
men vi fokuserer stadig på at rekruttere og fastholde især 
de nye studerende på den nye studieordning.

Det seneste år har vi i lokalbestyrelsen været gode til at 
afholde sociale arrangementer for de aktive, såsom intro-
hygge, sommerfest, efterårshygge med græskartema, jule-
frokost og fastelavnsfest. Derudover har 6 aktive deltaget 
i kurset ”Få dit budskab ud”, som har været en stor succes 
og vi kan varmt anbefale at deltage i dette. 

Højdepunkterne på året har været de foredrag og arrange-
menter, vi har afholdt på skolen. 

I maj fik vi besøg af Christian Kummerfeldt, der holdte 
foredrag om arbejdet som feltsygeplejerske. September 
stod på et foredrag om teknologi og nærvær i sygeplejen, 
af tidligere formand for Det Etiske Råd, Jacob Birkler. I ok-
tober kom Marie Holm Laursen, som nogen også kender 
som ”pigen med knogler af glas”, forbi og fortalte hendes 
historie om livet med knogleskørhed, og om hvordan man 
nogen gange kommer langt med positivitet og livsglæde. 
Derudover har SLS-medlemmer kunne få tips og idéer 
til et lettere liv som studerende gennem arrangementer 
”Førstehjælp til livet på SU”.

SLS-Aarhus har også synliggjort sig på den studiepolitiske 
front, hvor vi d. 13. oktober, sammen med Uddannelsesal-

liancen, deltog i demonstrationen mod nedskæringer på 
uddannelse og SU. Derudover tog vores tidligere formand, 
Nina, en tur til Madrid for at diskuteret studiepolitik 
sammen med en masse andre europæiske sygeplejestu-
derende i ENSA. 

I samarbejde med PUST-Aarhus, som er en forening for 
medicin- og sygeplejestuderende, har SLS-Aarhus deltaget 
i en foreningsbazar på Aarhus Universitet, hvor vi fik 
mulighed for at synliggøre os som forening, men også få 
inspiration fra de andre deltagende. 

Da vi kom til december trængte vi til at julehygge lidt for 
vores medlemmer, så der blev lavet en video-adventska-
lender, hvor der var spændende adventsgaver på højkant.  
De udfordringer vi har stødt på i løbet af året har primært 
omhandlet fastholdelse af nye aktive. Vi fornemmer 
egentlig en stor nysgerrighed og interesse til introduk-
tionerne samt pizzamøderne, men vi arbejder stadig 
på at fastholde flere aktive, der kan være med til at føre 
SLS-Aarhus videre. Derudover har der ikke været så stor 
deltagelse ved de nationale arrangementer blandt vores 
aktive, hvilket der er ytret ønsker om at ville være en stør-
re del af i fremtiden. 

Da vores tidligere formand Nina Maagaard dimitterede 
i januar, afholdte vi derfor et ekstraordinært generalfor-
samling, hvor Kristine Risgaard blev valgt som formand, 
Anne Bull og Anne Nielsen som næstformænd og Sofie 
Poulsen som kassere, og vi håber på og glæder os til et 
godt samarbejde. 

Den nærmeste fremtid står på foredrag med henholdsvis 
Thomas Pape, som holder foredrag om stresshåndtering 
og Anja Lovén, der arbejder med udstødte børn i Nigeria. 

Det næste år vil vi fortsætte vores arbejde lokalt, regional 
og nationalt, med fokus på fastholdelse af nye aktive. Vi 
ser frem til et spændende år med masser af ting på tegne-
brættet. 

SLS Holstebro 
Aktivitet 2016
Den 21. marts 2016 blev der afholdt generalforsamling 
for lokalbestyrelsen i SLS, Holstebro, hvor jeg overtog 
formandsposten for Charlotte Boel, Maja Krøger blev 
næstformand for Anders Hove og Maria Sekkelund over-
tog posten som kassér efter Camilla Bak. 

Efterfølgende arbejdede vi meget med det nationale 
samarbejde mellem lokalbestyrelserne og hovedbestyrel-
se, men efter få måneders samarbejde, blev Maja frabedt 
sig næstformandsposten, og efterfølgende har Michael 
Stadsbjerg været konstituerende næstformand. 
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Vi fik lidt energi igen, og arbejdede nu med synlighed og 
rekruttering. Det betød, at SLS, Holstebro dermed satte det 
nationale samarbejde på ”pause”, da dette umiddelbart 
ikke vil være holdbart for os som bestyrelse. Vi kom dog 
igen - Vi har i løbet af året afholdt foredrag med sygeple-
jersken Lindy Lillelund fra Røde Kors samt sygeplejersken 
Kirsten Rold fra Læger Uden Grænser. Derudover har vi 
i samarbejde med skolen DSR for sygeplejersker afholdt 
en jule-hygge-dag, og afholdt flere konkurrencer i løbet af 
december 2016. 

I løbet af året har vi fået 4 nye aktive, 2 dimitterende og 1 
som er interesseret i SLS-arbejdet engang i foråret, så vi er 
nu en bestyrelse på 8 studerende.  

Udfordringer
Vi ser forsat udfordringer ift. synlighed og rekruttering. De 
studerende oplever meget tvivl om, hvad SLS er, hvad det 
”nytter” at være medlem. Det er dermed forsat vores store 
ihærdighed, der skal forsætte i det kommende år. 

Det kommende år
Fokus for det kommende år vil være synlighed og re-
kruttering, og derudover vil vi foretage lidt ændringer på 
formandskabet, så vi med ny energi og idéer kan vedlige-
holde vores styrke og gode øjeblikke i bestyrelsen. 

SLS Holstebro siger tak for endnu et år, og ser frem til 
endnu et år med samarbejde, fælleskaber og gode tiltag 
for vores medlemmer og de sygeplejestuderende. 

nævnes, at alle aktive i Esbjerg tildeles et kælenavn og 
at man efterfølgende nærmest kun tiltales og omtales 
med dette navn. 

Vi har igen i år holdt rustur for de nye studerende både 
for sommer og vinterholdene. Det er hver gang et stort 
projekt, som kræver meget koordineringsarbejde. Vi 
afholder det altid en fredag, hvor vi starter med at servere 
frokost, efterfølgende deles de studerende op i hold, som 
skal dyste mod hinanden i flere forskellige lege. Sådan 
en dag varer typisk til midnat, hvor der også er inkluderet 
aftensmad og fest om aftenen. På rusdagen har de nye 
studerende stor mulighed for at få sat ansigt på, hvem SLS 
er og hvad vi står for. Efter sidste rusdag fik vi således 5 
henvendelser fra nye studerende, der kunne tænke sig at 
være aktive. 

Traditionen tro har vi også afholdt julebanko, som må 
siges at have nået nye højder og være årets absolutte 
højdepunkt. De studerende på alle årgange er vilde 
med det og det er en god mulighed for at lave noget 
socialt og hyggeligt på skolen for alle vores medlem-
mer. I år havde vi mange aktive til at hjælpe med at 
søge sponsorgaver, hvilket resulterede i gaver for over 
40.000 kr.!! 

Der ud over kan det nævnes, at vi har afholdt kagesalg i 
forbindelse med lyserød uge. Her stiller vi en bod op på 
skolen, og pynter med SLS logoer og lyserødt overalt. Vi 
sælger kage i en hel uge til alle studerende og undervise-
re, og donerer alle pengene til ”Støt Brysterne”. I år fik vi 
solgt kage for lige knap 1000 kr. 

Vi har I Esbjerg haft et stort fokus på ”Den gode klinik”, og 
har i den forbindelse holdt oplæg for modul 2 og 3 - alt 
efter hvornår de skulle ud i klinik for første gang – for at få 
talt med dem om hvad, de har af forventninger til klinik-
perioden og samtidig få italesat hvilke udfordringer, man 
kan komme ud for som sygeplejestuderende. Vi har fået 
rigtig god feedback på disse oplæg, og de studerende har 
været rigtig glade for, at kunne stille spørgsmål.  

I år har vi haft et tættere regionalt samarbejde, end vi 
havde året før. Vi havde allerede i starten af året et stort 
ønske om, at prioritere det regionale samarbejde højt, så 
vi er rigtig glade for, at det har kunne lade sig gøre. 

Vi ser enormt lyst på SLS Esbjergs fremtid. Vi er en stor 
bestyrelse, som brænder for både lokale, regionale og 
nationale aktiviteter. Fra marts måned 2017 vil der træde 
et nyt formandskab til, da det nuværende har valgt ikke 
at stille op til posterne igen. De gamle må ud – og få gjort 
det sidste af uddannelsen færdigt – og nye ansigter og 
idéer må komme til. Vi glæder os rigtig meget til at følge 
bestyrelsen.

Årsberetninger fra 
Region Syddanmark

SLS-Esbjerg
Året 2016-2017 har i SLS Esbjerg været præget af en stor 
udvikling. Vi har haft et særdeles begivenhedsrigt år, og 
startede, som alle andre, året ud i marts med en general-
forsamling. Her fik vi stillet et formandskab bestående 
af Kathrine Tjørntved Petersen – formand, Sara Sophie 
Bruun-Rasmussen – næstformand og Katrine Donovan 
– kasserer. Ikke nok med det, har vi i løbet af året haft en 
markant øgning i vores aktive. Vi er i skrivende stund nu 
oppe på hele 17 aktive i Esbjerg – 18, hvis man tæller med, 
at den ene er gravid ;-) 

Vi har en helt speciel bestyrelse med et rigtig godt sam-
menhold – et af vores ønsker i starten af året var, at gøre 
mere for vores aktive. Vi har således haft både sommer- 
og julefest, hvor vi har haft tid til bare at have det sjovt 
sammen i bestyrelsen. Sjov og godt sammenhold står 
højt på dagsordenen i Esbjerg, af eksempler kan det 
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SLS-Svendborg 
Hvordan har året 2016/17 været for bestyrelsen?
Det har været et arbejdsomt år for den ikkeeksisterende 
bestyrelse i Svendborg. Vi lagde ud med et oplæg med 
Jacob Birkler for UCL Svendborg. Her viste flere SLS med-
lemmer interesse for at være aktive. Efter sommerferien 
holdte vi et intro-arrangement for det ny semesterhold. 
Her fik vi yderlige et par medlemmer til at melde sig som 
aktive. Derfor kunne vi d. 2. november 2016 stifte en ge-
neralforsamling med 11 aktive medlemmer som er spredt 
over 3 moduler og et semester.

Hvad har været årets højdepunkt?
Årets højdepunkt var den stiftende generalforsamling 
i november, hvor vi fik stiftet vores bestyrelse og havde 
opbakning fra vores menige medlemmer på skolen. 
SLS Svendborg består af en række aktive, der alle sam-
men har mange ressourcer og god energi som bestyrelsen 
kommer til at nyde gavn af.  

I slutningen af november måned afholdt vi vores første ar-
rangement som bestyrelse. Arrangementet var julehygge 
for alle skolens medlemmer, vores arrangement var godt 
besøgt, både i form af sygeplejerskestuderende, pædagog-
studerende, lærer og ledelsen på skolen. 

Det var to god dage, hvor der komme en god energi i 
bestyrelsen. 

Hvilke udfordringer har vi mødt i løbet af året?                    
Det meste af året har i SLS Svendborg handlet om at få 
etableret en god og produktiv bestyrelse. 

Vi har været meget udfordret på de ting som følger med, 
når man starter ny bestyrelse. 

Selvom det nu snart er 3 måneder siden vi holdt stif-
tende generalforsamling, møder vi stadigvæk nogle 
opstartsudfordringerne.  For mange af os i bestyrelsen 
har en del af tiden gået med at finde ud hvad SLS består 
af, hvordan SLS arbejder både lokalt og nationalt, og 
hvordan vi får skabt den bedste opmærksomhed på os 
på skolen.  

Hvordan ser fremtiden ud for vores SLS-lokalbestyrel-
sesarbejde 
Fremtiden for SLS Svendborg ser god ud. Vi er pt 10 aktive 
medlemmer. Vi har introduceret SLS for det ”nye hold”, og 
her er stemningen og opbakningen til SLS god. Det ser ud 
til, at vi får 3-4 nye aktive medlemmer. 

I fremtiden vil vi i SLS Svendborg arbejde videre på at 
arrangere et par foredrag i løbet af foråret og få et aktivt 
og socialt liv på UCL Svendbog.

Derudover står vi for at holde intro-arrangement for de 
nye studerende, et julearrangement og et præ-klinik 
oplæg lige inden de studerende skal ud i deres første 
praktik.

SLS-Odense 
År 2016/2017 har været et år for SLS-Odense, hvor vi virke-
lig har fundet vores værdier. Det er et år, hvor vi har fundet 
ud af hvad vi elsker ved sygeplejefaget og hvad vi virkelig 
brænder for. I skrivende stund er vi en lille lokalbestyrelse 
og vi må ærligt indrømme, at det har været et udfordrene 
år. På trods af en ekstraordinær generalforsamling og 
vores fald af aktive har vi stadig bevist at vi står stærkt. Vi 
har kæmpet og kæmper stadig for at udvide vores styrker, 
hvilket går i den rigtige retning.

Vores aktive i bestyrelsen har været fantastiske til at 
rekrutere, hvilket har gjort at SLS-Odense har stablet et 
succesfuldt førstehjælpskursus på benene, været der for 
at motivere studerende til introduktionsmøderne og bedst 
af alt, så er vi den lokalbestyrelse, der laver det bedste 
kage til vores elskede medlemmer.

SLS-Odense har samtidig været midt i et uddannelsesflyt. 
Vi er så heldige at flytte sammen med de andre UCL-ud-
dannelser i hele Odense. Dette gør, at vi i SLS-Odense kan 
skabe et mere tværfagligt samarbejde med de andre stu-
dieorganisationer, som derfor kan have en positiv indvirk-
ning på både vores arbejde, men også vores medlemmer, 
som helt sikkert vil nyde glæde af dette i det kommende år.

I 2016/2017 er der skabt et fantastisk regionalt samarbejde 
mellem andre SLS-bestyrelser i region Syddanmark. Da der 
tidligere ikke har været den store aktivitet regionalt, så kan 
vi på vegne af SLS-Odense sige både tak til Kjestine Schwarz, 
som sidder i forretningsudvalget for, at skabe et fantastisk 
samarbejde mellem bestyrelserne. Det giver os et lækkert 
boost lokalt til, at kæmpe videre for vores medlemmer.

Ser vi på de nationale møder har SLS-Odense så vidt 
muligt præsteret at deltage i dem alle. Vi i SLS-Oden-
se kan nærmest ikke sige andet end at vi ELSKER de 
nationale møder. Vi ser hvor fantastisk det er at SLS kan 
stå så stærkt og hvordan studerende kan skabe noget så 
vidunderligt som den stærke organisation vi er!

Fremadrettet er vi i SLS-Odense ikke blege for at fortælle 
at vi kæmper videre! For vores uddannelse! For vores 
medlemmer! For den individuelle der søger lys i mørket! 
Vi er der og bliver ved med at være der!

Vi vil dyrke vores interne samarbejde, vores fællesskab 
og de stunder vi elsker når vi er sammen. Hos SLS-Oden-
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se kan der både grines, grædes og samtidigt være en 
hårdtarbejdende bestyrelse. Vi siger VELKOMMEN til alle 
der søger os. I sær til dem der har brug for hjælp i nødens 
stund og føler sig på randen til at sige stop. Vi ønsker at 
fastholde vores lokale aktiviter, såvel de regionale og nati-
onale og samtidig finde overskud til nyt.

Årsberetninger fra  
Region Hovedstaden 

SLS-Hillerød
Det har været et spændende og vemodigt år i SLS Hil-
lerød. Vi har haft op og nedture. Vi startede året med at 
få en masse nye medlemmer, men dem har vi desværre 
været nødt til at sige farvel til. Vi har også måtte sige 
farvel til dem der stiftede vores nu 3 år gamle bestyrelse 
i Hillerød - de er nu på vej ud i den store verden som 
sygeplejersker. 

Vi har haft et stort fokus på synlighed. Vores medlemmer 
skulle se os og vide hvad de fik for deres penge. Dette har 
vi gjort ved at lave en del foredrage for vores medlemmer. 
Vi har haft Jacob Birkler med hans foredrag om teknologi, 
en nyrepatient ude og snakke om det at være nyrepatient 
og hvad det betyder for en patient, at have gode kompe-
tente sygeplejersker, samt Kummerfelt.

For at vise os for vores medlemmer har vi også holdt en 
quiz for de nye hvor de kunne vinde øl ned til vores fre-
dagsbar. Her til jul arrangerede vi adventskalender, hvor 
medlemmerne kunne vinde forskellige ting som chokola-
de og cykelhjelme. Vi var også ude med fanen til demon-
stration mod SU nedskæringer her til efteråret, hvor vi 
lavede en vellykket awarenes post i kantineområdet, med 
en tavle hvor de studerende gennem post it-notes kunne 
give deres mening til kende.

Vi har på ledelsesplan været med til at udarbejde nogle af 
de nye semesterplaner og har derfor kunne få de stude-
rendes stemme med i processen. Vi arbejder nu på at få 
viden fra de nye semester studerende og måske få dem 
med i SLS Hillerøds lokal arbejde.  

I SLS Hillerød har vi også haft fornøjelsen af afholde et NB 
i januar. Vi havde en fantastisk oplevelse sammen med 
alle som deltog, og mange tak for det! 

I SLS Hillerød har vi en udfordring med at rekruttere nye 
medlemmer, hvilket er vores fokus nu. Vi skal styrke vores 
lokalbestyrelse pga. det store frafald af aktive. Det vil vi 
gøre i samarbejde med vores campus råd, hvor vi kan 
komme ud til nogle andre studerende end dem der er 
interesseret i foredrag og faglige ting. 

SLS-København
Det har været et noget rodet år for SLS-København, vores 
tidligere formand Maja Kristensen gik af engang i oktober, 
og næstformanden Vibe Hvalkof blev konstitueret for-
mand sammen med Mille Gudmandsen.

Årsberetninger fra 
Region Sjælland

SLS-Slagelse 
Året 2016/17 har været en lang rutsjebanetur for SLS-Sla-
gelse, med de nogle af de bedste succeshistorier, men 
også en tur der har været præget af store udfordringer for 
lokalbestyrelsen. 

Vi startede året ud med endnu et særligt fokus på at 
styrke samarbejdet mellem os og de øvrige råd på campus 
Slagelse, samt det regionale samarbejde og samarbejdet 
med DSR Kreds Sjælland. 

Vi har gennem vores samarbejde med de øvrige råd, væ-
ret med til at skabe en engager-dig-kultur blandt mange 
af de studerende, særligt blandt de sidste tre optag. Denne 
kultur har bidraget til campus studiemiljø og fællesskab, 
hvilket vi er enormt stolte af. 

Vores samarbejde med Kredsen og det regionale netværk, 
leder os frem til et årets klare højdepunkter. Vi afholdte 
d. 31. maj et brag af en karriereaften i Slagelse. Et stort 
arrangement der bød på ”speeddating” med 8 forskellige 
specialer, fælles spisning, efterfulgt af to enormt spæn-
dende oplæg ved sygeplejerske Kamma Skaarup og Frede-
rik Munthe der delte deres oplevelser som udstationeret 
med Læger uden Grænser og Forsvaret. Arrangementet 
var en kæmpe succes med 74 deltagende studerende, 
samt repræsentanter fra ledelse og underviserne. 

Ambitionerne har været store i SLS-Slagelse, hvilket har 
medvirket til udfordringer i form af en for stor arbejdsbyr-
de for de aktive. Dette medvirkede til at lokalbestyrelsen 
gik lidt på stand-by, indtil vi fik italesat vores udfordringer 
som noget vi kunne bruge som et godt grundlag for ny-
tænkning og opkvalificering af lokalbestyrelsen. 
Med en ny vision om at lokalbestyrelsen løfter i samlet 
flok, holder fokus på det vi finder realistisk at opnå, samt 
fortsat vægte det sociale fælleskab mellem os højt, ser 
SLS-Slagelses fremtid ud til at blive rigtig lys. Vi ønsker 
fortsat at skabe stærke sociale og faglige fælleskaber på 
vores campus, og lytte i endnu højere grad til hvad det er 
vores medlemmer ønsker.    
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Vibe og Mille kørte SLS super flot, de fortsatte stærkt og 
hvervede nye aktive til at fortsætte det gode arbejde.

Efter Maja gik af i oktober manglede de nye medlemmer 
dog lidt motivation og forklaring for, hvad SLS egentligt var.

Derfor arrangerede Vibe at Charlotte Engell skulle komme 
på besøg og give en brandtale for hvad SLS virkeligt stod for.

Det udmundede i at vi gik i gang med en masse projekter.

• Der blev samlet en masse sygeplejersker til at del-
tage i demonstrationen mod nedskæringer af SUen, 
og vi fik synliggjort at vi var tilstede med bannere og 
kampråb.

•  Der blev endnu engang deltaget i demonstrationen 
imod uddannelsesloftet, denne gang også sammen 
med Helle, og vi stod aller forrest og viste hvad SLS stod 
for, og hvad vi var imod!

•  Vi fik lavet et arrangement vi kaldte gravøl, der hand-
lede om at metropol, og alle de andre professionsud-
dannelser blev udsat for en massiv lønnedskæring der 
betød at mange ansatte måtte stå uden job, og at vores 
uddannelse blev forringet. Vi lavede et stort arrange-
ment i vores fredagsbar med gravøl og taler og det var 
en kæmpe succes!

•  SLS-København fik nys om at de nye 1-semester stu-
derende ikke måtte bruge deres computere til noter til 
deres eksamen, men at de godt måtte have noter med! 
Det synes vi var en ulogisk plan, og vi gik til ledelsen 
og fik det ændret, hvilket resulterede i en masse glade 
1-semester studerende.

Så var året ved at munde ud, og vi skulle holde ekstra-
ordinær generalforsamling da Vibe var konstitueret 
formand, til stor forbavselse valgte Vibe ikke at stille op 
som formand da hun følte at en anden måtte bære det 
ansvar, da hun allerede var færdig med uddannelsen et 
halvt år senere.

Derfor stillede Luca Pristed sig op som formand, og blev 
valgt, sammen med to fantastiske næstformænd, Mille og 
Mathilde Schmidt. Det har indtil videre været året der gik 
for SLS-København.

SLS-DST
Året 2016/2017 har været et turbulent år for SLS-DST. Året 
startede med et dyk i antallet af aktive, og travlhed udenfor 
SLS blandt bestyrelsesmedlemmerne. Dette førte til perio-
disk inaktivitet efter sommerferien, hvor flere følte sig fru-
strerede bl.a. over et ufrugtbart samarbejde med skolens 
ledelse.  Efter varsling af ekstraordinær generalforsamling 
i starten af januar, fik vi afholdt et pizzamøde i december, 
hvor vi fik hvervet en masse super seje aktive. 

Den ekstraordinære generalformsaling blev til et ekstraor-
dinært lokalbestyrelsesmøde, hvor der skete en rotation i 
bestyrelsesposterne, og de nye aktive blev inddraget i lokal-
bestyrelsens fremtidige planer.  Efter mødet fandt vi stort 
engagement hos nye såvel som gamle aktive, og der blev 
lagt planer for både aktiv deltagelse vedr. indsatsområdet 
”Flere mænd i sygeplejen” samt det regionale arrangement 
Karrieredagen i Kreds H og det sociale liv lokalt på DST.

Årets højdepunkt i SLS-DST har afgjort været, at vi har 
fået rekrutteret så mange nye aktive, og at vores ret stabile 
lokalbestyrelse derved har fået nye kræfter.

I fremtiden vil SLS-DST forsøge at forbedre samarbejdet 
med skolens ledelse. Desuden ønsker vi at sætte fokus på 
det sociale liv på skolen, ved at afholde arrangementer 
både af faglig og ren social karakter. Derudover vil vi rigtig 
gerne skabe mere synlighed omkring SLS på skolen, bl.a. 
ved at arbejde for et socialt fællesrum på skolen. 

SLS-DST har desuden oprettet en Google account, for at 
kunne samle relevante dokumenter, køreplaner, hvidbø-
ger, kampagneinformationer og deslige i Google drive. Re-
levante aftaler vil løbende blive skrevet i Google calendar, 
således at aktive i SLS DST kan orientere sig heri.

Vi afholder Ordinær Generalforsamling d. 14. marts, hvor 
vi ser frem til at se, hvem der skal overtage posterne som 
formand, næstformand og kasserer i SLS-DST.

Vi glæder os rigtig meget til Årsmødet og ser frem til at 
være samlet med alle de andre lokalbestyrelser i landet 
og hente inspiration og yderligere motivation til vores 
egen lille bestyrelse. 
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SLS-Bornholm
Hvordan har året 2016/17 været for bestyrelsen?
Det har gået i lokalbestyrelsen, hvor vi har arbejdet godt 
sammen og der har været en god stemning imellem os. 
Vi har også kunne give plads til hinanden hvis en har 
haft meget at gøre i sit studie, og så lade andre træde 
til. Vi har holdt humøret oppe i svære perioder hvor der 
ikke har været den store interesse fra vores medlemmer. 
Vores aftensmadmøder har der været meget begrænset 
fremmøde. Vi har måske siddet ti mennesker, hvor seks 
af os er aktive-medlemmer. Vi have også besøg af Jacob 
Birkler i efteråret, hvor vi max var 20 mennesker, og 
det var sku ikke sjovt at vi ikke var flere, for han kom jo 
hele vejen fra Esbjerg og så mødte der kun 20 mødte op! 
Han skulle have været der i foråret, men han kunne ikke 
komme, der var der skrevet op at vi ville være omkring 
50 medlemmer.
    
Hvad har været årets højdepunkt?
Det var at høre Jacob Birkler foredrag.  
Vores sammenarbejde/sammenhold i vores lokalbestyrel-
se er bare super!  
 
Hvilke udfordringer har vi mødt i løbet af året?
Vores helt store udfordring har været fremmødet fra vores 
medlemmer har været meget lavt. Vi har prøvet at høre dem 
om vi skulle gøre noget anderledes og om vores medlem-
mer have nogen gode ideer til hvad vi kunne lave. Dette har 
desværre ikke rigtigt hjulpet noget. Så vi har det svært for 
tiden. Det er meget frustrerende at vi ikke har kunne skaffe 
nogen flere aktive-medlemmer, for vi er kun 7 aktive på 
Bornholm og om ca et år er 5 af os færdiguddannet.

Hvordan ser fremtiden ud for vores SLS-lokalbestyrel-
sesarbejde?
Skidt! Vi har lavt fremmøde og mangle på aktive inde for 
den nærmeste fremtid. Så er lidt bange for om vi har en 
lokalbestyrelse på Bornholm efter sommerferien. 
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