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Deltagere 
 
Til mødet var 21 stemmeberettigede ved mødets start, heraf fra 15 lokalbestyrelser. 
 

• Andreas Amdi Sparvath, Regionskoordinator, SLS-Horsens 

• Anna Bargum Petersen, Afdelingsformand, SLS-Odense 

• Asta Witt, Afdelingsaktiv, SLS-Aalborg 

• Birgitte Ventrup Søriis, Afdelingsformand, SLS-DST 

• Bjarke Brandt, Regionskoordinator, SLS-København 

• Camilla Andersen, Afdelingsformand, SLS-Silkeborg 

• Casper Nomanni, Regionskoordinator, SLS-Svendborg 

• Ditte Lyhne Kristensen, Regionskoordinator, SLS-Esbjerg 

• Ditte-Marie Fogsgaard, Afdelingsformand, SLS-Vejle 

• Emma Valsted Kaptain, SLS-Forretningsudvalgsmedlem 

• Julie Høj, Afdelingsformand, SLS-Aarhus 

• Julie Bjerg Jakobsen, SLS-Formand 

• Kristina Krejberg Dalum, SLS-Forretningsudvalgsmedlem 

• Laura Caroline Jensen, SLS-Næstformand 

• Marie Johnsen, Afdelingsaktiv, SLS-Randers 

• Matthæus Christensen, Afdelingsformand, SLS-Bornholm 

• Mette Marx Christensen, Afdelingsformand, SLS-Aalborg 

• Michelle Emmely Nielsen Toft, Regionsrepræsentant, SLS-Nykøbing F. 

• Michelle Rosenbjerg Poulsen, Afdelingsformand, SLS-Roskilde 

• Michelle Aaquist Christensen, Afdelingsformand, SLS-Randers 

• Sebastian Kongskov Larsen, SLS-Forretningsudvalgsmedlem 

• Siw Lykkebo Jacobsen, SLS-Forretningsudvalgsmedlem 

• Thomas Sten Johansen, Afdelingsformand, SLS-Viborg  

 

Bemærkninger 
 

- Michelle Rosenbjerg Poulsen, Roskilde har været fraværende ved mødets første del, 

men er deltagende fra kl. 13:00 og alle punkter herefter. 

- Julie Kann har ikke været deltagende på trods af tilmelding. 

- Thomas fra Viborg forlader mødet kl. 14:10 ca. under punktet Sygeplejestuderendes 

praktikpris. 

- Ditte-Marie fra Vejle gik kl. 14:36, inden workshoppen blev skudt i gang og deltog der-

for ikke i denne eller efterfølgende punkter. 

- Birgitte DST forlod mødet kl. 15:00 under punktet 6.1 workshop: læring koster vejled-

ning 

- Asta fra Aalborg gik kl. 15:15. 
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Dagsorden for bestyrelsesmødet 
 
1 Velkomst og praktiske oplysninger v/ formanden 
 
2. Åbning af mødet v/ mødeleder 
 
3. Opfølgning fra sidste mødes evaluering v/ mødeleder 
 
4. Godkendelse og prioritering af dagsorden 
 
5. Mundtlige og skriftlige orienteringer 
 5.1 Lokalbestyrelser 
 5.2 Forretningsudvalget 
 5.3 Formandskabet 
 5.4 Sekretariatet  

 
6. Sager til beslutning 

6.1 Workshop: Læring koster vejledning + valg til arbejdsgruppe 

 
7.  Sager til drøftelse 

7.1 Implementering af ny struktur 
7.2 Corona-situationen lige nu 

 
8. Sager til orientering 

8.1 Sygeplejestuderendes Praktikpris 
8.2 Afdelingstræf 2020 

 
9. Eventuelt 
 
10. Evaluering af mødet 
 
11. Næste møde 
 
12. Afslutning af mødet v. mødeleder 
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1 Velkomst og praktiske oplysninger 

 
Det indstilles, at Laura fra formandskabet er mødeleder.  
Vedtaget uden indvendinger. 
 
Det indstilles, at Siw Jacobsen fra FU samt Andreas Sparvath fra Horsens er referenter.  
Vedtaget uden indvendinger. 
 
Det indstilles, at Asta Witt og Marie Johnsen er stemmetællere under hele mødet.  
Vedtaget uden indvendinger. 
 

2 Åbning af mødet ved mødeleder 

 
Mikrofoner slukkede. 
 
Tag ordet anvendes til talerliste. 
 
Fællessang med Mathias Vinholt. 
 

3 Opfølgning fra sidste mødes evaluering 

 
Fokus på pauser og teknik. 
 

4 Godkendelse og prioritering af dagsorden 

 
Dagsorden gennemgået og godkendt uden indvendinger. 

 

5.1 Mundtlige og skriftlige orienteringer fra lokalbestyrelserne 

 
I SLS’ forretningsorden står der, at lokalformænd, der ikke deltager på det nationale bestyrel-
sesmøde, indsender skriftlige orienteringer om status i lokalbestyrelsen. Deltagende lokalfor-
mænd eller deres suppleanter afgiver mundtlig orientering på bestyrelsesmødet:  
 
5.1.1 SLS-Bornholm  
 
5.1.2 SLS-Diakonissestiftelsen  
 
5.1.3 SLS-Esbjerg 
 
5.1.4 SLS-Hillerød  

 
5.1.5 SLS-Hjørring  
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5.1.6 SLS-Holbæk  
 
Vi har fået 2 nye aktive, så vi er nu 7 aktive medlemmer i lokalafdelingen.  
Vi har afholdt 5. sem. oplæg med DSA, hvor alle de studerende fra 5 sem. var fremmødte og 
engagerede i oplægget.  
Vi er i gang med en ny struktur på vores afdelingsmøder, hvor vi afholder lidt flere møder, 
men der er kun sat en time af til hvert møde, for på denne måde at kunne få møderne passet 
ind i vores hverdag, da vi er mange i afdelingen med børn osv.  
Vi veksler imellem at afholde møder virtuelt eller fysisk på skolen.  
Vi øver os i at bruge og nå ud til flere medlemmer via SoMe, og det går fremad (hvis vi selv 
skal sige det) ;)  
Derudover er der afholdt klasserunder i forbindelse med sygeplejestuderendespraktikpris.  
Vi har et fremtidigt virtuelt møde med Laura for at præcisere roller/ansvar m.m. i afdelingen.  
 
5.1.7 SLS-Holstebro  
 
5.1.8 SLS-Horsens  
 
5.1.9 SLS-København  
 
5.1.10 SLS-Nykøbing F. 
 
5.1.11 SLS-Næstved  
 
5.1.12 SLS-Odense  
 
5.1.13 SLS-Randers  
 
5.1.14 SLS-Roskilde  
 
5.1.15 SLS-Silkeborg  
 
5.1.16 SLS-Slagelse  
 
Vi har i SLS-Slagelse, siden sidste NB, afholdt præpraktik for 1. semester. Dette var en 
kæmpe succes og vi har nu fået et samarbejde med underviserne omkring dette. Yderligere 
har vi arbejdet med bordproblematikken på campus. Her har vi både været i dialog med de 
studerende samt uddannelseslederen og direktionen på Absalon. Derudover har vi fået nyt 
formandskab. Vi har haft stor succes i forhold til introoplægget ved studiestart - hertil har vi 
fået nye medlemmer. 
 
5.1.17 SLS-Svendborg  
 
5.1.18 SLS-Thisted  
 
5.1.19 SLS-Vejle  

 
5.1.20 SLS-Viborg  
 
5.1.21 SLS-Aabenraa  
 
5.1.22 SLS-Aalborg  
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5.1.23 SLS-Aarhus  
 
Julie slutter af med mundtlig politisk orientering.   
 
 

5.2 Skriftlige orienteringer fra forretningsudvalget  

5.2.1 Forretningsudvalget 

Siden det nationale bestyrelsesmøde i september har der været gang i den for os i forret-
ningsudvalget.  

De sidste introduktioner er blevet afholdt rundt omkring i landet, og vi er alle kommet godt i 
gang med handleplanerne til årets indsatsområde ’Uundværlig undervisning’, som I fik præ-
senteret på sidste nationale bestyrelsesmøde.  

Derudover har vi fortsat arbejdet med at få den nye struktur implementeret.  

Vi har, i forretningsudvalget, arbejdet med at få det regionale plan op at køre sammen med 
jer. Det har betydet, at alle afdelinger nu har fået valgt regionsrepræsentanter. Nu mangler vi 
at få valgt de sidste regionskoordinatorer sammen med jer.  
Vi glæder os til sammen at få regionsbestyrelserne helt i gang. 
 

5.3 Skriftlige orientering fra formandskabet  

 
5.3.1 Formanden 
 
Siden sidst vi var samlet på bestyrelsesmødet i september, er der sket en del på den politi-
ske front.  
 
Politiforlig og besparelser på uddannelsesområdet 
Vi arbejder fortsat mod regeringens forslag om at finansiere et nyt politiforlig med 550 mio. 
kr. fra uddannelsessektoren. Regeringen mener nemlig at kunne spare denne sum penge på 
uddannelsesinstitutionernes markedsføring. I elev- og studenterbevægelsen lavede vi bl.a. 
en aktion d. 6. oktober ved Folketingets åbning. Åbningsdebatten d. 8. oktober og de efterføl-
gende samråd om politiforliget har vist os, at der nu heldigvis ses et flertal mod at tage penge 
fra uddannelsessystemet. 
Forliget er dog endnu ikke landet. Vi holder os på tæerne og fortæller gerne igen om vigtig-
heden af god vejledning og uddannelse af sygeplejersker i alle dele af landet.  
 
Corona 
Corona-situationen fylder fortsat meget. Det gør den internt i vores organisation og ude om-
kring på uddannelsesstederne. Her gælder for de nyeste restriktioner, at der fra d. 29. okto-
ber indføres krav om mundbind, når vi som studerende bevæger os rundt omkring uden for 
klasselokalet.  
Sammen med Laura er jeg i løbende dialog med Dansk Sygeplejeråd, hvor vi samarbejder 
om uddannelsesstedernes generelle håndtering af studerende under Corona. Vi drøfter dette 
på mødet og snakker om, hvordan vi på tværs i SLS kan kæmpe for fremtidens sygeplejer-
sker - også under Corona.  
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Sexisme 
Sexisme-debatten fylder fortsat meget i vores samfund. Debatten har løbende spredt sig 
med grelle eksempler fra mange forskellige brancher. For nyligt er fagbevægelsen trådt ind i 
debatten både med finger peget mod arbejdspladsen, og internt i de frivillige organisationer. 
Herunder står Dansk Sygeplejeråd og SLS. Jeg mener, at tiden er kommet til, at vi retter blik-
ket indad og ser på, hvordan vi er sammen i vores organisation. Det har vi gjort før med sam-
værsværdier, nu gør vi det igen. Vi er afhængige af hinandens seje arbejde, og det skal altid 
føles trygt at være en del af SLS. Jeg opfordrer jer alle sammen til at tage en dialog om vo-
res samværsværdier og måder vi er sammen på ude lokalt. Dernæst vil jeg understrege, at 
alle der måtte føle sig krænket, utryg eller oplever noget i vores organisation, som er på kant 
ved vores værdier altid kan og bør rette henvendelse til os i formandskabet. Sådanne sager 
skal håndteres.  
 
Overenskomstforhandlinger i 2021 
I Kvæsthuset er forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i efteråret fortsat i fuld 
gang. Det fylder meget, og vi er alle spændte på at se, hvad der kan forhandles hjem til sy-
geplejerskerne. Jeg har fortalt hovedbestyrelsen, at vi sygeplejestuderende ønsker et løft af 
grundlønnen. Desuden har jeg fortalt, at vi bakker op og at vi også gjorde det under kravsind-
samlingen i august. Det håber jeg også, at vi vil gøre, når ’’kampen’’ for alvor skydes i gang. 
 
5.3.2 Næstformanden  
 
Organisatorisk 
Der er i tiden siden september, organisatorisk set, sket gevaldig meget i vores organisation. 
Vi er gået i gang med oprettelsen af det regionale niveau. Der er rundt i landet enkelte steder 
både fundet repræsentanter og koordinatorer. Der er vel at mærke frist for valg af sidst-
nævnte d. 30/11-20. 
 
Medlemsrekruttering 
Studiestart betyder for mange i SLS, foruden nye studiekammerater, også nye ansigter 
blandt aktive og for nogle betyder det også en tid, hvor de lægger mange timer i det at rekrut-
tere nye medlemmer til intro-oplæggene.  
Vi har ved denne studiestart både afholdt fysiske introer, som vi kender det, holdt halvt fy-
sisk/halvt digitale og 100% digitale introer som noget helt nyt.  
 
Det digitale koncept udviklede vi og klædte hinanden på til, hvis det blev nødvendigt at om-
lægge.  
 
Vi oplevede ved denne studiestart at have succeser både i de vante oplæg og i det digitale 
univers. Vi kan for denne gang sige tak for en stor indsats og glæde os til næste studiestart i 
foråret.  
 
Det internationale samarbejde 
I oktober repræsenterede undertegnede og tidligere formand Kamilla SLS i en online konfe-
rence for sygeplejestuderende i hele Europa. Her drøftede vi Covid-19’s påvirkning af både 
samfund, sundhedsvæsen, sygeplejersker og studerende.  
 
Vi lagde vægt på, hvordan vi som sygeplejestuderende i høj grad blev glemt og klemt, og 
flere steder sat i ”frontlinjen”. I hele Europa har Covid-19 haft voldsomme konsekvenser.  
 
Det var en stor oplevelse at høre, hvordan man i England kunne springe bacheloropgaven 
over med lidt mere praktik, i Slovenien hvor alle sygeplejestuderende arbejdede frivilligt i 13 
timers vagter og mange andre eksempler på nødsituationer, som blev løst forskelligt og med 
mere eller mindre involvering af sygeplejestuderende.  
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Konferencen blev også brugt på at høre fra forskellige seje sygeplejersker og sundhedsper-
soner, som kunne fortælle lidt om sygeplejen globalt. Den snak tog en time, og kan hø-
res/ses ved at se trykke her: https://vimeo.com/thercn/review/467675675/65503f6dc0  
 
Efter konferencen afholdt vi den årlige generalforsamling for sygeplejestuderendes samar-
bejde i Europa: ENSA. Vi fik valgt et nyt board, hvor vores gode samarbejdspartner i Norge 
blev valgt som næstforperson.  
 
På mødet gav vi det nye board et tilsagn om at måtte undersøge grundlaget for et samar-
bejde med vores moderorganisationers fællesorganisation. Lidt bøvlet, men konkret betyder 
det, at vi forhåbentligt har mulighed for at samarbejde med de europæiske sygeplejerskeor-
ganisationer om at få etableret gode studenterorganisationer. For os i DK var det dog også 
vigtigt, at ENSA består, og at vi har vores egen studenterorganisation, som kan lave selv-
stændigt arbejde, skulle vi være uenige med vores moderorganisationer. Vi ser frem til at bi-
drage til og følge arbejdet.  
 
Afdelingstræf 
Sidste års succes gentages i år, hvor jeg er heldig at sidde med som en del af arbejdsgrup-
pen. Dette optager mig derfor for tiden og vil være et område, der vil foldes ud under et ori-
enterende punkt på dagsordenen. Der er her et tæt samarbejde med DSR i forbindelse med 
de administrativt tungere opgaver. Derudover er der et tæt samarbejde i arbejdsgruppen for, 
at vi når det bedste mulige træf i december 2020. 
 

5.4 Skriftlig orientering fra sekretariatet  

 
Omstrukturering fa SLS-sekretariat 
Årsmødet besluttede i august at opdatere SLS’ vedtægt, princip- og visionsprogram samt or-
ganisatoriske grundlag for at geare organisationen til at kunne arbejde systematisk og koor-
dineret med indflydelsesarbejdet, bl.a. igennem en ny struktur, men også et nyt grundlag for 
udviklingen af vores arbejdskultur. På det grundlag har SLS’ ledelse i samarbejde med 
Dansk Sygeplejeråd besluttet at omstrukturere SLS-sekretariatet, så det i endnu højere grad 
kan understøtte SLS-aktives arbejde med at skabe stærke og indflydelsesrige fællesskaber. 
 
Administrative opgaver løses fremover af DSR 
For at sekretariatet får mere tid til at understøtte og rådgive alle aktive, flyttes en del af de 
administrative opgaver ud af sekretariatet og vil fremover blive løst af andre enheder i Dansk 
Sygeplejeråd. Det gælder opgaver inden for registrering af aktive, afholdelse af møder og 
træf og økonomi. I det daglige vil I dog ikke komme til at mærke den store forskel – og I skri-
ver fortsat altid bare til sls@dsr.dk, hvis I har spørgsmål.  
 
Som konsekvens heraf har vi sagt farvel til vores administrative sagsbehandler Pia Loren-
zen, der er stoppet i SLS-sekretariatet. Vi har også sagt farvel til Camilla Bielski, der fik nyt 
job i Dansk Sygeplejeråds kommunikationsafdeling 1. oktober.  

 
Nye medarbejdere 
I stedet har vi ansat to nye konsulenter. Anne Vagner Christensen startede 1. november 
som konsulent med fokus på aktive, organisering og fællesskaber. Anne kommer fra en rolle 
som organisationskonsulent i Lærerstuderendes Landskreds og kender SLS rigtig godt, fordi 
hun er uddannet sygeplejerske og tidl. SLS-næstformand.  

 

https://vimeo.com/thercn/review/467675675/65503f6dc0
mailto:sls@dsr.dk
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Som konsulent med fokus på medlemmer, kampagner og indflydelse har vi ansat Emma 
Steffensen Bach. Emma er uddannet sociolog og har en fortid som mangeårig studenterpo-
litisk aktiv på Københavns Universitet samt fra tænketanken CEVEA og Roskilde Festival. 
Emma starter hos os 1. december. 

 
Sidst men ikke mindst er vi i gang med at rekruttere en studentermedhjælper med fokus på 
digital kommunikation og sociale medier til medlemmer og aktive. Fristen er i midten af no-
vember, så send endelig opslaget videre. I finder det på dsr.dk.  

  
Overgangsperioden 
Indtil de nye medarbejdere og fremtidens sekretariat er helt på plads, vil konsulent Bjarke 
Lindemann være tilbage i SLS for en stund. Bjarke vil have fokus på at sikre, at forandrings-
processen kommer i mål. Samtidig hjælper gode kolleger fra Dansk Sygeplejeråd os også 
med at nå i mål med de vigtigste opgaver. Her vil I især møde Dorte Baundal, der svarer jer, 
når I sender mails til sls@dsr.dk.  
 
Som nævnt, vil I afdelinger ikke i første omgang opleve de store forandringer. I skal fortsat 
kontakte sekretariatet på sls@dsr.dk, hvis I har brug for understøttelse, rådgivning eller en 
hjælp, fx til det økonomiske.  
 

6.1 
Workshop: Læring koster vejledning + valg til arbejds-
gruppe 

Sag til: Beslutning  Tid: 1 time og 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Julie Bjerg Jakobsen 

 
På det nationale bestyrelsesmøde i september 2020 besluttede SLS-bestyrelsen 3 handle-
planer til indsatsområdet ’Uundværlig undervisning til fremtidens sygeplejersker’.  
 
Én af disse handleplaner omhandler en kampagne ved titlen ’Læring koster vejledning’.  
Formålet med kampagnen er at opnå indsatsområdets delvise målsætning om ret til informa-
tiv feedback og vejledning.  
 
Ved mødet i september drøftede vi aktuelle problemområder inden for målsætningen. Vi 
ledte efter problemer uden at finde løsninger.  
Disse problemer kan ses i bilag 6.1.A.  
 
På dette møde afholdes en workshop som næste led i handleplanen.  
På workshoppen idégenererer SLS-bestyrelsen løsningsforslag på tidligere fundet proble-
mer.  
 
Dernæst beslutter SLS-bestyrelsen hvem, der skal sidde i arbejdsgruppen for det videre 
kampagne-arbejde.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter eventuelle løsningsforslag til fundne problemer på 
mødet i september.  
Derudover indstilles, at SLS-bestyrelsen beslutter hvem, der skal sidde i arbejdsgruppen for 
det videre arbejde med kampagnen ’Læring koster vejledning’. 
 
 
 

mailto:sls@dsr.dk
mailto:sls@dsr.dk


Referat af  
SLS-Bestyrelsens møde  
14. november 2020 

 

Side 9 af 16   
 

Drøftelse 
 
Manglende vejledning i praktikken  

- Løsning: Peer to peer. Medstuderende vejleder medstuderende. 

Skaber et godt rum og den studerende der underviser/vejleder får meget ud af det så 

vel som den der modtager. 

- Løsning: Undervisere besøger klinikken og vejleder. (muligvis i grupper) 

God ide for så kan underviseren også påvirke kliniske vejledere i den rigtige retning 

mhp læringsmål, teori mv. 

- Løsning: Refusionstaksometer. PH får penge for den teori vi modtager. I praktikken er 

det et fælles tilskud til sygehuse og kliniksteder. Ofte hænger den vejlederens frikøbte 

tid ikke sammen med antallet af studerende og behovet for at bruge tiden med dem. 

 

Manglende træning i tværprofessionelt samarbejde i praktikken  
- Problematik; Der er formelle krav til tværprofessionelt samarbejde men ikke nødven-

digvis rum og rammer for at opsøge og imødekomme det i klinikken for den stude-

rende. 

- Løsningsforslag: Dialog med klinisk koordinator på uddannelsesstederne så disse for-

tæller de kliniske vejleder vigtigheden og relevansen for at de som vejledere får intro-

duceret den studerende for sine tværprofessionelle samarbejdspartnere så den stu-

derende selv kan opsøge dem løbende i den kliniske periode. 

- Løsningsforslag: opfordre de studerende til nøje forventningsafstemning med fokus 

på at opnå samarbejdet. 

- Løsningsforslag: dialog med PH for at ruste studerende bedre til at se og turde op-

søge samarbejdet - samt foreslå dets relevans i andre kontekster hvor det ikke er til 

stede. 

 

Yderligere drøftelse... 

- I KPH skal der gennemføres en studiegangsundervisning sammen med medicinstu-

derende. Skuespillere som var patienter. Scenarie blev filmet og evalueret på efterføl-

gende sammen med sygeplejerske. 

- Odense har i primær kørt case arbejde og efterfølgende været ude og køre med sy-

geplejerske fysioterapeuter og ergoterapeuter over en uge. 

 
Manglende brug af læring mellem ny og ‘’gamle’’ studerende  

- Problemstilling: manglende læring i øjenhøjde for nye studerende samt manglende 

læring i at formidle for ældre studerende 

- Løsning: skabe rammer (fysiske og relationelle) til at udveksle viden, erfaring og kom-

petencer. 

- Løsning: Klart formål og forventningsafstemning så man får mest muligt ud af mø-

derne. 

- Løsning: skolen indtænker fremtidigt måder at opnår læringsudvekslingen (eks stu-

dieplaner, forløb, temadage mv.) i fremtidigt studieforløb, studieplaner m.v. 

 

Manglende relations dannelse mellem studerende og underviser  
- Problem: Det kan være problematisk med manglende relation da de studerende ikke 

tør åbne sig op til undervisere, det kan have faglige konsekvenser men også psyki-
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ske. En relation med en underviser gør man føler sig mere investeret i undervisnin-

gen, hvilket fremmer indlæringen. Relation med underviser kan gøre de studerende 

er mere motiverede for at møde op til undervisningen. 

- Problem: Deltalegende i undervisning er afhængig af relation til underviser 

- Problem: Relationen påvirker motivationen for at komme i praktik. Påvirker modet på 

at fejle, og derved lære af sine fejl. Det må være svært at vejlede den studerende 

hvis man ikke har en god relation til denne. 

- Løsning: til fysisk deltagelse: der skal forventningsafstemmes, hvad skal være forbe-

redt, der skal være inddragelse, lærerne skal ikke blot gentage lektierne. Lærerne 

skal være relater bare, engageret, inddrage sig selv, ikke bare læse op.  

- Løsning: have en fast semesteransvarlig(klasselærer) eller faste undervisere. 

 

Yderligere drøftelse… 

- Bornholm har 7 undervisere samt en semesteransvarlig underviser som går igen og 

dette fungerer godt, skaber tryghed og er kompetenceaccelererende når underviser 

forstår og kender den enkelte studerende. 

- En relation skal også have et formål – man skal huske formålet - så man ikke kender 

hinanden personligt for hyggens skyld, men får en konstruktivt udbytte heraf. 

 

Manglende vejledning og feedback på opgaver 
- Problematik: skaber dårligere læring, udvikling og motivation blandt studerende. 

- Løsning: vi har krav på feedback. 

- Løsning: kliniske vejleder som skal vejlede, skal have kompetencer heri. 

- Løsning: Planlagt vejledning som skaber tryghed undervejs i en proces. Skemalagt 

for studerende så vel som underviser. Samt tydeliggørelse af hvor vejledningen kan 

søges. 

 

yderligere drøftelse… 

- Man kan ofte blive afvist når man som studerende søger vejledning der ikke er plan-

lagt eller eftergivet på forhånd. Ofte med stor demotiverende effekt. 

 
Beslutning 
 
Nedsatte til arbejdsgruppen: Bjarke KP, Andreas VIA Horsens (understøttelse fra Julie). Der 
er her aftalt at Julie (formand) kontakter arbejdsgruppen i løbet af uge 47, hvor her aftales 
nærmere om dag for møde i arbejdsgruppen. Der afsættes her et par timer, hvor her udarbej-
des et skriv på baggrund af referaterne fra NB1 og NB2, hvor her er arbejdet med indsatsen. 
Dette skriv er skrevet og ligger klar d. 1 Januar 2021. Hvor her på baggrund af dette kan ud-
vikles en kampagne.   
Vedtaget uden indsigelser fra Bestyrelsen. 
 

7.1 Implementering af ny struktur 

Sag til: Drøftelse  Tid: 60 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Sebastian Kongskov Larsen 
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Der er nu gået lidt over 2 måneder, siden SLS’ årsmøde vedtog en ny struktur i SLS. Imple-
menteringen af den nye struktur har været inddelt i trin, og vi er nu nået til det trin, hvor regi-
onsbestyrelserne er begyndt at blive etableret. Du kan læse mere om implementeringen af 
den nye struktur på aktiv-guiden i bilag A. 
 
Kommende deadlines 

- 30. november skal regionsbestyrelserne senest have valgt regionskoordinatorer. 
 

- 1. januar skifter SLS-Bestyrelsen navn til Landsbestyrelsen, og udgøres fra denne 
dato af regionskoordinatorer og forretningsudvalget 

 
Status indtil nu 
Vi er allerede nået igennem flere trin af implementeringen, og mange strukturer er allerede 
blevet bygget om. Vi er begyndt at vænne os til at bruge betegnelserne ”afdeling” og ”økono-
miansvarlig”, men vi skal også vænne os til mange andre ting; Hvem skal man gå til, hvis 
man har brug for hjælp? Hvad kan man beslutte i afdelingerne? Hvordan fortæller man nye 
aktive om arbejdet i SLS? 
 
Ovenstående spørgsmål og mange flere er måske dukket op i løbet af de sidste par måne-
der. På mødet vil vi på kryds og tværs af landet dele erfaringer med overgangen og sammen 
finde svar og gode løsninger. 
 
Indstilling 
Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter status på implementeringen af den nye struktur i 
SLS og deler erfaringer med overgangen til den nye struktur. 
 
Drøftelse 
 
Hvilke udfordringer har vi mødt i implementeringen hidtil? 
 

- Udfordring: Tiden til rådighed. Man vil når meget på de regionale møder. Efter årsskif-

tet skal vi til møderne gennemgå regionale anliggender samt behandle en national 

mødepost på blot 3 timer. 

 

- Udfordring: Folk er valgte til det regionale så de resterende i afdelingen har tendens 

til at tage afstand derfra, og ikke engagere sig i dette længere. Desuden er det kun 

repræsentant og formand der ved hvad der rører sig udenfor afdelingen. 

- Løsningsforslag: som repræsentant og formand må man gøre det spiseligt og orien-

tere om det der sker regionalt løbende hos afdelingen. Løbende uformel kommunika-

tion så afdelingen ved hvad der rører sig. 

- Løsningsforslag: møderne er åben for alle. Alle har taleret og kan få sine pointer 

med samt opnår indsigt og gennemsigtighed i det regionale arbejde. 

 

- Udfordring: der kan gå lang tid mellem møderne. Derfor kan der opstå stilstand ift at 

igangsætte eller videreformidle ting. Som både formand og repræsentant står man 

lidt alene fordi ingen andre i afdelingen er involverede eller har interessen. 

 

- Udfordring: for at det regionale rum skal være repræsenterende for hver af de lokale 

afdelinger skal repræsentanten indhente meninger og data mv. og bringe dette i det 

regionale rum – det skal vi være gode til. 
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- Løsning: det er drønvigtigt at den interne kommunikation er god, så det ikke bare fø-

les som om det bliver regionsbestyrelsen eller landsbestyrelsen der beslutter tingene. 

 

- Udfordring: at få de helt nye med over i det regionale arbejde. Uklarhed om hvad vi 

laver. Uklarhed om roller. Større krav til antallet af Aktive aktive.  

Løsning: Vi skal øve os i at møde folk og introducere dem i hele organisationen og 

ikke blot afdelingen. Giver os selv tid til den ekstra refleksion den nye struktur tager.  

 
- Vi skal passe på at vi ikke skaber unødvendige arbejdsgange. Tænke os om og finde 

en løsning der giver mening i stedet for nødvendigvis at handle i fuld og bogstavelig 

tro med den nye struktur. 

 
Hvad skal vi have fokus på fremadrettet? 
Måske vi skal tænke på nye måder. Digitalisering, nye slags aktive, nye indflydelsesveje.  
Sebastian præsenterer nyt e-learningsforløb - mødedeltagere afprøver dette. 
 

- Formålet er at informere og vedligeholde nye relationer. Dermed et redskab der tilby-

der indsigt uden forklaring. Kontinuerlig og ensrettet element i at rekruttere nye og op-

lære således at de rekrutterede selv opnår kompetencer til at rekruttere og oplære. 

 

- Meget godt, stor relevans for nye tiltrådte afdelingsformænd. 

 

- Giver ikke mening til at hive helt nye ind. Der virker det relationelle stærkere. 

Afklaring: E-learning kan ikke stå alene. Dette er et redskab og element til at forstå de 

organisatoriske aspekter, herunder aktiv-guide mv. samt til at byde velkommen og 

fortælle det grundlæggende.  

 

- Godt redskab. Hvordan er det praktiske? Hvornår implementeres dette? 

Afklaring: det er allerede tilgængeligt, men bliver mere relevant omkring studiestart. 

Til den tid hiver vi det frem igen. Men alle kan nu tilgå det på AKTIV-GUIDEN. Under 

kategorien kurser->E-kurser.  

 

Kurset modtager gerne ris og ros, med forbedring for øje. Denne kan rettes til sekre-

tariatet eller forretningsudvalget. 

 

 

7.2 Coronasituationen og den lokale dialog 

Sag til: Drøftelse  Tid: 1 time 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Julie Bjerg Jakobsen 

 
Da Corona ramte Danmark i foråret, var det i høj grad landets sygeplejestuderende, som 
blev glemt og klemt. Vi endte med både at stå alene i frontlinjen og få pålagt opgaver, som 
var langt under eller over semesterets læringsudbytte. Derudover var flere af os hjemsendt i 
flere uger, hvilket bevirkede at vi generelt var bekymrede for vores uddannelse og faglige ud-
bytte af semesteret.  
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Vi kan i SLS ikke undlade at bekymre os for, hvis vi som sygeplejestuderende endnu engang 
skal igennem en bølge, der sætter Danmark på den anden ende. Vi oplever aktuelt medlem-
mer, som er bekymrede for deres studietid, og er i tvivl om hvordan de skal forholde sig. Vi 
håber at I i afdelingerne vil være behjælpelige endnu engang, når vi sammen kæmper for 
fremtidens sygeplejersker under Corona.  
 
I formandskabet har vi drøftet den nuværende situation med Dansk Sygeplejeråd, som lø-
bende er i dialog med nationale beslutningstagere. Dansk Sygeplejeråd henstiller til, at vi 
kæmper lokalt, men at vi samtidig forsøger at koordinere på tværs.  
 
Hvad kan I gøre lokalt?  
På baggrund af studielivsundersøgelsen i 2020 og en snak på vores bestyrelsesmøde i sep-
tember, har vi i formandskabet forsøgt at nedskrive de generelle bekymringer samt opfordrin-
ger til beslutningstagere på professionshøjskolerne og praktikstederne (Se bilag 7.2.A). Vi 
opfordrer jer i afdelingen til at kontakte uddannelsesledere, dekaner eller andre beslutnings-
tagere på jeres uddannelsessted for at drøfte håndteringen af Corona. Vi håber, at I vil bruge 
notatet i den lokale dialog. Således sikrer vi, at vi i SLS taler et fælles sprog. Det giver os 
mulighed for at kæmpe kampen fra flere vinkler, og det ved vi plejer at virke! 
 
 
Indstilling 
Det indstilles, at SLS-Bestyrelsen drøfter den aktuelle corona-situation med udgangspunkt i 
følgende fokuspunkter:  
 

• Krav om testning inden praktikstart: Oplever I krav om testning på jeres uddannel-

sessted? I så fald, hvordan håndteres det, hvis ikke studerende er testet inden prak-

tikstart? Er skolen behjælpelig med testning i form af fx testbusser på uddannelses-

stedet? 

 

• Krav om mundbind: Hvordan håndterer uddannelsesstederne kravet om mundbind 

uden for klasselokalerne? Hører I studerende udtrykke sig om økonomiske udfordrin-

ger ved dette krav? Ved I om studerende evt. bruger muligheden for at hente gratis 

mundbind på borgerservice?  

 

Den pædiatriske praktik: Oplever I, at praktikken i sundhedsplejen omlægges eller aflyses 
aktuelt? Er der tilfælde hos jer, hvor praktikken godkendes med evt. erstatningsopgave eller 
teoretisk undervisning med sundhedsplejerske? 
 
Drøftelse 
 
Region Hovedstaden 

- Mundbind fungerer fortsat. Kbh får gratis mundbind på skolen. Ellers gratis mundbind 

på kommunen. Mange kommer ikke i pædiatrisk praktik. 

 
Region Sjælland 

- Ikke hørt om krav til test inden praktik. Men man kan selv tage et valg herom.  

- Mundbind fungerer og der bliver holdt opsyn ved nogle indgange. Gratis mundbind på 

borgerservice vurderet på baggrund af indkomststatus. 

- Den pædiatriske praktik kører og man får en uge i klinisk praksis. Dog har sidste se-

mester der fik frataget deres fysiske tilstedeværelse til fordel for en erstatningsopgave 

i klinikken ikke opdateret om de har fået den erstattet. 
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Region Nord 
- Ingen krav til testning inden eller under praktik. Muligvis afdelingsspecifikt men ikke 

fra skolens side.  

- Hjemsendte fra regional samfundssituation. UCN Aalborg har at mundbind ved ind-

gangen. Hver uddannelse har deres egne indgange. Ellers mundbind ved servicein-

formationen.  

- Den pædiatriske praktik. To dage omlagt til onlineforløb v. sundhedsplejerske + 2 

dage med fysisk fremmøde.  

- 10% regel ift praktik og fravær. Herunder tæller ikke Corona fravær der er lovligt fra-

vær derudover. Dog kan man ved større fravær planlægge mere praktik for at opnår 

tabt læring i forbindelse med Corona 

 

Region Midt 
- Individuelt fra afdeling til afdeling om der kræves test efter patientgruppe. Århus kom-

mune primær kræver test.  

- De studerende finder det ikke problematisk med mundbind – ej heller et finansiere 

dem. Skolen kan dog give et mundbind men skilter ikke med det. Ikke samme kom-

munale mundbindsunderstøttelse som i andre regioner. Via er ved at indkøbe gratis 

genanvendelige mundbind til studerende. 

- Ang. fravær i praktik er der mange der skal indhente dage ifm Corona fravær herun-

der test og symptomafventning. 

 

RegionSyd 
- Nogle steder krav om test andre steder på opfordring og til egen vurdering. Der hvor 

testen er et krav skal den være negativ men ikke forevises. Krav om mundbind på 

campus som studerende selv skal medbringe og finansiere. Vejle sygehus bærer 

mundbind fra indgangen og hele dagen igennem. 

- Pædiatriske praktik – vejle 2 fysiske dage samt 7 cases der skal laves men ikke afle-

veres eller gives feedback på.  

- Fravær er der ikke hørt noget om  

 

8.1 Sygeplejestuderendes Praktikpris 

Sag til: Orientering  Tid: 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget Fremlægges af: Kristina Krejberg Dalum 

 
Baggrund  
 
Optaget på sygeplejerskeuddannelsen er øget, og vi er derfor flere studerende, end vi plejer 
at være. Dette betyder, at der er et pres på praktikstederne, som lige nu skal kunne rumme 
flere mennesker end normalt. Det stiller ekstra krav til vejledere, undervisere og andre som til 
dagligt har med studerende at gøre.  
Selvom vi bliver flere, har vi stadig brug for den rette vejledning, oplæring og feedback på de 
mange ting, vi skal lære og se i et praktikforløb, som i sidste ende klæder os på til at blive 
fremtidens dygtigste sygeplejersker.  
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Derfor er det netop vigtigt at sætte de gode praktiksteder i fokus. Det gør vi med Sygepleje-
studerendes Praktikpris. Med denne pris håber vi, at andre praktiksteder vil lade sig inspirere 
af de tiltag, vinderne har indført for at gøre rammer og vilkår bedst for fremtidens sygeplejer-
sker.  
 
Praktikprisen kan bidrage til: 

- Indflydelse: Vi benytter offentliggørelsen til at invitere og inspirere beslutningstagere, 
samarbejdspartnere og andre relationer for at give vores bud på den gode praktik.  

- Læring koster vejledning: Vi besluttede en handleplan omkring retten til feedback 
og vejledning på uddannelsen. Dette går i tråd med praktikprisen, hvor der netop er 
fokus på, at der skal være plads til vejledning og feedback, og kan bruge dette som 
inspiration i den indsats vi kører i foråret.  

 
Handleplan 
 
I løbet af efteråret og vinteren udvælger vi en jury, som modtager indstillingerne fra de stude-
rende i slut november. Vi holder løbende møder, hvor juryen gennemlæser disse indstillinger 
og vurderer dem ud fra nogle kriterier.  
Vi kommer også til at køre kommunikation på sociale medier, og vi opfordrer jer til at gøre 
det samme. I starten af november udsender vi materiale, som I kan bruge til at gå klasserun-
der, hvis muligt. Det materiale, vi udsender på SLS’ officielle sociale medier, kan deles på je-
res interne kanaler. I december udvælger vi vinder, og i januar offentliggøres vinderne. 
 

8.2 Aktivtræf 2020 

Sag til: Orientering  Tid: 30 minutter 

Stiller: Forretningsudvalget, på vegne af 
arbejdsgruppen 

Fremlægges af: Laura Caroline Jensen 

 
Aktivtræf 2020 
I år lader vi årets indsatsområde skinne igennem på årets aktivtræf. Tema for dagen er 

nemlig ”Uundværlig undervisning, fra holdning til handling”. 

 

Som I ved, gentager vi sidste års succes, nemlig aktivtræffet. Vi har alle i organisationen 

mærket til udfordringerne Corona har givet os, i vores frivillige arbejde og på vores uddan-

nelse. Men det har også ført til en øjenåbning for løsninger i det digitale univers. På bag-

grund af pandemiens udvikling den sidste tid, og vores alles stigende brug og kunnen på de 

digitale platforme, har vi i arbejdsgruppen tænkt kreativt. Vi er kommet frem til, at aktivtræffet 

bliver afholdt virtuelt og derved muligt hjemme fra stuen.  

 

Selve træffet er et sted, hvor vi styrker fællesskabet og på vejen vil få værktøjer til, hvordan, 

vi når den uundværlige undervisning. Vi vil her på træffet have fokus på, hvordan vi sammen 

skaber bedre undervisning.  

 

Vi opfordrer til, at hvis ens sociale kontakter også er aktive i SLS og deltagende på træffet, at 

man kan sidde sammen i mindre sammenkomster. Men hvis dette ikke er tilfældet, er selve 

træffet planlagt til at være ”stue-venligt” og der er gjort en stor dyd ud af at dyrke fællesska-

bet hver for sig.  
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Programmet vil være et kortere 1 dags arrangement og løbe af stablen d. 5. december 2020. 
Tilmeldingen kommer på hjemmesiden d. 2. november 2020 og vi opfordrer til at melde til i 
god tid, da der til egen adresse vil blive tilsendt ”en del af træffet”. 
 

9 Eventuelt 

 
1. Hvor ofte ses man rundt i landet i de regionale bestyrelser? 

a. Hovedstaden: Efter behov og når folk kan. Møder á 2 timer 

b. Sjælland: møder op til landsbestyrelsesmøder 

c. Syd: møder op til landsbestyrelsesmøder. møder á 3 timer. Mulighed for eks-

tra møder. 

 
 
 

10 Evaluering af mødet 

 
 
 

11 Næste møde 

 
Landsbestyrelsesmøde afholdes den 23. januar 2021. 
 

12 Afslutning af mødet 

 
 

 


