
Ligestilling og mangfoldighed 
SLS-politikpapir

SLS går ind for ligestilling blandt alle mennesker. Altså at stille 
mennesker lige ift. muligheder i alle sammenhænge uafhæn-
gig af eksempelvis køn, etnicitet, religion, seksualitet, social 
baggrund, politisk overbevisning, m.m.

Dermed arbejder SLS for, at alle studerende imødekommes og 
tages hensyn til i forhold til eventuelle udfordringer, der kan 
forekomme. Det kan for eksempel være omklædningsmulig-
heder for mandlige studerende i klinisk praksis. Vi henviser 
til politikpapiret ”Den gode klinik” i forhold til tildeling af 
klinikpladser.

SLS mener, at alle sygeplejestuderende under uddannel-
sen skal klædes på til at kunne varetage pleje og omsorg 
af mennesker i et mangfoldigt samfund. Derudover mener 
SLS, at alle mennesker skal have lige mulighed for at blive 
sygeplejestuderende, da en mangfoldig sammensætning af 
sygeplejestuderende, ville kunne være med til at gavne faget. 
Både for at afspejle samfundet vi som faggruppe rummer, og 
for at medvirke til et samfund som rummer og ligestiller alle 
mennesker.

Sygeplejestuderende møder mange forskellige borgere, pa-
tienter, pårørende, kollegaer, undervisere og medstuderen-
de under uddannelsen. Derfor mener SLS, at det er vigtigt 
at den studerende skal kunne rumme og forstå forskellig-
heder hos de mennesker, vi møder under uddannelsen, ved 
at være normkritiske. Ved at oplyse om bredden i faget og 
dets muligheder arbejder SLS for at bidrage til en kulturæn-
dring, så opfattelsen, at sygepleje er et kvindefag, erstattes 
af opfattelsen, at sygepleje er et menneskefag.

SLS arbejder for en mangfoldig sygeplejerskeuddannelse, for at 
skabe gode rammer på studiet. SLS mener, at Professionshøjsko-
lerne har et ansvar i at sikre trygge rammer og at arbejde mod 
alle former for diskrimination på uddannelsesstedet og i praktik.

SLS mener også at politikere har et ansvar for at skabe uddan-
nelsesrammerne, så de rummer alle sygeplejestuderende, samt 
klæder de studerende på til, efter endt uddannelse at kunne 
rumme alle mennesker der er i berøring med sundhedsvæsenet.

SLS tager stærkt afstand fra enhver form for diskrimination.
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Ændringer vedtaget på SLS Årsmøde 28.-29. maj 2021 er indarbejdet.


