
[Ændringer vedtaget på SLS’ årsmøde 29. – 31. maj 2015 og 21.-23. august 
2020 er indarbejdet]
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Princip- og Visionsprogram
 for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS)

SLS’ vision
SLS vil organisere, aktivere og repræsentere alle sygeplejestude-
rende i Danmark for at sikre et studie i verdensklasse!

Styrke
SLS skal være en stærk organisation, der gennem gennemsigtig 
struktur og lokalbestyrelser på alle uddannelsessteder, hvor man 
kan studere sygepleje, repræsenterer alle sygeplejestuderende.

Principper
• Sammen står vi stærkere, og med en høj medlemsprocent får vi 

en stor gennemslagskraft.
• Stærke medlemmer og stærke lokalbestyrelser skaber en stærk 

organisation. 
• SLS skal arbejde lokalt, regionalt, nationalt og internationalt for 

at sikre størst mulig indflydelse.
• SLS anvender aktivisme og parlamentarisme som redskab for 

at indfri de studerendes interesser.
• SLS bestræber sig på at skabe stærke og kompetente aktive, 

som direkte kan gå ind og sikre de studerendes rettigheder.

Sikkerhed
SLS skal sikre kvalitet af sygeplejestudiet samt være alle sygeple-
jestuderendes mulighed for at få hjælp og vejledning.

Principper
• SLS skal støtte den studerende og skabe sikkerhed på studiet, i 

klinikken og i studierelevante problematikker. 
• SLS skal sætte fokus på relevante problematikker på studiet, i 

klinikken og i fritiden.
• Gennem et tæt samarbejde mellem SLS centralt og lokalt skal 

SLS kunne tage fat på forskellige problemstillinger og sikre de 
studerendes rettigheder og muligheder.

• En udvikling af sygeplejen sikres ved et uddannelsesniveau af 
høj kvalitet, og dermed sikrer vi højt kvalificerede sygeplejersker.

• SLS rådgiver og vejleder alle studerende men kan kun gå aktivt 
ind i sagsbehandling for SLS’ medlemmer.

Solidaritet
SLS skal være en solidarisk organisation, der samler de sygeple-
jestuderende om den fælles sag for rettighed, faglighed og vilkår. 

Principper
• Sammen kan vi hæve standarden på uddannelsen.
• For at styrke sammenholdet skal SLS bestræbe sig på, at den 

enkelte sygeplejestuderende føler sig som en del af fællesskabet.
• Vi skal være solidariske som individer og faggruppe.
• Som organisation skal vi opmuntre til anerkendelse, forståelse 

og respekt. 
• SLS skal arbejde nationalt og internationalt for at fremme de 

sygeplejestuderendes vilkår.

Sjov & samvær
Det skal være helt vildt fedt at være sygeplejestuderende, og 
SLS skal skabe en sjov, spændende og social studietid for alle 
sygeplejestuderende. 

Principper
• SLS skal gøre det til en berigelse af studiet, fagidentiteten og 

individet at være medlem.
• SLS skal sikre fastholdelsen og samtidig styrke engagemen-

tet. 
• SLS skal opmuntre de studerende til at engagere sig i deres 

uddannelse.
• SLS skal skabe unikke fordele, sjov og socialt samvær blandt de 

studerende.

Studie- og fagidentitet
SLS skal gennem fokus på sygeplejefaget sikre høj anerkendelse af 
og respekt omkring faget og sygeplejerskeuddannelsen.

Principper
• SLS skal arbejde for en stærk fagidentitet blandt de sygeple-

jestuderende for at sikre den enkelte, faget og samfundet. 
• SLS skal som fagpolitisk studieorganisation være med til at 

sikre uddannelsens kvalitet.
• SLS skal arbejde for et studiemiljø af høj fysisk, psykisk og 

æstetisk karakter.
• Undervisningsmiljøets kvalitet er afgørende for at fastholde 

studerende og for det bedst mulige grundlag for rekruttering.
• SLS skal arbejde for en sygeplejerskeuddannelse baseret på 

mangfoldighed. 

Synlighed
SLS skal være synlig og tilgængelig over for alle sygeplejestude-
rende samt deltage aktivt i samfundsdebatten.
 
Principper
• SLS skal være let tilgængelig for alle sygeplejestuderende, sam-

arbejdspartnere og interessenter.
• SLS skal være nærværende over for sine medlemmer og arbej-

de for at opnå synlige resultater for medlemmerne.
• SLS skal være et tydeligt talerør for de sygeplejestuderende.
• SLS skal følge den politiske dagsorden og deltage aktivt, når det 

er til gavn for de sygeplejestuderende. 

Samarbejde og indflydelse
• I SLS samarbejder vi med professionshøjskolernes ledelse, 

bestyrelse, uddannelsesudvalg og studenterråd. Vi insisterer 
på, at valg af studenterrepræsenter hertil skal være demokra-
tiske og gennemsigtige. Vi søger den formelle indflydelse og 
samarbejdet. 

• I SLS skaber vi bæredygtige relationer, holder dem ved lige som 
en seriøs modpart og vi giver dem videre, når vi ikke længere er 
aktive. 

• I SLS varetager vi vores medstuderendes interesser igen-
nem kampagner og politiske indsatser lokalt og på tværs af 
landet.  

• I SLS lader vi ikke gode ideer gå til spilde, eller lader os bremse 
af manglende planlægning. Vi arbejder systematisk med kort-
lægning af indflydelsesvejene og vi benytter os af disse lokalt, 
regionalt og nationalt. Vi træner og øver os i at søge indflydel-
sen i fællesskab.


