
Uddannelsen 
SLS-politikpapir

“Jeg vil ha’ en uddannelse, jeg kan bruge til noget – og som 
jeg kan være stolt af” 
– Birte, sygeplejestuderende på 2. semester

SLS går ind for, at en professionsbachelor i sygepleje skal 
være en generalistuddannelse, hvor teori og praksis har tæt 
sammenhæng og bruges i vekselvirkning med hinanden. 
Som sygeplejestuderende er vi medansvarlige for, at vi som 
faggruppe bliver de bedst uddannede til at udøve kvalificeret 
og professionel sygepleje til alle mennesker. Der henvises til 
politikpapiret ”Den Gode Klinik” for forhold, der vedrører den 
kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen. 

SLS går ind for en uddannelse med nationale standarder, 
der sikrer en fælles faglighed og mulighed for at overflytte til 
andre uddannelsessteder uden at skulle forlænge uddannel-
sen. Sygeplejerskeuddannelsen skal være fleksibel, således 
at den enkelte studerende har mulighed for at tilrettelægge 
studieforløbets længde. Dette gælder, både hvis man ønsker 
at forkorte studiet ved at læse flere semestre samtidig, eller 
hvis man ønsker at forlænge studiet i forbindelse med barsel, 
sygdom, studiepolitisk aktivitet eller anden orlov eller forsin-
kelse.

SLS mener, at e-læring og det ordinære forløb på sygeplejer-
skeuddannelsen er ligestillede, og at studerende på begge 
uddannelsesforløb skal opnå samme teoretiske og kliniske 
viden og færdigheder.

SLS mener, at sygeplejerskeuddannelsen skal ses som et fuld-
tidsstudium svarende til omkring 40 timer ugentligt. 

SLS mener, at sygeplejestuderende har krav på vejledning i 
forbindelse med obligatoriske studieaktiviteter og eksamen. 
Endvidere har sygeplejestuderende krav på feedback. 
Som professionsbachelor skal sygeplejerskeuddannelsen 
baseres på forsknings- og udviklingsarbejde. Det skal sikres, 
at studerende efter endt professionsbachelor har adgang til 
videreuddannelse på diplom-, master- eller kandidatniveau, 
og herfra videre til ph.d. 

Lige vilkår 
SLS arbejder for lige vilkår for alle sygeplejestuderende med 
henblik på at forbedre kvaliteten. Vi ønsker en uddannelse 
med fokus på kvaliteten af vores opnåede viden, færdigheder 
og kompetencer. For SLS indebærer kvalitet lige vilkår på alle 
skoler med nationale standarder og retningslinjer for blandt 
andet; krav på samme antal undervisningstimer i de forskelli-

ge fag på tværs af uddannelsesinstitutioner, så man f.eks. har 
lige meget undervisning i sygepleje på alle skoler, erstatnings-
undervisning ved aflyste undervisningstimer, et højt lærings-
mæssigt indhold i undervisningen og deltagelsespligt ud fra 
faglig vurdering og den studerendes opnåede viden, færdig-
heder og kompetencer fremfor fremmøde og fravær. 

SLS mener, at professionshøjskolerne er forpligtede til at 
overholde de nationale standarder 

Finansiering
SLS går ind for at begrænse yderligere nedskæringer på uddan-
nelsesområdet. Vi betragter vores uddannelse som en investe-
ring i fremtiden, og derfor skal uddannelsesstederne tilføres 
tilstrækkelige midler til at sikre undervisning af høj kvalitet. 

Eksamen 
Eksamenerne skal sikre, at studerende på samme semester, 
både lokalt på den enkelte skole og nationalt mellem de for-
skellige skoler, har opnået samme kernekompetencer.

SLS går ind for nationale standarder og retningslinjer for 
eksamener for at sikre samme kernekompetencer indenfor 
blandt andet farmakologi uafhængigt af, hvilket uddannel-
sessted den studerende bliver uddannet fra. 

SLS går ind for, at eksamensform vælges ud fra pædagogiske 
hensyn og ikke udelukkende ud fra økonomiske forhold.

Kvalitetssikring
Uddannelsesinstitutionerne og de kliniske uddannelsesste-
der skal som absolut minimum leve op til gældende akkre-
diteringskriterier. Uddannelsessteder, der ikke lever op til 
gældende akkrediteringskriterier, skal lukkes. 

SLS skal være engageret i akkrediteringsprocessen og søge at 
indgå i udarbejdelsen af de lokale studiemiljøvurderinger for 
på denne måde at få størst mulig indflydelse på kvaliteten af 
uddannelsen.

Tværfaglighed
Sygeplejefaget er præget af at indebære tæt samarbejde med 
en bred vifte af faggrupper, hvilket gør det nødvendigt at have 
fokus på tværfaglighed i uddannelsen. 

SLS arbejder for, at tværfaglighed skal være en central del af 
uddannelsen, og at der skal være respekt for de respektive 
professioners kernefaglighed.
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Teoretiske undervisere 
SLS arbejder for, at undervisere på den teoretiske del af 
uddannelsen skal være kvalificerede på minimum kandidat-
niveau, suppleret med pædagogikum. 

Undervisere i sygeplejefag, både i teoretisk undervisning og 
i færdighedslaboratorier skal være autoriserede sygeplejer-
sker med klinisk erfaring, som kontinuerligt skal ajourføres 
i klinikken. Dette kan for eksempel ske gennem kombinati-
onsstillinger, der deles mellem undervisningsstedet og klinisk 
praksis. 

Alle undervisere skal have ret og pligt til at forske, inddrage 
resultater herfra i sin undervisning, samt give sygeplejestude-
rende mulighed for at involveres i forsknings- og udviklings-
projekter. 

Alle undervisere skal sikres hensigtsmæssige forhold til at 
forberede og gennemføre undervisning

SLS støtter op om brugen af tekniske hjælpemidler i undervis-
ningen. 

Udlandsophold
SLS går ind for at studerende har mulighed for at komme på 
udveksling gennem hele uddannelsen. Ligeledes ønsker SLS, 
at uddannelsesstederne i Danmark modtager studerende fra 
udlandet.

SLS mener, at sygeplejestuderende har ret til relevant vejled-
ning i forbindelse med udenlandske klinikperioder.

SLS mener, at overgangen til semesterordningen ikke må 
påvirke de studerendes muligheder for at tage på udlandsop-
hold i deres studietid.

SLS bakker op om uddannelsesstedets fortsatte kvalitetssik-

ring af udlandsopholdene, så de studerende opnår deres 
læringsudbytter på et acceptabelt niveau. 

Som led i at forbedre tværkulturelt samarbejde gennem 
uddannelsen og at give den studerende forudsætninger for at 
orientere sig i internationale studier, tilbydes undervisning på 
engelsk. SLS mener, at det er vigtigt, at der udbydes undervis-
ning på engelsk og at de studerende opfordres til at deltage i 
denne undervisning. 

SLS’ holdning til e-læring
SLS anbefaler, at studievejledere på uddannelsesinstitutio-
nerne er rustede til at vejlede om og gør mere ud af at infor-
mere om, hvad det kræver af den studerende at gennemgå en 
e-læringsuddannelse. 

SLS mener ikke, at uddannelsesinstitutionerne har ret til at 
flytte ansøgere som søger den ordinære sygeplejerskeuddan-
nelse til e-læringsuddannelsen uden at kontakte, spørge og 
informere disse om eventuelle konsekvenser samt fordele og 
ulemper ved at læse på sygeplejerskeuddannelsen som en 
e-læringsuddannelse.

SLS mener, at der ud fra Danmarks Evalueringsinstituts rap-
port  fra 2014 omkring e-læring er væsentlige fokuspunkter 
og muligheder for forbedring af e-læringsuddannelsen, fx de 
e-læringsstuderendes praksiskompetencer og formidlings-
mæssige kompetencer. 

SLS anbefaler derfor, at e-læringsuddannelsen evalueres år-
ligt og akkrediteres på niveau med de ordinære uddannelser.
 
SLS går ind for, at lokalbestyrelserne på de uddannelses-
institutioner, der udbyder e-læringsuddannelsen, har en 
kontaktperson til disse studerende, da vi ved, at det kan være 
udfordrende at komme i kontakt med e-læringsstuderende 
grundet undervisningens tiltrettelæggelse.

1  http://www.eva.dk/eva/projekter/2013/professionskompetencer-gennem-e-lae-
ring-paa-sygeplejerske-og-laereruddannelserne/hent-rapporten/e-laering-pa-laerer-
uddannelsen-og-sygeplejerskeuddannelsen

[Ændringer vedtaget på SLS’ årsmøde 29. – 31. maj 2015, SLS’ årsmøde 19. – 21. 
maj 2017 og SLS’ Årsmøde 21. – 23. august 2020 er indarbejdet.]


