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Forretningsudvalget 2017-2018. Fra venstre: Kristine Risgaard, Luca Jonathan Pristed,  
Emilie Haug Rasch, Elisa Valentina Landgreen og Thomas Skærbæk. Foto: Regina Duboúrg.

Foto: Regina Duboúrg
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Foto: Regina Duboúrg

Vi ser tilbage på et historisk år. Vi sygeplejestuderende blev en del af Dansk 
Sygeplejeråds formålsparagraf. Og vi mærker nu for alvor konsekvenserne af 
den nye sygeplejerskeuddannelse. 

Lad os starte med at være ærlige. Det er 
svært at skrive en årsberetning, når der 
er mere end to måneder til Årsmødet. 
Det bliver ikke lettere af, at vi lige nu 
står over for en stor konflikt på arbejds
markedet. I den kommende tid skal vi 
sammen med Dansk Sygeplejeråd for 
alvor ud og kæmpe for, at vi er mere 
værd som nutidens og fremtidens 
sygeplejersker.

En mere fragmenteret uddannelse
Det skal nu ikke afholde os fra at fortæl
le om alt det, der er sket siden Årsmødet 
2017. Noget, der for alvor har bekymret 
og frustreret vores medlemmer, er den 
nye sygeplejerskeuddannelse fra 2016. 
I september blev alle studerende rykket 
over på den nye ordning – mange på en 
kluntet måde, hvor de f.eks. skulle tage 
eksamen i farmakologi igen eller fik 
afbrudt deres praktikforløb. 

Samtidig er det tydeligt, at sygeple
jerskeuddannelsen er blevet mere 
fragmenteret og differentieret med den 
nye reform. Det mærker vores med
lemmer, der oplever, at det er blevet 
sværere at skifte uddannelsessted. 
Kombineret med de store nedskærin
ger på uddannelsesområdet oplever 
vi også, at professionshøjskolerne på 
kreative måder forandrer og forringer 
uddannelsen. 

Lad os tale kvalitet  
– men lad os også handle
På den politiske scene har temaet 
været kvalitet. Uddannelsesminister 
Søren Pind tiltrådte med et bebudet 
nyfokus på kvalitetsdagsordenen. Atter 
en gang skulle vi i uddannelsessek
toren spørge os selv om, hvad kvalitet 
er – og hvordan måler vi den. 

Det er en gammel traver, for i SLS har 
vi lige siden vores grundlæggelse for 
snart 20 år siden haft fokus på, hvordan 
vi skaber kvalitet på sygeplejerskeud
dannelsen igennem semestrene og på 
tværs af landet. Uanset om man bliver 
uddannet i Hjørring, Aabenraa eller på 
Bornholm – eller skifter undervejs. 

Som aktive sygeplejestuderende er vi 
derfor gået ind i dialogen om kvalitet 
med både politikere og uddannel
sesledere. SLS’ budskab har været, at 
kvalitet kræver, at der er råd, og at man 
lytter til os sygeplejestuderende. Vi er 
hverdagens eksperter.

Sammen rykker vi
Vi har heldigvis ikke været alene. 
Herfra skal der lyde en stor tak og ros til 
resten af elev og studenterbevægelsen 
samt Uddannelsesalliancen, hvor 

vi sammen med fagforeninger og 
interesseorganisationer har sat fokus 
på manglende kvalitet på hver vores 
område  og givet konkrete bud på, 
hvad der skal gøres ved det. 

Vi viser fortsat vores fælles styrke. 
Senest da vi i januar på kun 13 dage 
samlede over 50.000 underskrifter, og 
fik danmarkshistoriens første borger
forslag sendt ind i Folketingssalen. 

Sammen har vi også rykket vores ’for
ældreorganisation’ Dansk Sygepleje
råd. Der bliver oftest lyttet til SLS, når 
vi giver de studerendes perspektiv. I 
juni førte det til, at formålsparagraffen 
blev ændret, så Dansk Sygeplejeråd 
både varetager sygeplejejerskers – og 
sygeplejestuderendes –interesser. 

Forord

Kære fremtidens sygeplejerske
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Flere med i vores faglige fælles-
skab
I årets løb er vi blevet flere sygeple
jestuderende. Der har været øget optag 
på uddannelsen, og i takt dermed har vi  
fået lov til at byde endnu flere syge
plejestuderende velkommen i vores 
vigtige faglige fællesskab i SLS. 

Vores arbejde for fremtidens sygeple
jersker handler om fællesskab, og dét 
fællesskab starter med den enkelte. Vi 
kender hver især bedst vores hverdag  
på uddannelsesstedet og i sundheds 
væsenet, hvor vi i klinikken arbejder  
tæt sammen med sygeplejersker og 
andre vigtige faggrupper. 

Året har også budt på vækst i antallet 
af lokalbestyrelser, og vi er gået fra at 
have aktive SLS’ere på 15 til nu 21 ud
dannelsessteder. Det er stærkt. En stor 
anerkendelse skal lyde herfra til både 
etablerede og nystartede lokalbestyrel
ser, der hver dag gør en konkret forskel 
for vores medlemmer på deres skole. 
En kæmpestor tak til vores ansatte i 
SLS’ sekretariat, som hver dag hele året 
rundt arbejder hårdt for at understøtte 
vores seje SLS’ere landet over. Jeres 
arbejde er mere værd, end I aner. 

For fremtidens sygeplejersker
I januar ruskede vi op i vores måde at 
kommunikere på. Vi fik nyt slogan ’For 

fremtidens sygeplejersker’. For det er, 
hvad vi er: fremtidens sygeplejersker. 
I SLS kæmper vi for, at vi fortsat har 
verdens bedste uddannelse, så vi bliver 
verdens bedste sygeplejersker, når vi 
kommer ud til patienter og borgere.  
Intet mindre.

I forretningsudvalget vil vi gerne sige 
tak for et fantastisk år i SLS. Selvom det 
bliver hårdt at give stafetten videre, gør  
vi det i vished om, at SLS forsat er en  
stærk og handlekraftig organisation –  
for fremtidens sygeplejersker!

Med venlig hilsen

Emilie Haug Rasch
Formand

Elisa Valentina Landgreen
Næstformand

Kristine Skjøtt Risgaard
Forretningsudvalgsmedlem

Luca Jonathan Pristed
Forretningsudvalgsmedlem 

Thomas Skærbæk
Forretningsudvalgsmedlem

SLS på et minut
Sygeplejestuderendes Lands
sammenslutning (SLS) er en 
landsdækkende studenterorga
nisation for sygeplejestuderen
de. Som fremtidens sygeplejer
sker arbejder vi i SLS sammen 
for at sikre, forbedre og udvikle 
vores uddannelse og vilkår som 
sygeplejestuderende. 

Vi er en selvstændig del af 
Dansk Sygeplejeråd

SLS organiserer 8.287 af landets 
sygeplejestuderende (1. jan. 
2018), og over 82% af landets 
sygeplejestuderende er med
lemmer. Vi har lokalbestyrelser 
på 21 af landets 22 sygeplejer
skeuddannelsessteder  
(6. april 2019). Over 200 
sygepleje studerende er aktive 
i SLS.
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Da Søren Pind (V) tiltrådte som 
uddannelsesminister i november 2016, 
bebudede han, at der nu for alvor skulle 
sættes fokus på uddannelseskvalitet. 
I SLS lyttede vi begejstret med, for 
kvalitet i uddannelsen har altid været 
en kerneopgave for os. Netop derfor 
var det vigtigt, at ministerens flotte ord 
blev fulgt op af konkret og målrettet 
arbejde for at hæve kvaliteten på 
sygeplejerskeuddannelsen.

Desværre må vi konstatere, at uddan
nelseskvaliteten er blevet udfordret 
det forgangne år. På tværs af landet 
har vi oplevet konkrete udfordringer 
med kvaliteten i både undervisningens 
indhold og undervisernes manglende 
tid til forberedelse. Nedskæringerne 
har medført, at undervisere fyres og 
undervisningstimer forsvinder. 

Besparelser svarer til helt semester
Året har også budt på mere kreative 
metoder til at spare penge. I efteråret 

kunne Berlingske melde om, at UCC 
Nordsjælland forsøgte at erstatte en 
mundtligt eksamen med videoeksa
men. Vi gik ind i sagen, og forslaget blev 
revideret og prøveformen blev ændret 
– men ikke afskaffet og kører derfor 
videre på nogle uddannelsessteder. 
Derfor arbejder vi selvfølgelig fortsat 
på at sikre kvaliteten af uddannelsen 
og eksamensformerne. 

Den svækkede kvalitet i uddannelsen 
skyldes fortsat, at Folketinget hvert år 
tvinger professionshøjskolerne til at 
spare 2 % på den samlede pose penge 
til uddannelse. Efter en årrække er det 
blevet til ret så mange millioner, og det 
har ført til både fyringsrunder og flere 
studerende på holdene. I efteråret viste 
vores beregninger, at besparelserne 
over en 5årig periode svarer til, at en 
sygeplejestuderende mister et helt 
semesters undervisning i løbet af 
uddannelsen. 

Vi anerkender, at professionshøjsko
lerne er hårdt presset. Men i SLS har vi 
samtidig stået fast på, at skolerne ikke 
må gå på kompromis med undervis
ningens kvalitet eller de studerendes 
retssikkerhed. Og det er desværre vores 
oplevelse, at det kun er, hvis vi som 
studerende danner fælles front og siger 
fra, at vi sikrer dygtige, kompetente og 
kritisktænkende sygeplejersker på den 
anden side af uddannelsen. 

Uddannelsesalliancen
Da finansministeren i august atter 

en gang fremlagde en finanslov med 
besparelser på uddannelsesområdet, 
valgte vi i SLS igen i år at gå sammen 
med elever, studerende, lærlinge, 
undervisere og fagforeninger i Ud
dannelsesalliancen for at bekæmpe 
besparelserne. Sammen sagde vi fra 
ved at indkalde til demonstrationer i de 
store byer. 

Men det var ikke kun på gader og 
stræder, der blev råbt højt. På de sociale 
medier lykkedes det SLS’erne at gå 
helt i sort. Mange lokalbestyrelser 
viste deres modstand mod besparel
serne ved at gå i sort tøj for at vise, at 
fremtiden ser sort ud, hvis man skærer 
på uddannelse. Trods stort folkeligt 
pres og massiv mediedækning, hvor 
SLSformand Emilie Haug Rasch også 
var live igennem i DR, lykkedes det 
desværre ikke at få regeringen til at 
fjerne besparelserne, og finansloven 
blev vedtaget kort før jul.

Ordet ’uddannelseskvalitet’ bruges hyppigt på de bonede gulve. I SLS har vi dog 
igennem året arbejdet hårdt på at bekæmpe besparelser på uddannelsen og 
nedskæringer i SU’en, så kvaliteten bevares. 

UDDANNELSESPOLITISK STATUS:

Kære politikere. Pas på  
fremtidens sygeplejersker

Nedskæringerne  
har medført, at 
under visere fyres og 
 undervisningstimer 
forsvinder.
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Aktive SLS’ere opfordrede op til kommunal- og regions-
rådsvalg landets politikere til at passe bedre på os studerende.

Foto: Bjarke Lindemann
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Valg i kommuner og regioner
Sundhedsvæsnet har også skulle 
spare 2 % om året. Flere patienter skal 
igennem systemet for de samme eller 
færre ressourcer, og det har ført til et 
presset arbejdsmiljø for sygeplejersker 
og andet sundhedspersonale. Det er 
også betydet et øget pres på os sygeple
jestuderende, når vi er i klinik. Derfor 
lagde vi i kommunal og regionrådsval

get vægt på, at kandidaterne huskede 
de sygeplejestuderende som en del 
af sundhedsvæsnet i kommuner og 
regioner. Det må ikke gå ud over den 
enkelte studerende, når afdelingerne 
presses økonomisk. 

Kommende oplæg til  
forringelser af SU’en
Trods trusler om det modsatte blev 

regeringens oplæg til forringelser 
af SU’en lagt i skuffen i efteråret 
2017. Men det står stadig i regerings
grundlaget, at man ønsker at skære 
i SU’en. Senest har der været tale om 
at omlægge stipendiedelen til lån og 
øge muligheden for at arbejde under 
studiet. Argumentet har været, at vi 
studerende bare kan ’arbejde lidt mere 
ved siden af’. 

Virkeligheden ser noget anderledes 
ud for os sygeplejestuderende. Det er 
svært at forestille sig, at vi umiddelbart 
kan arbejde mere ved siden af de 
ugentlige 40 timers klinik. Derudover 
mener vi, at det vil ramme skævt, hvis 
regeringen omlægger SU’en til lån. Vi 
er konkret bekymrede for, om en lige så 
bred gruppe af mennesker i fremtidens 
vil søge og gennemføre sygeplejer
skeuddannelsen – og det er en skam, 
for vi har brug for en mangfoldig 
uddannelse. 

Der har foråret igennem været rygter 
om, at der snart kommer et SUudspil 
fra regeringen. Vi følger det tæt og ven
ter i spænding. Når udspillet kommer, 
er vi klar og står selvfølgelig fast på, at 
SU’en er vigtig og er med til at give alle 
lige adgang til uddannelse. 

En mere mangfoldig uddannelse
I SLS kæmper vi til stadighed for at 
øge mangfoldigheden på sygeplejer
skeuddannelsen. Vi arbejder for at 
øge diversiteten i optaget, men vi må 
desværre konstatere, at andelen af 

optagne mænd igen er for nedadgåen
de efter stigninger de sidste år. 

Vi har også arbejdet for at åbne fagets 
mangfoldighed op for vores medlem
mer. Senest i februar med kampagnen 
Dagens Sygeplejerske, hvor vi i 28 
dage delte portrætter af forskellige 
sygeplejersker på Facebook. Tidligere 
har fokus alene været på mænd, men 
de sidste par år er kampagnen blevet 
bredt ud til at gælde alle slags syge
plejersker.

Sidst men ikke mindst har vi arbejdet 
med mangfoldighed i vores egen 
organisation. Internt har vi udviklet 
på vores egen tilgang til ligestilling 
og mangfoldighed, og eksternt har 
vi støttet Copenhagen Pride. Vi har 
bidraget til diskussioner om en mere 
mangfoldig sygeplejerskeuddannelse 
og et mere mangfoldigt og holistisk 
sundhedsvæsen og samfund, som 
evner at rumme alle mennesker. Vores 
mål er, at hverken køn, seksualitet, 
etnicitet eller politisk overbevisning 
skal være afgørende for, hvorvidt man 
kan være en god sygeplejerske. •



10

Årsmødet 2017 valgte indsatsområdet 
’Kvalitet på tværs’ i kølvandet på den 
nye reform af sygeplejerskeuddannel
sen i 2016. Imod SLS’ anbefaling blev 
den nationale studieordning afskaffet, 
for at professionshøjskolerne selv 
kunne tilrettelægge studieordninger og 
semesterbeskrivelser. 

I SLS har vi siden fulgt den nye uddan
nelsesreform med fokus på, at der skal 
være kvalitet i hele uddannelsen, på 
alle institutioner og uanset undervis
ningsform. Vi mener ikke, at der skal 
være forskel på fagligheden hos de 
sygeplejersker, som bliver uddannet 
forskellige steder i landet. Med en 
generel sygeplejerskemangel er det 
vigtigt at uddannelsen er lige attraktiv, 
uanset om du er uddannet i Holstebro 
eller i Næstved. 

Vi ser allerede nu forskelle
Selvom reformen er relativt ny, ser vi 
allerede nu forskelle, som vil give os 
studerende forskellige forudsætninger 
for at blive dygtige og fagligt stærke 
sygeplejersker. Faktisk var der allerede 
tal tilbage i 2016, dvs. før reformen 
blev indført, der indikerede, at der var 
meget stor forskel på timetallet på 
sygeplejerskeuddannelsen på tværs af 
professionshøjskolerne. 

På SLS’ årsmøde i 2017 besluttede vi 
at tage fat i denne udfordring, for at 
være proaktive i debatten om kvalitet 
af vores uddannelse. Vi ønsker, at 
vi sammen med professionshøjsko
lerne kan kickstarte diskussionen 
om kvaliteten og sikre, at vi også i 
fremtiden har en stærk og ensartet 
sygeplejerskeuddannelse i hele landet. 

Derfor har vi det forgangne år arbejdet 
hårdt på at afklare, hvad kvalitet er, for 
at skabe nationale standarder og undgå 
forringelser.

Stort udsving i farmakologi-
eksamen
På baggrund af tilbagemeldinger fra 
SLS’ medlemmer, har vi set problemer 
med prøverne i farmakologi og medi
cinregning – både på tværs, men også 
internt på professionshøjskolerne. Der 
har været meget høje dumpeprocenter 
flere steder i landet, og der har været 
udsving i prøvernes sværhedsgrad. 
Enkelte steder har vi hørt om, at 
studerende er blevet opfordret til at 
skifte uddannelsessted, fordi eksamen 
i farmakologi har været lettere andet
steds. 

Det har i den grad gjort os bekymrede, 
og vi har i samarbejde med Dansk Syge
plejeråd iværksat dialoger med landets 
professionshøjskoler for dels at sikre, 
at den faglige forventning til eksamen 

Sygeplejerskeuddannelsen blev decentraliseret i 2016. Siden har SLS kæmpet 
for at bevare høj kvalitet på alle uddannelsessteder. Målet er at sikre dygtige og 
veluddannede sygeplejersker med samme faglige niveau over hele landet. 

INDSATSOMRÅDE I:

Vi skal sikre kvaliteten på tværs  
af landets uddannelser

Med en generel 
 sygeplejerskemangel 
er det vigtigt at  
uddannelsen er  
lige  attraktiv, uanset 
om du er uddannet  
i Hjørring eller i  
Næstved
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følges op af tilstrækkelig undervisning, 
og for dels at minde professionshøjsko
lerne om deres ansvar for at sikre et 
ensartet niveau landet over. 

Nye undervisnings-  
og eksamensformer
Vi hører flere og flere eksempler på, 
at professionshøjskolerne forsøger 
sig med videoundervisning, hvor 
underviseren står på et uddannelses
sted og livetransmitterer til et andet 
uddannelsessted. I SLS mener vi, at der 
er meget lidt fokus på kvaliteten, når 
man ved denne slags ’stordriftsfordele’ 
fuldstændigt glemmer vores behov for 
at stille spørgsmål til undervisere, der 
er fysisk til stede.

Som allerede nævnt indføres der 
også mere omkostningseffektive 
måder at gå til eksamen på. På UCC 
Nordsjælland forsøgte man sig med en 
videoeksamen, hvor den studerende 

SLS var tilstede på Ungdommens Folkemøde for at tale kvalitet i uddannelse 
med elever fra landet folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Indsatsområder

Hvert år i maj vedtager SLS’ årsmøde to til tre indsatsområder, som hele organisatio
nen arbejder med i det kommende år. På årsmødet 2017 vedtog vi:

1)  ”Kvalitet på tværs” med fokus på at sikre kvaliteten på tværs af  
sygeplejerskeuddannelserne

2)  ”Kvalitet i klinikken” med fokus på at forbedre vores kliniske  
undervisning som sygeplejestuderende

 Foto: SLS.
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skulle filme sig selv derhjemme og 
sende videoen ind til skolen. Dette 
skulle erstatte den mundtlige eksamen 
– også selvom der ikke var mulighed for 
mundtlig dialog undervejs. 

Denne problematik blev taget op med 
professionshøjskolen, og SLSlokalbe
styrelsen bidrog med en artikel i Ber
lingske om problemet. Videoeksamen 
blev ikke afskaffet, men vi har stadig 
en dialog med uddannelsesministeriet, 
netop med fokus på hvor langt instituti
onerne kan gå i arbejdet med at erstatte 
mundtlige eksamener med digitale 
løsninger. 

Nye samarbejdspartnere for  
at sikre kvaliteten
I SLS forsøger vi hele tiden at finde flere 
samarbejdspartnere, der vil være med 
til at forbedre kvaliteten af sygple
jerskeuddannelsen. I årets løb har 
vi i den anledning arbejdet sammen 
med Fagligt Selskab for Undervisende 
Sygeplejersker (FSUS). SLS har deltaget 
i en konference med fokus på tværpro
fessionalitet, hvor der bl.a. var oplæg 
om nye måder at træne studerende på i 
klinikken ved brug af studieunits.  

Samarbejdet med det faglige selskab 
giver rigtig god mening for os, fordi det 
dels giver os indblik i underviserne 
og de kliniske vejlederes arbejde, og 
dels fordi vi igennem FSUS også kan 
inspirere til forandringer både i klinik 
og på professionshøjskolerne. 

Stærke lokale indsatser 
Vidensdeling SLSlokalbestyrelserne 
imellem er afgørende for, at vi på 
institutionsniveau, regionalt og 
nationalt får skabt den viden, der gør at 
vi kan synliggøre de forskelle, der er på 
tværs af uddannelsesstederne. Det har 
i året løb været fedt at se, at SLSlokal
bestyrelserne går proaktivt i dialog 
med uddannelseslederen og udfordrer 
prioriteringer, der forringer kvaliteten.

En vigtig del af vores arbejde for at 
forbedre kvaliteten i uddannelsen 
handler om, hvordan vi studerende 
inddrages og får medbestemmelse på 
vores uddannelse Vi er hverdagens 
eksperter i hvad det vil sige at være 
sygeplejestuderende. Men dog oplever 
vi i SLS, at det for den helt almindelige 
sygeplejestuderende er svært at finde 
ud af, hvem man repræsenteres af. 
Af samme grund arbejder vi i foråret 
målrettet med af afdække, hvordan 
almindelige studerende får mere 
indflydelse på sit uddannelsessted. En 
opgave, som professionshøjskolerne 
mod fordel kunne bidrage til i form af 
øget transparens i både organisering 
og udvælgelse. •

I efteråret 2016 viste tal fra Uddannelsesministeriet, at der er kæmpe-
stor forskel på timetallet på sygeplejerskeuddannelserne på tværs af 
landet. Kilde: Uddannelsesministeriet/Momentum

Gennemsnitlig antal undervisningstimer pr. semester  
på sygeplejeuddannelserne

Kilde: Momentum på baggrund af Uddannelses- og forskningsministeriets timetalssystem 

Professionshøjskolen VIA University College

Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC

Professionshøjskolen UUC

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen Lillebælt University College

Professionshøjskolen Sjælland University College

Professionshøjskolen UC Syddanmark

152,o

157,5

196,5

141,o

139,o

133,o

133,5
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Der mangler sygeplejersker, og derfor 
er optaget på sygeplejerskeuddannel
sen øget. Når vi bliver flere studerende 
i klinikkerne, skabes der et øget pres på 
de klinikvejledere og de sygeplejersker 
der til dagligt vejleder os igennem 
uddannelsen. Vi får måske heller ikke 
den vejledning vi har brug for, inden 
vi skal ud i praktik, fordi der er flere 
studerende der skal vejledes. 

Samtidig er der problemer med at 
håndtere de ekstra mange studerende 
i et i forvejen presset sundhedsvæsen. 
Derfor forsøger kommuner og regioner 
i stedet at finde alternative praktikplad
ser og gøre dem mere attraktive, så alle 
studerende kan få en praktikplads. Dog 
bliver man nogle steder lidt for kreative 
f.eks. ved at sende sygeplejestuderende 
i praktik i hjemmeplejeen for lære 

kirurgisk sygepleje. Det er slet ikke 
holdbart og i samarbejde med Dansk 
Sygeplejeråd er det påtalt over for 
professionshøjskolerne. Løbende er vi i 
SLS opmærksomme på udfordringerne 
ved manglen på kliniksteder. 

I SLS mener vi, at der skal være plads til 
at lære så meget som muligt, når man 
er i klinikken. Derfor vedtog Årsmødet 
i 2017 indsatsområdet ’Kvalitet i 
klinikken’. Fokus har været på at sikre 
 kvaliteten på klinikstederne og sørge 
for, at vores medstuderende er så godt 
klædt på til klinikopholdet som muligt. 

Præ-klinikoplæg 
Når vi studerende skal i praktik, er 
der mange spørgsmål, der trænger sig 
på, og meget vi ikke ved. Derfor er det 
afgørende, at man inden man starter 

i praktik, får vejledning af uddannel
sesstedet om regler og etikette. Flere 
steder har denne vejledning været 
mangelfuld, og flere af vores medlem
mer vil gerne have, at vejledningen er 
mere i øjenhøjde.

Derfor opfordrer vi professionshøj
skolerne til løbende at udvikle deres 
introduktion til den kliniske undervis
ning. Flere af SLSlokalbestyrelserne 
tager samtidig skeen i egen hånd og 
laver egne arrangementer, hvor syge
plejestuderende på senere semestre, 
fortæller nye sygeplejestuderende om 
at være i klinik første gang. Vi kalder 
dem præklinikoplæg. 

I januar besluttede SLSBestyrelsen, 
at præklinikoplæggene skulle være et 
nationalt SLStilbud til alle studerende 

Da sundhedsvæsnet er mere presset end nogensinde før, er det vigtigt, at vi  
konstant minder kommuner og regioner om, at afdelingerne både skal have  
et godt patient-, arbejds- og undervisningsmiljø.

INDSATSOMRÅDE II:

Øget kvalitet i den  
kliniske undervisning

Indsatsområder

Hvert år i maj vedtager SLS’ 
årsmøde to til tre indsatsområ
der, som hele organisationen 
 arbejder med i det kommende år. 

På årsmødet 2017 vedtog vi:

1.   ”Kvalitet på tværs” med 
fokus på at sikre kvaliteten 
på tværs af sygeplejerskeud
dannelserne

2.   ”Kvalitet i klinikken” med 
fokus på at forbedre vores 
kliniske undervisning som 
sygepleje studerende.
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Det var en glad afdeling i Randers, der modtog prisen som Årets Kliniksted 2018 i Region Midtjylland.

Foto: Helle Brandstrup Larsen.

Sygeplejestuderende på sociale 
medier – 5 gode råd

1. Du har ytringsfrihed, og du 
gerne må bruge den 

2.  Du har tavshedspligt – også  
når du er i udlandspraktik

3.  Du har ret til privatliv – og det 
har patienter og kolleger også

4.  Vær lige så saglig og 
 professionel online som IRL

5. Tjek reglerne på dit kliniksted 
og spørg din kliniske vejleder
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på første eller andet semester. Målet er, 
at vi i SLS bidrager til, at hjælpe vores 
medstuderende ude på skolerne med 
at være så forberedte og rolige som 
muligt. 

Klædt på til sociale medier
De sociale medier er en integreret del 
af at være studerende. Men der er også 
forholdsregler og tavshedspligt at tage 
højde for, og derfor har vi i SLS sammen 
med Dansk Sygeplejeråd udarbejdet 
fem gode råd til at være på sociale 
medier, når man som studerende er i 
klinik. 

Som studerende er vi underlagt tavs
hedspligt. Det er dog ikke ensbetyden
de med, at vi ikke må lægge billeder fra 
vores hverdag op på de sociale medier. 
Det er selvfølgelig en balancegang, og 
det er vores håb, at de fem råd kan gøre 
det endnu lettere at dele sin hverdag på 
sociale medier på en ordentlig måde. Et 
udpluk af guiden kan ses i faktaboksen. 

Studieunits
Et nyt tiltag på flere afdelinger er 
brugen af studieunits. Studieunits er 
stuer, der er specielt indrettet til og for 
sygplejestuderende, der skal i praktik. 
Stuerne har tilkoblet en sygeplejerske 

og måske en læge, som kun er tilknyttet 
denne stue. I en studieunit er der kun 
studerende, og derfor gode muligheder 
for at vi som studerende løbende kan 
reflektere og sparre med den tilknyt
tede sygeplejerske, som kun har fokus 
på de studerende, og de patienter der 
ligger på den pågældende studieunit.

I SLS har vi sammen med tillidsvalgte i 
Dansk Sygeplejeråd besøgt studieunits 
på forskellige afdelinger, og vi er meget 
positive over for at udbrede denne 
metode til praktikoplæring til hele 
landet. Simpelthen fordi det skaber 
tryghed i starten af praktikforløbet og 
dermed ekstra plads til læring.

Årets Kliniksted
Sidst men ikke mindst har vi igen i år 
gennemført kåringen af Årets Kli
niksted i hver af landets fem regioner. 
Som altid inviterer vi alle SLSmedlem
mer til at indstille deres kliniksted, hvis 
de har haft en særlig lærerig og god 
oplevelse. I år slog antallet af indstil
linger rekord; 119 valgte at nominere 
deres kliniksted. Det viser os, at der er 
mange kliniksteder rundt omkring i 
landet, der gør det rigtig godt og løfter 
det ansvar, det er, at have studerende 
på afdelingen. 

En jury af sygeplejestuderende udvalg
te to finalister i hver region, hvorefter 
SLSmedlemmerne i regionen fik 
mulighed for at stemme om vinderne. 
Endnu engang skal der lyde et stort 
tillykke til Ørenæsehals Sengeafsnit 
311 på Gentofte Hospital, Kirurgisk 
sengeafsnit B6 på Regionshospitalet 
Randers, Medicinsk Gastroentero
logisk Sengeafdeling 9Ø på Aalborg 
Universitetshospital, Afsnit for Barsel 
(G73) på Roskilde Sygehus og Dybbøl 
Plejecenter i Sønderborg Kommune, 
der løb med sejren. •

I år slog antallet af 
indstillinger rekord;  

119  
valgte at nominere 
deres kliniksted.
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SAMARBEJDET MED DANSK SYGEPLEJERÅD:

For og sammen 
med både 
sygeplejersker 
og sygepleje-
studerende

Når det kommer til samarbejdet med 
SLS og Dansk Sygeplejeråd, startede 
året historisk. Oven på et større orga
nisationsudviklingsprojekt med titlen 
”Sammen om DSR”, besluttede man på 
den ekstraordinære kongres i juni 2017 
at ændre formålsparagraffen i Dansk 
Sygeplejeråd. For fremtiden indgår vi 
sygeplejestuderende på lige fod med de 
færdiguddannede sygeplejer i Dansk 
Sygeplejeråds formål.

Og ikke nok med det. Dansk Syge
plejeråds kongres, hvor SLS i øvrigt 
har seks pladser, vedtog også fire nye 
pejlemærker for organisationen: Vi skal 
have flere involverende og handlekraf
tige fællesskaber, større indflydelse til 
sygeplejersker, mere sammenhæng 
på kryds og tværs og et mere aktivt og 
levende medlemsdemokrati. Måske 
netop derfor kom det også som lidt 
af et chok, da kongressen senere på 
dagen vedtog, at Dansk Sygeplejeråds 
kredsbestyrelsesmedlemmer for 
fremtiden vælges for fire år af gangen 
frem for to. 

I SLS stillede vi os meget uforstående 
over for, at det skulle føre et mere aktivt 
og levende medlemsdemokrati med 
sig. Også fordi konsekvensen er, at det 
nu er blevet endnu vanskeligere at 
engagere sig i kredsbestyrelserne som 
sygeplejestuderende.

Reelt set betyder det, at man udelukker 
hele årgange af sygeplejestuderende 
fra at stille op ved Kredsbestyrelsesval
gene. Endnu mere forundrede blev vi, 

da et af argumenterne for de længere 
valgperioder var ”brug for arbejdsro” 
og at man ikke ”kunne nå noget” på 
kun to år. I SLS mener vi nu at det, her 
hos os, går meget godt med etårige 
valgperioder.

De glemte studerende kom  
på dagsordenen 
Kredsbestyrelsesvalget i november 
var første valg efter ændringen af 
valgperioderne fra to år til fire år. Af 
samme grund besluttede vi i SLS har 
øge indsatsen for at få valgt studerende 
og få sygeplejerskeuddannelsen på 
dagsordenen i valget. Dels fordi de 
sygeplejestuderende netop udgør en 
meget stor gruppe førstegangsvælgere. 
Men også fordi, at det viste sig at kun 
30 ud af de 229 kandidater til de fem 
kredsbestyrelser overhovedet nævnte 
os studerende i deres valgoplæg. 

Det valgte vi at påpege undervejs i 
valget, selvom det gav en del ballade. 
Vi skal som sygeplejestuderende og 
organisation stå sammen om den 
fælles sag, fremtidens sygeplejersker. 
Uden en god og solid grunduddannelse 
får vi ikke dygtige sygeplejersker 
i fremtiden. Det er afgørende, at vi 
holder Dansk Sygeplejeråd i ørerne, 
når det ikke afspejler sig indadtil og i 
organisationens opmærksomhed. 

På den organisatoriske side lavede vi 
en intens indsats for at få flere sygeple
jestuderende til at stemme til kredsbe
styrelsesvalget. Fokus i vores kommu
nikation var kredsbestyrelsernes rolle 

SLS er en del af Dansk Sygeplejeråd. I det forgangne år har SLS 
dog også fået sat markante fingeraftryk hos ’de voksne’.
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SLS deltog aktivt i 
seminaret for Dansk 

Sygeplejeråds kon-
gresdelegerede, da 

det skulle diskuteres, 
om Dansk Sygepleje-
råd støtter en fusion 

mellem LO og FTF. 

Det viste sig at kun 30 ud af de 229 kandidater  
til de fem kredsbestyrelser overhovedet nævnte 
os studerende i deres valgoplæg.
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i at sikre gode tiltag på uddannelsen 
og i klinikken. Samtidig gjorde vi det 
lettere og mere tilgængeligt at stemme. 
Resultatet var, at vi løftede studenter
stemmeprocenten fra 6 % (2015) til 14,5 
%. Det kan lyde af lidt, men det er et 
stærkt signal, at når vi skal tage stilling 
til ting, som er relevante for os, så tager 
vi stilling!

Der var også sygeplejestuderende på 
kandidatlisterne. Fem studerende stil
lede op, og to blev valgt ind: en i Kreds 
Midtjylland og en i Kreds Hovedstaden. 
Forhistorien taget i betragtning, er det 
en stor sejr og et vigtigt budskab. Vi 
studerende vil inddrages og være en 
del af beslutningerne, både på vores 
uddannelsessteder, men så sandelig 
også i vores egen fagforening. Dertil 
skal det siges, at Dansk Sygeplejeråd 
også har lyttet til vores kritik – og det 
er klart oplevelsen, at vi studerende 
indtænkes mere i organisationens 
arbejde nu end tidligere.

Fusionen mellem LO og FTF
Siden 2015 har hovedorganisationerne 

LO og FTF, som Dansk Sygeplejeråd er 
medlem af, diskuteret om man skulle 
slå sig sammen til én hovedorganisa
tion. Ved et kongresseminar i januar 
2018 drøftede vi forløbet frem til nu, og 
Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelsen 
tog på baggrund af seminaret og de 
mange drøftelser i løbet af årene, 
beslutningen om at anbefale et ja. Der 
skal dog en ekstraordinær kongres i 
Dansk Sygeplejeråd til, for at der kan 
træffes en endelig beslutning.

I SLS stiller vi os positive over for 
fusionen, som også på det uddannel
sespolitiske område kan styrkes. Nogle 
af bekymringerne kan handle om den 
store og meget brede forskellighed i LO 
og FTForganisationerne på tværs.

Overenskomst 2018
Det er gået de færreste næser forbi, 
at der netop nu forhandles overens
komster for fulde gardiner. I SLS har vi 
ikke haft nogle særskilte krav med til 
overenskomstforhandlingerne, men vi 
har bakket op om den gennemgående 
prioritering, at der skal ske et lønløft 

til hele sundhedsområdet. Det har 
afspejlet sig i den ligelønsappel, som 
Dansk Sygeplejeråd har indgivet til 
Christiansborg sammen med blandt 
andet FOA og Sundhedskartellet. Det 
er vores klare mål, at vi skal have gjort 
noget ved ligelønsproblematikken i 
Danmark. 

Ydermere bakker vi op om at lærerne 
skal have en arbejdstidsaftale og den 
musketéred, som blev indgået forud 
for forhandlingerne. Det er et stærkt 
signal over for arbejdsgiverne, men 
også over for de næste generationer, 
at fagbevægelsen kan finde ud af at 
stille sig samlet, skulder ved skulder i 
disse forhandlinger. Vi følger det tæt og 
glæder os til at se resultatet.

Året i hovedbestyrelsen
SLS’ formand er automatisk medlem af 
Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. 
Det betyder, at SLS er med på tætteste 
hold, når der diskuteres fremtidens 
sundhedsvæsen og bedre vilkår for 
landets sygeplejersker.

Oven på kredsbestyrelsesvalget er 
der blevet valgt tre nye ansigter til 
hovedbestyrelsen. Derudover har året 
i hovedbestyrelsen været præget af 
udviklingen af nye arbejdsformer og 
tilgange til arbejdet som bestyrelse. 

SLS’ tilgang til hovedbestyrelsen har 
været at bakke aktivt op om samar
bejdet og sikre øget fokus på både de 
studerende og det kønspolitiske aspekt. 
SLS’ formand er f.eks. blevet udpeget til 
medlem af Kvinderådets repræsentant
skab for Dansk Sygeplejeråd, ligesom 
at SLS’ formand har bidraget aktivt 
til etableringen af en kønspolitisk ar
bejdsgruppe, der blandt andet vil sætte 
kønspolitik på dagsordenen til Dansk 
Sygeplejeråds kongres i 2018. Efter og 
videreuddannelse har også været et 
fremtrædent tema i hovedbestyrelsen, 
med blandt andet den endelige 
etablering af APNuddannelsen. •

Samarbejdet mellem SLS og Dansk Sygeplejeråd 
SLS’ er en selvstændig del af Dansk Sygeplejeråd. Det betyder, at vi har vores egne 
meninger, men at vi samarbejder tæt med Dansk Sygeplejeråd om realiseringen af 
vores målsætninger. 

Formelt set har SLS seks pladser i Dansk Sygeplejeråds kongres, og SLSformanden 
er medlem af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Desuden samarbejder  
med arbejdere og tillidsvalgte på tværs af SLS og Dansk Sygeplejeråd for at give 
SLSmedlemmerne de bedste tilbud og den bedste rådgivning. 
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ORGANISERINGSARBEJDET:

Flere sygeplejestuderende, 
flere medlemmer, flere aktive

35 aktive SLS’ere deltog 
SLS-dobbeltkurset, der i 

foråret 2018 var et forsøg 
på at samle endnu flere 

aktive til organisatorisk 
opkvalificering. 

Foto: Bjarke Lindemann
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Vores fællesskab er blevet større, og det 
er vi rigtig glade for og stolte af. Vi er 
glade for, at flere vil og får mulighed for 
at læse til sygeplejerske. Og vi er sam
tidig glade for, at vores medstuderende 
mener, at det er vigtigt at være en del 
af en studenterpolitisk organisation. Vi 
har både fået flere medlemmer og flere 
aktive i vores lokalbestyrelser, så vi nu 
dækker bredt i hele landet. 

For at sikre at vi er så tætte på vores 
medlemmer som muligt og vores med
lemmer nemt kan bruge os, har vi akti
ve i lokalbestyrelser over hele landet. I 
skrivende stund har vi lokalbestyrelser 
på alle uddannelsessteder undtagen 
Thisted der måtte lukke ved årets start. 
Som det fremgår af næste kapitel, 
arbejdes der i forretningsudvalget dog 
fortsat hårdt for at engagere lokale 
kræfter i opstart af lokalbestyrelser på 
de to skoler. 

Ny tilgang til vores medlems-
kommunikation
På Årsmødet 2017 blev det besluttet, 
at SLS’ kommunikation skulle være 
et selvstændigt fokusområde. I årets 

gang har vi løbende arbejdet på at 
forbedre vores kommunikation til 
vores medlemmer, så de får de rigtige 
informationer på de rette tidspunkter.

I stedet for at have et klassisk ny
hedsbrev, der udsendes fast et par 
gange om året, har vi i SLS skiftet 
kommunikationsstrategi og sender nu 
i stedet emails til vores medlemmer, 
alt efter hvor langt de er i uddannelsen. 
Vi kalder det for ”den digitale SLSmed
lemsrejse.” Håbet er, at vi kan kommu
nikere mindre i studiestarten, hvor alt 
er overvældende, og så i stedet skrue 
op for kommunikationen i takt med at 
man som medlem får brug for viden om 
praktik, karriere, akasse, dimission og 
Dansk Sygeplejeråd. 

Det er vores medarbejdere i SLSsekre
tariatet, der har ansvaret for udrul
ningen af den nye digitale SLSmed
lemsrejse, som forventes at være helt 
implementeret i løbet af foråret. 

Hvad spørger medlemmerne om?
For at sikre den bedste medlemsbe
tjening har SLS en aftale med Dansk 

I takt med at flere og flere læser til sygeplejerske har vi i årets løb haft 
stort fokus på at øge antallet af SLS-medlemmer, samtidig med at vi 
har fået flere lokalbestyrelser op at stå. 

I SLS har vi skiftet 
kommunikations
strategi og sender nu  
i stedet emails til  
vores medlemmer,  
alt efter hvor langt  
de er i uddannelsen.

Sygeplejeråds kredse om, at det er deres 
faglige konsulenter, der står for at be
svare alle medlemshenvendelser, der 
har med uddannelsen og klinikken at 
gøre. De faglige konsulenter har kend
skab til sygeplejerskeuddannelsen og 
er selv uddannede sygeplejersker. 

Vi foretog for nyligt en rundspørge 
blandt de faglige konsulenter om de 
hyppigst forekomne spørgsmål fra 
SLS’ medlemmer: 

•   Løn i studiejobs, bl.a. som ufaglært 
eller sygeplejestuderende. De bliver 
også bedt om vejledning omkring 
ansættelse. 

•   Ansættelser efter endt uddannelse, 
og hvilke tillæg man kan få som snart 
nyuddannet.

•   Klager over den kliniske vejleder 
 eller manglende vejledning i 
 klinikken.

•   Regler for barsel, når man er 
studerende.
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•   Utilfredshed over bedømmelser og 
hjælp til ekstra prøveforsøg.

•  Vejledning i forbindelse med at 
skoler forsøger at pålægge den 
studerende orlov, dvs. at skolen ikke 
påtager sig ansvaret for at sikre et 
sammenhængende studieforløb, 
f.eks. i forbindelse med reeksamen. 

I SLS er vi meget glade for samarbejdet 
med Dansk Sygeplejeråd, fordi vi 
oplever, at det giver vores medlemmer 
kvalificeret og god rådgivning og har 
langt større og mere detaljeret viden, 
end vi ville have som SLSaktive.  

Særlig indsats over for  
e-læringsstuderende
Vores samfund bliver stadig mere og 
mere digitaliseret, og det gør vores 
uddannelser også. Sygeplejeplejer
skeuddannelsen har i over 10 år haft 
elæringsspor, hvor studerende kunne 
læse til sygeplejerske hjemmefra. Men 
i SLS ved vi forholdsvis lidt om de af 
vores medlemmer, der læser på en 
elæringsuddannelse til sygeplejerske. 

I forlængelse af, at Årsmødet vedtog at 
SLS skulle dykke mere ned i elærings
uddannelsen, har vi året igennem haft 
skærpet fokus på elæringsstuderende, 
og hvordan vi som organisation kan 
understøtte deres uddannelse og 
studieliv bedst muligt. Indtil videre 
har der organisatorisk været fokus 
på en mere målrettet introduktion til 

SLS og en løbende samtale med de 
SLSlokalbestyrelser, der organiserer 
elæringsstuderende.

Indtil videre er vores konklusion, 
at elæringsuddannelsen er en ret 
anden måde at studere på, og at de fire 
uddannelsessteder, der udbyder elæ
ringsuddannelsen – Aabenraa, Viborg, 
Slagelse og Hillerød – tilrettelægger 
undervisningen meget forskelligt, 
som vi også ser det på den ordinære 
uddannelse. Underviserne skal være 
indstillede på at undervise på en anden 
måde, da elæringsstudiet har en 
anderledes opbygning, samtidig med 
at de studerende skal opnå det samme 
læringsudbytte som studerende på den 
ordinære uddannelse. 

Uddannelse og opkvalificering  
af SLS-aktive 
Hver lokalbestyrelse består af i gen
nemsnit 10 aktive sygeplejestuderende. 
Det betyder, at vi er ca. 200 aktive 
SLS’ere på landsplan, som vi løbende 
arbejder med at understøtte, opkvali
ficere og uddanne – til gavn for deres 
egen udvikling og for medlemmerne, 
der har valgt dem.  

I 201718 har vi i samarbejde med 
Dansk Sygeplejeråds pædagogiske 
videncenter, afholdt en række nati
onale kurser med fokus på at give 
SLS’erne flere værktøjer til arbejdet i 
lokal bestyrelsen. 

I september afholdtes formidlingskur
set ”Få Budskabet Ud” og i februar har 
vi holdt SLSdobbeltkursus, hvor ”Få 
Budskabet Ud” blev afholdt samtidig 
med miniprojektlederkurset ”Aktiv 
i SLS”. Formålet med at lægge dem 
samtidigt har været øge tilslutningen 
og styrke det sociale element. Til marts 
skulle der være afholdt kampagne og 
meningsdanneruddannelsen ”Menin
ger og Politik”, der desværre blev aflyst 
grundet for få tilmeldinger. 

Foruden de nationale kurser har for
retningsudvalget og SLSsekretariatets 
medarbejdere afholdt en lang række 
lokale og regionale kurser med fokus 
på at give et samlet løft af en eller flere 
lokalbestyrelser inden for et givent 
emne. Målet er, at kurserne skal være 
så konkrete, at de kan føre til konkrete 
aktiviteter. De varer typisk omkring 34 
timer og det er lokalbestyrelserne selv, 
der bestemmer temaet, de gerne vil 
trænes i. 

Status i SLS-sekretariatet
Foruden formandskabet består 
SLSsekretariatet af en administrativ 
medarbejder, en konsulent og en 
praktikant. I juli 2017 startede vores nye 
SLSkonsulent, der foruden ansvaret 
for at understøtte lokalbestyrelserne 
også arbejder med strategisk kommuni
kation, medlemskommunikation, 
betjening af SLSbestyrelsen, forret
ningsudvalget og formandskabet samt 
rekruttering af medlemmer og aktive. 

Vi har desuden fået en akademisk 
praktikant, der i foråret skal have 
fokus på at udvikle bl.a. vores digitale 
kommunikation. At have en praktikant 
i SLS’ sekretariat er en spændende 
nyskabelse og vi er glade for at få 
endnu flere input til vores arbejde. Kon
sulenten er praktikantens vejleder og 
det er vores forventning at vi fremover 
forsøger at rekruttere en praktikant til 
hvert semester. •

En organisation i vækst 
1. januar 2018 havde SLS 8.287 
medlemmer. Det er 139 flere 
end 1. januar 2017. SLS har en 
organisationsgrad på 82 %. 

I skrivende stund har vi 21 
 aktive lokalbestyrelser af 22 
mulige. Det er en vækst på 5 i 
forhold til sommeren 2017, hvor 
vi kun var 15 aktive lokalbe
styrelser. Andelen af aktive er 
stigende, fra ca. 150 i foråret 
2017 til omkring 200.
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ÅRET I LOKALBESTYRELSERNE:

Region 
Hovedstaden
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ÅRET I LOKALBESTYRELSERNE:

Region 
Hovedstaden

SLS-Bornholm
Bornholms Sundhedsskole
Året hos SLS i Bornholm er gået med at rekruttere nye medlemmer og afholde 
diverse sociale arrangementer, som har været med til at styrke studiemiljøet. Frem
adrettet vil lokalbestyrelsen forsøge at engagere sig mere i det nationale samarbejde, 
som generelt er en udfordring pga. den geografiske afstand. I den kommende tid vil 
lokalbestyrelsen sætte fokus på at holde flere foredrag og arrangementer, hvilket der 
er stor begejstring for hos de aktive.

SLS-Hillerød
Københavns Professionshøjskole. Campus Nordsjælland
Der var i løbet af året stor opbakning til foredrag med Danske Hospitalsklovne og 
Beredskabsstyrelsen, der underviste i brug af spineboards. I fusionsprocessen har 
SLSHillerød haft fokus på at bevare skolens gode undervisernormering og labora
toriefaciliteter. Lokalbestyrelsen har også været i medierne, hvilket bl.a. har ført til 
en forbedring af videoeksamen som prøveform. Lige nu er der fokus på generations
skifte i lokalbestyrelsen.

SLS-Diakonissestiftelsen
Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole
Året har bl.a. budt på et velbesøgt medlemsarrangement om social palliation, der 
blev til på baggrund af en medlemshenvendelse. SLSDST har kæmpet for at undgå 
nedskæringer. Det er besluttet, at der primært spares på bygninger, og at den faste 
gruppe af undervisere friholdes. Lige nu er lokalbestyrelsen i dialog med en under
viser om at udbyde en foredragsrække for sygeplejestuderende.    

SLS-København
Københavns Professionshøjskole. Campus Nørrebro
Lokalbestyrelsen har udviklet en ny arbejdsgang i form af en halvårsstrategi, så 
SLS’ arbejde tilpasses semestrets struktur og tager højde for, når aktive stopper 
på grund af udveksling og endt uddannelse. Siden august har SLSKøbenhavn 
i samarbejde med SLSsekretariatet lavet et forsøg, hvor introduktionen til nye 
studerende var mere inddragende. Det blev afprøvet i februar med succes og øget 
rekruttering til følge, og erfaringerne vil blive brugt i udviklingen af det nationale 
introduktionsmateriale. I foråret er der fokus på fusionen mellem Metropol og UCC, 
på øget samarbejde med De Sygeplejestuderendes Råd, og på udviklingen af bedre 
videomateriale til de sociale medier. 
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SLS-Viborg - nyoprettet i 2017
VIA UC Campus Viborg
SLSViborg blev stiftet i efteråret 2017 og siden er arbejdet gået op og 
ned med at sikre en stabil og bæredygtig lokalbestyrelse, hvilket også 
bliver fokus i 2018. I den kommende tid vil man fokusere på rekrutte
ring, synlighed, medlemsarrangementer og på at styrke det sociale 
sammenhold blandt SLS’erne i Viborg. I efteråret blev et lokalbesty
relsesmedlem i øvrigt valgt til kredsbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd 
Kreds Midtjylland.

SLS-Holstebro
VIA UC Campus Holstebro
Lokalbestyrelsen har i årets løb nedprioriteret deltagelsen i det 
nationale arbejde for at fokusere på aktiviteter på skolen. Der har 
været fokus på intromøder med medlemmerne, og lokalbestyrelsen 
har været flittigt brugt som et sted, hvor medstuderende har søgt 
hjælp, hvis der har været problemer i klinikken. I efteråret blev der 
afholdt et foredrag med Læger Uden Grænser. I foråret skal der ske et 
generationsskifte, da flere i lokalbestyrelsen snart er færdige Derud
over planlægges der sociale/faglige arrangementer, blandt andet et 
foredrag med Psykiatrifonden. 

SLS-Silkeborg
VIA UC Campus Silkeborg
Lokalbestyrelsen har både været igennem et generationsskifte med 
mange nye kræfter, og flere aktive har derfor deltaget i regionale 
og nationale SLSkurser. Derudover har lokalbestyrelsen arbejdet 
for at højne kvaliteten i klinikken, bl.a. ved at deltage i udviklingen 
af skolens evalueringsskemaer. I den kommende tid arbejdes der 
på at styrke det regionale og nationale samarbejde og skabe større 
synlighed. Op til generalforsamlingen afholder lokalbestyrelsen en 
lyttekampagne for at skabe endnu tættere medlemsrelationer. 
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SLS-Randers - genoprettet i 2018
VIA UC Campus Randers
Lokalbestyrelsen var på lavt blus i hele efteråret 2017, da størstedelen 
af de aktive skrev bachelor. Det betød desværre også, at der ikke blev 
rekrutteret nye aktive, hvorfor lokalbestyrelsen måtte lukke med ud
gangen af januar 2018. Flere nystartede studerende har dog allerede i 
februar vist interesse, og i i marts fik man stiftet ny lokalbestyrelse.

SLS-Aarhus
VIA UC Campus Aarhus 
Af udadrettede aktiviteter har der været fokus på kredsbestyrelsesval
get i Dansk Sygeplejeråd, ’Gå i sort’eventet i forbindelse med arbejdet 
mod nedskæringer på uddannelse. Internt har SLSAarhus udviklet 
på sine arbejdsformer og har afholdt et rekrutteringskursus, hvor flere 
skoler fra hele Jylland deltog. I den næste tid planlægges der foredrag 
med feltsygeplejerske Christian Kummerfeldt, og lokalbestyrelsen er 
i kontakt med Hjerteforeningen om et foredrag, hvor en læge også vil 
fortælle om hjertestop. 

SLS-Horsens
VIA UC Campus Horsens
Året har budt på et generationsskifte og en helt ny lokalbestyrelse. 
Fokus har derfor været på at genskabe intern stabilitet og på at øge 
synligheden, og det er samtidig lykkedes at rekruttere en del nye 
medlemmer. Det var en stor succes og sejr for lokalbestyrelsen at få 
oprettet et medicinregningskursus. Dialogen med uddannelsesstedet 
er blevet bedre efter en ny uddannelsesleder er kommet til. Fremad
rettet vil lokalbestyrelsen arbejde for endnu større synlighed og tillid 
til SLS og på sigt få flere politiske sager på bordet.
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ÅRET I LOKALBESTYRELSERNE:

Region 
Nordjylland
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SLS-Aalborg
UCN Campus Aalborg
Året i lokalbestyrelsen har været præget af et højt aktivitetsniveau og flere spæn
dende medlemsaktiviteter, der for størstedelen har været velbesøgt. Derudover har 
man arbejdet på at styrke samarbejdet og relationerne til de andre lokalbestyrelser. 
SLSAalborg indtog en meget aktiv rolle på Dansk Sygeplejeråds Kreds Nordjyllands 
generalforsamling, hvor de aktive særligt fik sat fokus på samarbejde og kvaliteten i 
klinikken. I foråret står SLSAalborg bag en studietur til Berlin, der er åbnet op for alle 
SLSmedlemmer i hele landet.

SLS-Hjørring
UCN Campus Hjørring
Lokalbestyrelsen har i løbet af året haft succes med at arrangere besøg fra Danske 
Hospitalsklovne til et velbesøgt arrangement. Man har sammen med Dansk Sygepleje
råd Kreds Nordjylland og SLSAalborg arbejdet på at bevare overrækkelsen af syge
plejeemblemet ved dimission. Der er fokus på at øge synligheden, især ved studiestart 
og intromøder, og et SLSbanner hænger nu fast på skolen I foråret er der planlagt 
foredrag om alternativ behandling og et besøg fra SLS’ formand. 

SLS-Thisted - ikke oprettet 
UCN Campus Thisted
Trods store bestræbelser på at opstarte en aktiv lokalbestyrelse i Thisted har arbejdet 
endnu ikke båret frugt. Der er dog løbende kontakt til SLSmedlemmerne på skolen.
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ÅRET I LOKALBESTYRELSERNE:

Region 
Sjælland
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SLS-Holbæk – ny skole åbner i 2018
Professionshøjskolen Absalon Campus Holbæk
Det er blevet meldt ud, at der åbner en sygeplejerskeuddannelse i Holbæk til sommer. I 
SLS står vi selvfølgelig klar, så også de nye studerende i Holbæk kan få en SLSlokalbe
styrelse op at stå.

SLS-Roskilde – nyoprettet i 2017 
Professionshøjskolen Absalon Campus Roskilde
Lokalbestyrelsen blev genoprettet i efteråret 2017. Hos SLSRoskilde har man i årets 
løb indgået i skolens arbejde med at opnå bedre og mere individuel feedback på 
eksamen, så karakterer ikke står alene. Derudover har lokalbestyrelsen arbejdet for 
øget synlighed og at markere SLS som organisation for de nye studerende. Fremad
rettet er man i gang med at arrangere et sexologiforedrag, og generelt skabe en stabil 
lokalbestyrelse, med et klart mål om at øge bæredygtigheden i SLS som organisation. 

SLS-Slagelse
Professionshøjskolen Absalon Campus Slagelse
I Slagelse har præklinikoplæggene været en stor succes med mange deltagende. 
Generelt har man arbejdet med hvad SLS kan gøre for sine medlemmer både fagligt og 
socialt. Generelt har de haft succes med brugen af SoMe, og sat fokus på introdagene 
hvor der er stor mulighed for at sikre bæredygtighed i SLS. Samarbejdet med kredsen 
er kun blevet bedre efter opstarten af flere lokalbestyrelser. Lige nu arbejdes der på at 
skabe et solidt, politisk samarbejde på tværs af kredsen, for øget indflydelse, frem mod 
årsmødet 2018.
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SLS-Næstved - nyoprettet i 2018
Professionshøjskolen Absalon Campus Næstved
Lokalbestyrelsen blev oprettet i efteråret 2017. SLSNæstved har siden brugt året på 
at rekruttere medlemmer og skabe større synlighed gennem forskellige aktiviteter, 
bl.a. ved at deltage i ’Gå i sort’kampagnen. Lokalbestyrelsen har desuden deltaget 
i det regionale samarbejde og været på besøg til karriereaften hos SLSSlagelse, 
hvilket har forbedret dialogen og relationen til de øvrige lokalbestyrelser. I foråret 
vil man arbejde på at udvikle konkrete aktiviteter for medlemmerne og afholde 
præklinikoplæg. 

SLS-Nykøbing F - nyoprettet i 2017
Professionshøjskolen Absalon Campus Nykøbing F
Hos SLS i Nykøbing har man i årets løb påbegyndt et samarbejde med VUC om 
at oprette et medicinregningskursus. Det fik man gennemført og endda som et 
gratis forløb og der håbes nu på at uddannelsesinstitutionen vil integrere forløbet i 
skemaet. I årets løb er man kommet rigtig langt i lokalbestyrelsen, med ny arbejds
fordeling, god struktur og visioner for fremtiden. I den kommende tid arbejdes der 
bl.a. på at lave en præsentationsvideo af de aktive SLS’ere samt at få et samarbejde 
med Museeum Obscurrum i Nykøbing op og stå, som kan være med til at styrke det 
sociale sammenhold blandt medlemmerne. 
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ÅRET I LOKALBESTYRELSERNE:

Region 
Syddanmark
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SLS-Vejle - nyoprettet i 2017
UC Lillebælt Campus Vejle
Lokalbestyrelsen blev stiftet i efteråret og siden har SLSVejle arbejdet målrettet på at 
sikre bæredygtighed og repræsentanter fra flere årgange. I efteråret havde de stor succes 
med at afholde kagesalg og fik indsamlet 2000 kr., som gik ubeskåret til Knæk Cancer. 
Næste skridt for SLSVejle er at udarbejde konkrete planer for arbejdet i lokalbestyrelsen, 
dels at styrke samarbejdet med uddannelseslederen og endelig øge synligheden og 
relevansen for SLSmedlemmer i Vejle, så forskellen på SLS og De Studerendes Råd bliver 
helt tydelig. 

SLS Esbjerg
UC SYD
I løbet af året har SLS Esbjerg haft succes med at afholde et velbesøgt foredrag med Karin 
Dyhr, samt et endags rusarrangement for de nye studerende. Man har også opnået god 
dialog og en fastlagt aftale med uddannelseslederen, hver tredje måned. Lige nu arbejder 
man på at planlægge foredrag om seksualitet. Derudover er ’samplacering’ et vigtigt 
emne i Esbjerg og SLS’erne arbejder for at alle sygeplejestuderende skal placeres i samme 
bygning. Slutteligt står Esbjerg for at afholde SLS’ Nationale Bestyrelsesmøde, hvilket der 
arbejders hårdt frem i mod. 

SLS-Aabenraa - nyoprettet i 2017
UC SYD Campus Aabenraa
Lokalbestyrelsen blev stiftet i efteråret i forlængelse af, at sygeplejerskeuddannelsen 
blev flyttet fra Sønderborg til Aabenraa. Siden har man fokuseret på den interne arbejds
form, forretningsorden og mødekalender. Lokalbestyrelsen har besluttet, at man altid 
vil deltage i de nationale bestyrelsesmøder, ved at uddelegere møderne i bestyrelsen. I 
december blev der afholdt julebankoarrangement med stor succes, og SLSAabenraa 
planlægger nu en sommerfest. Fremadrettet arbejdes der på at skabe en endnu mere 
stabil lokalbestyrelse, så der kan arrangeres flere aktiviteter til gavn for studiemiljøet i 
Aabenraa. 
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SLS-Odense
UC Lillebælt Campus Odense
Lokalbestyrelsen var lige ved at lukke over sommeren men det lykkedes en flok 
seje aktive at få genetableret SLSOdense. Et politisk fokusområde og sejr for 
lokalbestyrelsen har været at sikre, at relevant faglitteratur/pensum var tilgængelig 
ved semesterstart og ikke halvvejs igennem klinikopholdet. I støbeskeen er bl.a. et 
foredrag med feltsygeplejerske Christian Kummerfeldt og sexolog Inge Bucher. Et af 
SLSOdenses overordnede mål er at opnå et aktivt medlem fra hvert semester. 

SLS-Svendborg
UC Lillebælt Campus Svendborg
Hos SLS Svendborg har man i årets løb arbejdet på at skabe en tættere medlemskon
takt ved at være til stede på skolen, og afholde arrangementer som f.eks. introfest 
og præklinikoplæg. Efter en høj dumpeprocent og et generelt problem på hele UC 
Lillebælt, har SLSSvendborg været medvirkende til at ændre farmakologiprøven. I 
samarbejde med uddannelseslederen, og på baggrund af en medlemshenvendelse, 
fik man skabt kontakt til ledelsen i UCL, hvilket efterfølgende resulterede i, at de 
studerende fik lov at tage prøven om. I den kommende tid vil man have fokus på flere 
sociale og faglige arrangementer f.eks. foredrag med forfatter Karin Dyhr, samt en 
filmaften med fagligt relevante film. 
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ÅRET I SLS-BESTYRELSEN OG FORRETNINGSUDVALGET:

Plads til rummelighed og fleksibilitet
Det nationale arbejde i SLS er forankret i SLS-Bestyrelsen og  
forretningsudvalget, som i årets løb særligt har været præget af  
nye  samarbejdsformer og integreringen af mange nye aktive. 

Med formanden ved tegnebrækket udvikler forretningsudvalget 
koncepter for sit arbejde på bestyrelseskurset, afholdt i efteråret 2017. 
Foto: Bjake Lindemann 
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Den nationale SLSbestyrelse har i det 
forgangne år afholdt 6 ordinære møder. 
Det første møde var i september, det 
sidste i april. De fleste ordinære møder 
er fysiske møder, som afholdes på skift 
af forskellige lokalbestyrelser. Et enkelt 
ordinært møde foregik på Skype. Der 
er i foråret skitseret mulighed for at af
holde et til flere ekstraordinære møder i 
SLSbestyrelsen i regi af overenskomst
forhandlinger og konflikt. Disse møder 
har været afholdt over Skype.

Bestyrelsens arbejde er i stor udstræk
ning afspejlet i det politiske indhold af 
denne årsberetning. Bestyrelsen har 
både arbejdet med realiseringen af de 
politiske indsatsområder, men har også 
deltaget aktivt i den løbende drøftelse 
af SLS’ og Dansk Sygeplejeråds sam
arbejde, udviklingen i overenskomst
forhandlingerne og fusionen mellem 
LO og FTF, som alle er behandlet 
andetsteds i denne årsberetning. 

Fokus på løbende opkvalificering
Der har for SLSbestyrelsen været af
holdt et tremodulers bestyrelseskursus 
i samarbejde med Dansk Sygeplejeråds 
kursusafdeling. Målet har været at 
opkvalificere bestyrelsen til det poli
tiske og strategiske arbejde, men også 
at sikre gode interne arbejdsforhold, 
bl.a. igennem udvikling af værdier og 
forventningsafstemning. 

Derudover har der været løbende 
fokus på at sikre og styrke samarbejdet 
imellem bestyrelsesmedlemmerne. 
Det er gjort løbende via fysiske øvelser, 

gode uformelle kaffesnakke og hygge 
efter aftensmaden. Det er vigtigt, at 
SLSbestyrelsens medlemmer trods 
løbende udskiftning hele tiden lærer 
hinanden bedre at kende, da det er 
forudsætningen for samarbejde på 
tværs af SLSlokalbestyrelserne.  

Svigende deltagelse 
I forretningsordenen for den nationale 
SLSbestyrelse forventes det, at som 
minimum lokalformanden deltager i 
det nationale bestyrelsesarbejde. Det er 
dog tydeligt, at det vanskeligt kan lade 
sig gøre i praksis. Derfor er der flere 
og flere lokalbestyrelser, der sender 
suppleanter i form af næstformanden 
eller andre lokalbestyrelsesmedlem
mer. Det er en fin praksis, da det både 
sikrer fleksibilitet og repræsentation. 
Dog er det ærgerligt, at der trods vækst 
i antallet af aktive lokalbestyrelser ikke 
er set en lignende stigning i antallet af 
lokalbestyrelser repræsenteret til de 
nationale bestyrelsesmøder. 

Opkvalificering af 
 forretningsudvalget 
Forretningsudvalget har i løbet af 
året været på to sommerhusophold 
med fokus på udvikling af strategi og 
opgaver i SLS. I starten af året deltog 
forretningsudvalget desuden i CEVEA 
og Krogerup Højskoles Politiske Som
merhøjskoleuge, hvor der var fokus på 
opkvalificering inden for arbejdsmar
ked, politisk debat og organisering af 
aktive. 

Derudover har forretningsudvalget 
afholdt to workshopdage med fokus på 
samarbejde, lederskab og teamwork, 
 faciliteret af SLSsekretariatets 
konsulent. Et forretningsudvalg er fem 
forskellige mennesker med forskellige 
forudsætninger og der har navnlig på 
workshopdagene været fokus på at 
sætte styrker og svagheder i spil, så 
forretningsudvalget agerede fælles og 
stærkt udadtil, men stadig havde plads 
til forskelligheder. 

Kontaktpersonsordning
Ved årets start organiserede forret
ningsudvalget sig sådan, at de tre meni
ge forretningsudvalgsmedlemmer 
alle var kontaktpersoner for lokalbe
styrelserne i en given region/kreds. 
Næstformanden var kontaktperson 
for to kredse/regioner, så formanden 
kunne friholdes til det politiske arbejde 
og til at skabe relationer ud af organi
sationen. 

Det er oplevelsen, at kontaktper
sonsordningen har fungeret over al 
forventning. Kontaktpersonerne har 
været drivkraften i både den løbende 
dialog med lokalbestyrelserne og i 
opstarten af nye lokalbestyrelser i 
samarbejde med SLSsekretariatet

Siden opstart har forretningsudvalget 
afholdt møder hver 14. dag, oftest over 
skype. På disse møder er det politiske 
og organisatoriske arbejde blevet drøf
tet, ligesom søgepuljeansøgninger fra 
lokalbestyrelserne er blevet behandlet. 

Kommunikation og samarbejde 
Forretningsudvalget har desuden 
arbejdet systematisk med at bruge 
SLSbloggen til at kommunikere idéer, 
kampagner og meninger ud. Det har 
primært været formandskabet, der 
har skrevet på bloggen, men flere 
forretningsudvalgsmedlemmer har 
også brugt bloggen i forbindelse med 
specifikke mærkedage og debatindlæg. 

Rollen som forretningsudvalgsmedlem 
kræver som altid tilvænning. De fleste 
forretningsudvalgsmedlemmer har 
besiddet andre roller i SLS, men skiftet 
til det nationale kræver tilvænning 
og en ny måde at arbejde på, da meget 
skal koordineres på distancen. Vurde
ringen i år er dog, at samarbejdet har 
været præget af både rummelighed og 
fleksibilitet. •

Forretningsudvalget består 
af formandskabet og én til tre 
forretningsudvalgsmedlemmer 
valgt på SLS Årsmødet. Imens 
formandskabet er på orlov i valgpe
rioden, er forretningsudvalget er 
stadig studieaktive og bor rundt 
omkring i landet. 

SLS-bestyrelsen består af forret
ningsudvalget samt formanden 
for hver af SLSlokalbestyrelserne. 
SLSbestyrelsen mødes 6 gange om 
året. Den samlede SLSbestyrelse 
er pt. på 25 medlemmer.
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