
Vi i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) me-
ner at både vores praktiske og teoretiske del af uddannelsen, 
bør tage ansvar og udvikle sig i en bæredygtig retning, med 
fokus på grøn omstilling.

På uddannelsen sker dannelsen af sygeplejestuderende 
og derfor mener SLS, at der i og på uddannelsen bør være 
dannelse i bæredygtighed med relevans for netop sygeple-
jerskeuddannelsen. Både for at minimere institutionernes 
klimaaftryk og for at klæde de studerede på til at tackle nogle 
af de nationale og globale udfordringer vi ser i sundhedsvæs-
net hvad bæredygtighed angår. Det er vigtigt at understrege 
at det ikke skal erstatte nuværende undervisning, men i 
stedet indgå som et kontinuerligt og gennemgående element 
i undervisningen. Derfor mener vi også, at det skal være en 
del af formålsparagraffen for sygeplejerskeuddannelsen, da 
uddannelsen er med til at præge fremtidens sundhedsvæsen. 

SLS mener at:
Nationalt niveau:
• Bæredygtighed skal indgå i professionsbacheloruddannel-

sernes formålsparagraf. 

Regionalt niveau:
• Mulighed for valgfag inden for innovation og bæredygtig 

udvikling i sundhedsvæsnet.
• At professionshøjskolerne og deres uddannelsesinstitutio-

ner aktivt tager ansvar for studerendes dannelse i sammen-
hæng med bæredygtighed og grøn omstilling. 

Lokalt niveau: 
Uddannelsesinstitutioner skal arbejde i retningen af at redu-
cere deres forbrug og CO2-udslip bl.a. gennem: 
• CO2-neutrale bygninger med tilstrækkelig isolering, der re-

ducerer varme-behovet, men stadig har et sundt indeklima 
• Kantiner med klimavenlig økologisk mad til SU-venlige 

priser 
• En bæredygtig forbrugs- og indkøbspolitik. 
• Grøn internetløsning, herunder at skolens interne kommu-

nikation skal ligge på grønne servere. 
• Undervisere på sygeplejestudiet og kliniske vejledere i prak-

tikken, skal opkvalificeres i bæredygtighedsdidaktik.
• At færdighedslaboratorium/simulationslaboratorium har 

affaldssortering og indtænker genbrug.
• At skolens miljø afspejler bæredygtighed fx ved affaldssor-

tering i fælles arealer og klasserum.
• At underviserne medtænker bæredygtighed ved valg af 

undervisningsmateriale.
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