
”Hvis der skæres i min SU, bliver jeg nødt til at arbejde 
mere ved siden af studiet, og det vil forsinke mit studie.”  
– Ditte, sygeplejestuderende på 5. semester

SLS arbejder for at sikre de sygeplejestuderende ordentlige 
vilkår og økonomiske rammer under studiet. 

Uddannelsessystemet skal kunne rumme både ressourcesva-
ge og ressourcestærke studerende og skal have øje for den 
enkelte studerendes behov, både socialt og fagligt.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
SLS mener, at sygeplejestuderende skal være økonomisk 
sikret under deres uddannelse og ikke være nødsaget til at 
sætte sig i gæld. 

SLS går ind for, at SU skal være en støtte, som studerende kan 
leve af. Dette indebærer, at SU’en følger prisniveauet på udgif-
ter som bolig, mad, bøger og lignende.  

SU skal skabe stabilitet og forudsigelighed i den studerendes 
studietid og bidrage til, at alle får lige muligheder for uddan-
nelse.

SLS mener, at transportudgifter, computer, studiebøger, kitler 
og andre udgifter, direkte relateret til studiet, skal kunne 
trækkes fra i skat.

SLS arbejder for, at SU ikke bliver brugt som et arbejdsmar-
kedspolitisk styringsredskab, der skal presse de studerende 
hurtigere gennem deres studie eller få dem til at arbejde 
mere i deres studietid for at tilfredsstille arbejdsmarkedets 
behov.

SLS mener, at det ekstra støtteår, i form af 12 måneders SU-
klip, skal bibeholdes, for at uddannelsessystemet også kan 
rumme studerende, som af forskellige årsager bliver forsinket 
i deres studie eller har skiftet studieretning. 

Studierelevant arbejde
Sygeplejestuderende skal have deres studie i fokus. Undersø-
gelser viser dog, at studierelevant arbejde op til 15 timer om 
ugen bidrager til at fastholde studerende på uddannelsen og 
styrke deres kompetencer. 

SLS anbefaler derfor, at sygeplejestuderende får og opsøger 
muligheden for studierelevant arbejde som økonomisk og 
faglig supplement til deres uddannelse.

DSR har, ved kongressen i 2018, forpligtiget sig til at arbejde 
for at få forhandlingsretten over sygeplejerskestuderende.

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

Desuden mener SLS, at sygeplejestuderende i studierelevant 
arbejde skal præsenteres for en klar funktionsbeskrivelse ved 
ansættelse, samt have mulighed for understøttet kompeten-
ceudvikling.

Boligforhold
Mangel på boliger, studerende har råd til, presser studerende 
både økonomisk og socialt, og kan bidrage til mindre rekrut-
tering og fastholdelse. 

SLS mener, at adgang til studier ikke skal begrænses af en 
svær boligsituation, og at sygeplejestuderende ikke skal være 
afhængige af forældrekøb, netværk, erhvervsarbejde eller 
andre økonomiske eller socialt afhængige forudsætninger. 
Der skal derfor tilbydes et tilstrækkelig antal boliger til de stu-
derende i nærheden af deres uddannelsessted og til en pris, 
der er realistisk indenfor en SU-baseret økonomi.

Sundhedsfremme
SLS mener, at studerende skal have mulighed for at føre et 
sundt studieliv, hvilket blandt andet indebærer let adgang til 
sund kost og motion. 

SLS arbejder for, at studerende skal have mulighed for at gøre 
brug af sundhedsordninger på skolen såvel som i klinikken. 
De sygeplejestuderende må således ikke udelukkes fra det øv-
rige personales sundhedsordninger, når de deltager i klinisk 
undervisning.

[Ændringer vedtaget på SLS’ årsmøde 29. – 31. maj 2015, SLS’ årsmøde 19. – 21. 
maj 2017 og SLS’ Årsmøde 24. – 26. maj 2019 er indarbejdet.]
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