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1 GENERELT 

1.1 Innledning 

NSF Student ble opprettet av NSFs landsmøte i 1998 og er en integrert del av NSF. Den 

studentpolitiske plattformen viser offisielle synspunkter vedtatt av NSF Students øverste organ, 

årsmøte. Årsmøte prioriterer hvilke områder det til en hver tid skal være en politikk på. NSFs 

studentpolitiske plattform er utarbeidet innenfor rammene av NSFs formål, prinsipprogram og 

vedtekter. Plattformen er forpliktende for studentorganer i NSF.  

1.2 Sykepleieridentitet 

Bachelorutdanning i sykepleie skal ha et fokus på profesjon og funksjon, og bidra til å utvikle en 

tydelig sykepleieridentitet. Å være bevisst på sykepleierens særegne funksjon, og hvilke resultater 

profesjonell sykepleie gir, er viktige momenter for å bygge sykepleieridentitet og skape stolthet hos 

sykepleierstudenter. 

1.3 Representasjon  

NSF Student er den nasjonale organisasjonen som best representerer landets sykepleierstudenter i 

fagrelaterte spørsmål. NSF Students struktur sikrer bred representasjon av sykepleierstudenter fra 

alle landets sykepleierutdanninger. Følgelig er NSF Student den naturlige representant for 

sykepleierstudenter i de fora hvor deres interesser skal ivaretas. 

1.4 Tillitsvalgte i NSF Student 

NSF Student krever at det å være tillitsvalgt i NSF Student gir like rettigheter som det å være 

tillitsvalgt på utdanningsinstitusjonen og andre arenaer der studentene jobber med studentpolitikk. 

1.5 Finansiering og måltall 

NSF Student krever at hensyn til rammefaktorer som gir tilgang til gode praksisplasser med faglig høy 

kvalitet, inkluderes i Kunnskapsdepartementets kalkulering av måltall. Finansieringsordningen må 

vurderes og endres slik at høy kvalitet belønnes fremfor kvantitet. De store kravene til 

studentgjennomstrømming er en viktig årsak til svikt i kvaliteten på sykepleierutdanningen. Spesielt 

innenfor praksisstudiene fører den høye utdanningstakten til at studenter får en knapp oppfølging. 

1.6 Opptakskrav 

NSF Student krever generell studiekompetanse for opptak til sykepleierutdanningen. I tillegg 

spesielle opptakskrav ved karakteren 3 eller bedre i fagene matte, norsk og engelsk. De etablerte 
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veiene inn i høyere utdanning er tilstrekkelige. NSF Student er i mot innføring av Y-veien til 

sykepleierstudiet. 

1.7 Språkkrav 

NSF Student krever at studenter som har måttet dokumentere norskkunnskaper, i henhold til §2.2 

punkt 2 i Forskrift om opptak til høyere utdanning, i tillegg bør ha særskilte opptakskrav i form av 

eksempelvis muntlig og skriftlig prøve i norsk. Dette for å sikre muntlig og skriftlig forståelse som er 

tilpasset profesjonsutdanningen og profesjonsutøvelsen og pasienter. 

NSF Student mener disse tilleggskravene er viktig for sikre at sykepleierstudenter med norsk som 

andrespråk, gjennomgår studiet med like vilkår som studenter med norsk som morsmål. 

1.8 Avkortning  

NSF Student krever at det ikke skal kunne gis avkortning av sykepleierutdanningen på bakgrunn av 

gjennomført videregående opplæring eller tidligere praksis.  

1.9 Statusheving 

NSF Student krever at det gjennomføres holdningskampanjer og markedsføring av sykepleieryrket for 

å heve statusen på sykepleierutdanningen og yrket. 

1.10 Rekruttering av menn 

NSF Student krever at det gjennomføres rekrutteringskampanjer rettet særskilt mot menn. 

I tillegg skal regelen om tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn tas i bruk ved opptak til 

sykepleierutdanningen. 

NSF Student understreker at de som får tildelt kjønnspoeng opprettholder de allerede satte kravene 

til opptak til profesjonen, dette for å sikre kvaliteten på utdanningen. 
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2 STRUKTUR OG OPPBYGGING 

2.1 Gradsstruktur 

NSF Student mener all sykepleierutdanning må tilpasses gradsstrukturen for høyere utdanning. Det 

må etableres kliniske og erfaringsbaserte mastergrader i tillegg til teoretiske mastergrader for å sikre 

sykepleietjenester av høy kvalitet.  

2.2 Enhetlig utdanning  

NSF Student krever en likere utdanning og likere jobbmuligheter, uavhengig av studiested. Som et 

ledd i denne utviklingen må det etableres felles sluttkompetansebeskrivelser for landets 

sykepleierutdanninger. 

2.3 Helhetlig utdanning  

NSF Student mener at den teoretiske delen av sykepleiefaget er like viktig som den praktiske. Skolene 

er forpliktet til å legge opp undervisningen på en sånn måte at studentene opplever studiet som en 

helhet og at det til enhver tid og i enhver modul kommer frem hva sykepleierens særegne funksjon 

er. NSF Student mener at utdanningen må sees i sin helhet med fokus på studentenes 

sluttkompetanse. Det skal utdannes faglig dyktige sykepleiere som har solide kunnskaper innenfor 

alle rammeplanens punkter. 

2.4 Rammeplanen  

NSF Student mener at rammeplanen for sykepleierutdanningen fra 2008 stiller viktige minstekrav til 

utdanningsinstitusjonene. Rammeplanen fra 2005 inneholder flere detaljerte krav til utdanningen 

som vi ønsker gjeninnført. Kriteriene for å få autorisasjon er like, uavhengig av hvor man utdanner 

seg. For å sikre at alle sykepleiere har lik minimumskompetanse, må vi ha en rammeplan med 

tydelige krav til utdanningsinstitusjonene. 

2.5 Felles innholdsdel 

NSF Student mener at en forsvarlig sykepleierutdanning krever et solid fokus på profesjonskunnskap, 

og at felles innholdsdel for helse- og sosialfagutdanninger derfor ikke skal overskride 30 studiepoeng. 

2.6 Samhandling 

NSF Student mener at samhandling med andre profesjoner bør styrkes og bli en naturlig del av 

studiet. Dette med fokus på sykepleierens særegne funksjon som en del av et tverrfaglig team i møte 

med pasienten. 
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2.7 Praksisstudier  

Praksisstudienes innhold skal styres av studentenes læringsbehov, ikke praksisstedets behov for 

arbeidskraft. Alle praksisstudier skal gjennomføres på steder som er relevant for 

sykepleierutdanningen i henhold til rammeplanen av 2008. 

2.8 Praksisstudier i avdelinger med døgnkontinuerlig virksomhet  

I forskrift til Rammeplanen fastsatt 2008, er krav om praksis ved avdelinger med døgnkontinuerlig 

oppfølging av pasienter svekket i forhold til Rammeplanen fra 2005. NSF Student krever at 

utdanningsinstitusjonene fortsatt har obligatorisk praksis i minimum 6 uker ved både medisinsk og 

kirurgisk sengepost for å sikre nyutdannede sykepleiere handlingskompetanse i arbeid med kritisk 

syke pasienter. 

2.9 Samarbeidsavtaler  

NSF Student mener at samarbeidsavtalen mellom utdanningsinstitusjonen og praksisfelt må 

tydeliggjøres og konkretiseres. Avtalen skal sikre at praksisstedets veileder har avsatt tid til 

veiledning og refleksjon med studenten. En tydeliggjøring av kravene til lærestedets 

undervisningspersonells tilstedeværelse er påkrevd for å sikre tilstrekkelig grunnlag for evaluering og 

vurdering av studentens prestasjoner. Videre skal samarbeidsavtalen inneholde konkrete planer for 

praksisstudiet som beskriver hvilke sykepleieroppgaver studenten kan lære på det enkelte 

praksissted. Utdanningsinstitusjonen har hovedansvaret for å påse at planene er i samsvar med 

rammeplanens formål, mål og krav til kompetanse en nyutdannet sykepleier skal inneha.  

2.10 Akkreditering av praksisplasser  

NSF Student krever kvalitetssikring av praksisstedet gjennom en akkrediteringsordning. En slik 

ordning skal sikre gode praksisplasser, og at rammeplanens bestemmelser blir fulgt. NSF Student har 

utarbeidet godkjenningskriterier som kan anvendes til dette formål. 

2.11 Delstudier i utlandet  

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene skal stille krav til kvalitet og læringsutbytte ved 

delstudier i utlandet, og sikre at sluttkompetansekravene for sykepleierutdanningen oppnås. 

Studenter som tar delstudier i utlandet skal følge norsk rammeplan under oppholdet, for å 

opparbeide tilsvarende kvalifikasjoner som de ville fått i Norge. Studenter som tar delstudier i 

utlandet, skal motta relevant veiledning før avreise og underveis i oppholdet. Delstudier i utlandet 

kan gi verdifulle erfaringer og en utvidet forståelse av sykepleieres virksomhetsfelt, samtidig er 

kvalitetssikring av læringsutbyttet ofte mer krevende enn ved studier i Norge. 
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2.12 Sanksjonsmuligheter  

NSF Student er opptatt av at utdanningen følger rammeplanens bestemmelser, og mener det er 

svært kritikkverdig at det ikke finnes noen sanksjonsmuligheter mot utdanningsinstitusjoner som 

bryter med rammeplanens krav. NOKUTs mandat bør utvides til også være et klageorgan med 

mulighet for å sanksjonere overfor utdanningsinstitusjoner som bryter gitte kvalitetskrav 
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3 UNDERVISNING OG VURDERING  

3.1 Eksamens- og vurderingsformer  

NSF Student krever at skolene velger eksamens- og vurderingsformer som sikrer individuell vurdering 

av studenten. Valg av eksamens- og vurderingsform skal ikke velges ut fra økonomiske forhold eller 

hva som er den praktisk enkleste måten å vurdere studenten på. Studentens kompetanse skal 

dokumenteres i forhold til måloppnåelseskravene i rammeplanen. Det skal være en øvre grense på 3 

forsøk per eksamen, og ikke mulighet for å ta opp en eksamen ved en annen skole etter 3 stryk. Det 

skal benyttes graderte karakterer i alle teoretiske emner omtalt i forskrift til rammeplan for 

sykepleieutdanning. Det skal kunne kreves skriftlige tilbakemeldinger fra sensor/veiledere på alle 

innleverte arbeidskrav, ut fra gitte kriterier for arbeidskravet. Det må innføres et nasjonalt organ som 

skal godkjenne utdanningsinstitusjonenes eksamensformer og eksamener. 

3.2 Vurdering i praksis 

NSF Student mener lærestedets undervisningspersonells ansvar for evaluering av 

sykepleierstudenter krever ukentlig tilstedeværelse i reelle læringssituasjoner på praksisstedet. Dette 

skal være i tillegg til forventningssamtale, midtevaluering og sluttevaluering. 

3.3 Skikkethetsvurdering  

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, av 30. juni 2006 må vektlegges sterkere. Det 

må sikres at alle studenter har mottatt og forstått informasjon om skikkethetsforskriften, og 

muligheten for å sende inn tvilsmelding. NSF Student mener testing av ulovlige rusmidler, der man 

har skjellig grunn til å mistenke studenten for misbruk, er et nødvendig tiltak for å sikre studentens 

skikkethet og pasientens sikkerhet. 

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene oppretter og følger rutiner for en løpende 

skikkethetsvurdering av alle sine sykepleierstudenter gjennom hele studiet. Skikkethetsvurderingen 

skal inngå i den helhetlige vurderingen av studentens faglige kompetanse og personlige egenskaper, 

som er grunnlaget for utstedelse av vitnemål, autorisasjon og mulighet til å arbeide som sykepleier. 

3.4 Nasjonal testing  

NSF Student krever at studentene er sikret et likt kunnskapsgrunnlag ved endt utdannelse, uavhengig 

av studiested. NSF Student krever nasjonal testing i alle teoretiske emner omtalt i forskrift til 

rammeplan for sykepleieutdanning. 
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3.5 Medikamentregningstest  

Medikamentregningstester i sykepleieutdanningen skal bestå av en praktisk og teoretisk del, hvor 

begge består av flere oppgaver. Den praktiske testen skal inneholde alle deler av den grunnleggende 

legemiddelhåndteringen, fra å lese og forstå en ordinasjon, til utregning av dose og rett 

administrering av medikamentet. Testene skal bestås feilfritt minst en gang per skoleår.  

3.6 Førstehjelpskurs 

Sykepleierstudenter og sykepleiere har på lik linje med annet helsepersonell plikt til å hjelpe i 

akuttsituasjoner, og NSF Student mener derfor det er viktig med undervisning som sikrer slik 

handlingskompetanse. Det skal derfor gjennomføres obligatorisk førstehjelpskurs i henhold til Norsk 

Førstehjelpsråds standarder. Det skal minst undervises i grunnleggende førstehjelp i henhold til 

nevnte standard første år, minimum en gang per år ved alle utdanningsinstitusjoner. Samtlige 

studenter skal sertifiseres på DHLR innen 2 år er fullført eller tilsvarende på deltidsstudie. Den 

enkelte utdanningsinstitusjon er ansvarlig for registrering av oppmøte. 

3.7 E-helse og velferdsteknologi 

NSF Student mener at e-helse og velferdsteknologi i større grad må tas i bruk som verktøy i klinisk 

sykepleiepraksis. Teknologi vil få en stadig viktigere rolle i sykepleietjenesten, og 

kompetanseutvikling på teknologien blir derfor stadig viktigere for de oppgavene og tjenestene som 

blir utført i helsetjenesten. Kunnskaps- og kompetansebehovet på teknologi må derfor bli et vesentlig 

element i fremtidens sykepleierutdanning. 

NSF Student mener at sykepleierstudentene gjennom utdanningen må tilegne seg kunnskap som gir 

en grunnleggende forståelse for teknologien – både dens muligheter og utfordringer. Denne 

forståelsen er sentral for at studentene skal være rustet til å ta i bruk teknologiske verktøy etter endt 

utdanning samt evne til å reflektere over hvordan teknologien vil kunne påvirke faget og relasjonen 

til pasientene. Sykepleierutdanningenes undervisningspersonell må derfor sikres kompetanse og 

midler innenfor e-helse og velferdsteknologi, slik at dette kan implementeres i utdanningen. 
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4 UTDANNINGEN 

4.1 Krav til studenten  

NSF Student mener studenten selv må ta ansvar for egen læring og være bevisst de krav som stilles til 

studenten ved å sette seg inn i rammeplanen og fagplaner, og utarbeide konkrete mål for sin 

studieprogresjon ut ifra dette. Studenten må ta ansvar for å melde fra dersom det er forhold i 

studiesituasjonen som begrenser muligheter til å oppnå handlingskompetanse og 

handlingsberedskap i tråd med rammeplanen. 

4.2 Krav til kontaktsykepleier  

NSF Student krever at veileder på praksisstedet skal være sykepleier, og ha minst 2 års 

arbeidserfaring på praksisstedet før han/hun har ansvar for en sykepleierstudent. Kontaktsykepleier 

skal ha gjennomgått et veilederkurs og satt seg inn i Rammeplan for sykepleierutdanning før de kan 

ha ansvar for en student. Veilederkurset er utdanningsinstitusjonens ansvar, og praksisstedet skal 

sørge for at aktuelle kontaktsykepleiere gis fri med lønn til å delta på veilederkurs minst hvert tredje 

år. Dette må inngå i samarbeidsavtalen mellom utdanningsinstitusjon og praksissted. Studenten har 

krav til å følge sin kontaktsykepleier minst 75 % av sin praksisturnus og helst 100 %.  

4.3 Krav til undervisningspersonell  

NSF Student krever at sykepleierutdanningens undervisningspersonell er gode pedagoger som evner 

å undervise, veilede og motivere på en måte som bidrar til å bygge sykepleieridentitet. 

4.4 Kvalitetssikring av undervisningspersonellets praksisnære kunnskap 

Sykepleierutdanningens undervisningspersonell som veileder studenter i praksisstudier, skal ha minst 

tre ukers relevant praksis på de aktuelle praksisstedene i løpet av ett år. Dette vil være med på å 

kvalitetssikre undervisningspersonellets kunnskaper fra praksisfeltet. Samtidig som det vil være en 

viktig faktor for å øke kvaliteten i veiledningen til studenter i praksisstudier. 

4.5 Delte stillinger/kliniske lektorater  

NSF Student ser fordelene ved bruk av delte stillinger/kliniske lektorater og mener at ved bruk av 

denne type stillinger kan evaluerings- og veiledningsansvaret bedre bli ivaretatt. NSF Student krever 

at slike stillinger blir opprettet ved alle utdanningsinstitusjoner for å styrke kvaliteten i utdanningen, 

og for å styrke utdanning og forskning i de ulike praksisarenaene. 
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4.6 Sykepleierforskning  

Utdanningsinstitusjonene bør primært fokusere på forskning som kan knyttes til 

sykepleierutdanningen. I tilfeller hvor det er mulig, bør studentene informeres og involveres i 

forskningsarbeidet ved institusjonen. 
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5 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

5.1 Lønns – og arbeidsvilkår for studenter i arbeid 

NSF Student krever at sykepleierstudenters lønns- og arbeidsvilkår tariffestes. Lønnen skal stå i 

forhold til kompetanseprogresjon og arbeidsoppgaver. NSF Student krever også at arbeidsavtalene 

skal sikre at studentene kan ivareta sine studieforpliktelser  

5.2 Opptjening av pensjonspoeng under studietiden 

Lav lønnsuttelling, samt dårlig tilgang på fulle stillinger, fører til uforholdsmessig dårlig uttelling i 

pensjonspoeng for sykepleiere. NSF Student aksepterer ikke at studentene taper økonomisk på å ta 

høyere utdanning, og krever opptjening av pensjonspoeng under studietiden. 

5.3 Overgang fra studier til arbeid 

NSF Student krever at det må legges til rette for gode overgangsordninger mellom studier og arbeid. 

5.4 Rett til heltidsstilling  

Stillingsbrøkene som tilbys nyutdannede sykepleiere er uakseptable. NSF Student krever at 

heltidsstilling skal være mer enn en teoretisk mulighet. Retten til heltid vil dessuten øke statusen til 

sykepleieryrket. 

5.5 Studentenes sikkerhet i praksisstudiene  

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene sørger for at studentene får tilstrekkelig informasjon, 

opplæring og oppfølging vedrørende fysiske og psykiske skader studentene kan pådra seg i 

praksisstudiene. Undervisningen om arbeidsrelatert sykdom, skader og forflytningskunnskap må 

styrkes. I forberedelser til praksis og praksisstudiene skal studentene veiledes og vurderes i hvordan 

de skal håndtere potensielt farlige situasjoner, dersom slike situasjoner oppstår. 
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6 TILLEGGSUTGIFTER I UTDANNINGEN 

6.1 Utgifter i forbindelse med gjennomføring av praksisstudier 

NSF Student krever at utgifter til uniformer som er påkrevd i forbindelse med øvingspost eller 

praksisstudier skal studentene få dekket gjennom ordninger ved studiestedet.  

Kostnader ved reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med praksisstudier, som overstiger utgiftene 

studentene har til reise mellom hjemmet og studiestedet, skal dekkes av undervisningsinstitusjonen. 

6.2 Autorisasjonsgebyr 

Autorisering av helsepersonell skal være kostnadsfritt. Staten utdanner sykepleiere og er avhengig av 

autoriserte sykepleiere i arbeid, og må derfor ta de økonomiske kostnadene selv. 

Autorisasjonsgebyret er et gebyr på utdanning som strider mot gratisprinsippet i norsk utdanning. 

6.3 Hepatittvaksine 

Gjennom praksisstudier og i senere yrkesutøvelse som sykepleier er studentene utsatt for risiko for 

hepatitt A- og B- smitte. NSF Student mener at vaksinering av alle sykepleierstudenter vil være en 

investering i smitteforebygging under studiet og i fremtidig yrkesutøvelse. NSF Student ønsker derfor 

at alle sykepleierstudenter skal få tilbud om gratis vaksine mot Hepatitt A og B. Dette skal også 

inkludere relevante vaksiner for studentene som har praksisplass i utlandet. Folkehelseinstituttet har, 

etter en faglig vurdering, anbefalt at regjeringen skal betale for vaksinene som er nødvendig for 

sykepleiestudenter. NSF Student krever at regjeringen innfører ordningen.  


