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4     Vedtekter 2012–2015

Nsfs formål
NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk 
forankring.

Samfunnspolitisk skal NSF:
•	 påvirke	samfunnsforholdene	til	beste	for	befolkningens	helse

•	 påvirke	utviklingen	av	helsetjenesten	slik	at	den	til	enhver	tid	er	rettet	mot	å	
fremme helse, forebygge og bidra til å løse befolkningens helseproblemer

•	 påvirke	helsetjenestetilbudet	slik	at	det	tilfredsstiller	befolkningens	krav	og	behov	
når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet

•	 arbeide	for	at	målet	om	likestilling	mellom	kvinner	og	menn	virkeliggjøres	på	alle	
områder

•	 fremme	internasjonal	forståelse	og	solidaritet	og	kjempe	for	et	samfunn	bygget	på	
flerkulturell forståelse og likeverd

Fagpolitisk skal NSF:
•	 påvirke	sykepleierutdanningen	i	samsvar	med	sykepleietjenestens	behov

•	 utvikle	sykepleietjenesten	og	sykepleiefaget	i	samsvar	med	befolkningens	behov	
for sykepleie

•	 tilrettelegge	og	bidra	til	at	sykepleierne	kan	utvikle	sin	faglige	kompetanse

•	 videreutvikle	en	høy	etisk	sykepleiefaglig	standard	blant	sykepleiere

Interessepolitisk skal NSF:
•	 ivareta	sykepleiernes	organisatoriske,	faglige,	kompetanseutviklende,	lønns-	og	

arbeidssosiale interesser.



5

NSF Student – mandat for årsmøte og studentstyre 
I henhold til § 6 C. punkt 3. og § 6 D. i NSFs vedtekter, fastsettes årsmøtets og studentstyrets mandat 
av forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund. Forbundsstyret vedtok i sak 44/2006 et mandat som 
lyder som følger: 

NSF Student – mandat for årsmøte og studentstyre 

Årsmøte 

NSF Students årsmøte er det høyeste studentorgan i Norsk Sykepleierforbund. Årsmøte skal: 

 Fremme sykepleierstudenters interesser på alle nivåer. 
 Bidra aktivt i forhold til sykepleierstudentenes faglige vekst, lønns- og arbeidssosiale vilkår og 

identitet til sykepleierfaget. 
 Bidra til å kvalitetssikre utdanningen. 
 Arbeide for å utvikle organisasjonen lokalt og sentralt. 

Studentstyre 

Studentstyret er høyeste studentorgan mellom årsmøtene og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor 
årsmøtet og NSFs forbundsstyre. Studentstyret skal: 

 Effektuere årsmøtets vedtak, samt ta initiativ i saker som er av betydning for 
sykepleierstudentenes interesser på alle nivå. 

 Godkjenne etablering av lokallag. 
 Forberede og legge frem saker for årsmøtet. 
 Forberede saker for NSFs forbundsstyre. 
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En hilsen fra studentstyret  
 
 
 
Navn: Ronny Jakobsen 
Alder: 38 
Studiested: HiT (ferdig utdannet i 2013). 
 
I året som har gått har jeg sittet som første vara til 
studentstyret. Det har vært et interessant år der jeg 
har blitt godt kjent med saker som angår 
sykepleierstudenter. Jeg anbefaler alle med stå-på-
vilje og et ønske om en enda bedre studenthverdag å 
engasjere seg i året som kommer for NSF Student.   
 
Jeg har nå jobbet det første året som sykepleier ved 
Sykehuset i Telemark, akuttmottaket og blitt sertifisert 
TNCC sykepleier (traumesykepleier). Jeg har også 
engasjert meg i faggruppen NLAS Vestfold/Telemark 
som er en del av NSFs Landsgruppe av akuttsykepleiere. 
Jeg er stolt hver dag av å kunne kalle meg sykepleier. 
 
Sitater: 
Den første tiden i galgen er verst.  
Det er aldri umulig å mistrives. 
Uten motgang ville han aldri kommet så kort. 
 
Takk for meg, NSF Student. 
 
 

Navn: Eivind Werring 
Alder: 26 
Studiested: Diakonhjemmet (ferdig utdannet i 2013).  

Jeg blei ferdig utdanna på Diakonhjemmet Høgskole i juni 2013 og 
ble gjenvalgt til studentstyret samme år. Arbeidsplassen min er på 
Gastrokirurgisk sengepost på Diakonhjemmet Sykehus.  
 
Jeg har hatt det veldig fint som styremedlem i NSF Student det siste 
året.  Perioden begynte veldig fint med vervebesøk på en rekke 
skoler rundt omkring i heile landet. Det er veldig stas å kunne reise 
rundt på skoler og møte nye studenter og potensielt nye 
studentmedlemmer. At nesten alle vil være med gjør det ekstra stas. 
 
Det er litt pussig å være studenttillitsvalgt uten å være student. Det 
har jo egentlig ikke vært noe problem. Permisjon fra jobb gjør det lett 
å kombinere styreverv med jobb, det er faktisk enklere enn når jeg 
var student. Jeg liker å tro at det har gjort det lettere å heve blikket 
fra egen-skole-navle. 

Styremøtene har vært veldig trivelige. Det har vært en fin gjeng med 
god spredning i interesser og meninger. Vi har mange ganger 

diskutert oss langt bort fra temaet, det skyldes nok at vi har mye engasjement og synes at styremøter 
er gøy. 
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Navn: Morten Jensen 
Alder: 38 
Studiested: UiN, Helgeland (ferdig utdannet i 2013). 
Jobber nå nattevakt på rusavdelingen ved Helgelandssykehuset avd. Rana.  
 
Jeg har vært så ekstremt heldig å få sitte i studentstyret i 2 
perioder. Denne erfaringen har vært utrolig lærerik og morsom 
med til tider mye jobbing. Jeg har fått en unik mulighet til å bli 
bedre kjent med NSF som organisasjon og vårt store 
tillitsvalgtapparat. Jeg har vært fylkis i Nordland i 2 perioder og 
er i skrivende stund vararepresentant for fylkis Curt Raimond 
Hansen. 
 
Jeg ble like før jul i 2013 valgt inn i fylkesstyret i Nordland som 
faggrupperepresentant, dette inngår i NSF sin satsing på å få 
faggruppene representert bedre innad i organisasjonen tuftet 
på Landsmøte sak i 2011. 
 
Dessverre er dette mitt siste årsmøte, og jeg vet at jeg kommer 
til å savne å jobbe med studentpolitikk. Men jeg har virkelig 
tenkt å ha fokus på kvalitet i utdanningen videre fremover 
også. Jeg kan ikke annet enn å anbefale alle som har stort 
engasjement og muligheter til det, å stille til valg i NSF Student 
styret. Det er interessant, lærerikt, utfordrende og ikke minst 
morsomt! 
 
 

Navn: Silje Linnerud 
Alder: 22 år 
Studiested: Universitetet i Agder, Kristiansand 
 
Året som studentstyremedlem har vært veldig 
givende. Jeg har vært fylkesrepresentant i to 
perioder og dette er mitt tredje årsmøte. Jeg 
lærer stadig mer om NSF Students politikk.  
 
Å drive med studentpolitikk har gjort meg mer 
bevisst på at vi må jobbe for våre rettigheter og 
aldri gi oss. Jeg brenner spesielt for lokalt 
engasjement og har i den forbindelse vært med 
på å etablere lokallag i Kristiansand. Jeg synes 

dette er veldig givende og stiller derfor til valg med et ønske om å fortsette og arbeide med 
sykepleierutdanningen. 
 
Jeg har vært på mange styremøter og på de to fylkessamlingene på Geilo. Det er veldig gøy å se 
engasjementet som sprer seg på disse samlingene. I studentstyret har vi hatt mange gode diskusjoner 
og jeg er glad for at jeg har fått bidra med å utforme årsmøtesakene. Det er alltid hyggelig på 
arrangementer i regi av NSF Student. NSF-varmen er helt spesiell og det er alltid gøy å møte 
likesinnede sykepleierstudenter. Jeg tror årsmøtet blir supert! 
 
Jeg vil takke for muligheten dette året og ønsker at de nye styremedlemmene opplever et like 
innholdsrikt og flott år som jeg.  
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Navn: Mia Andresen 
Alder: 27 år 
Studiested: Høyskolen Diakonova 
 
Hei! 
Jeg er Mia Andresen, 27 år fra Høyskolen 
Diakonova i Oslo. Jeg er i mitt siste år på 
sykepleien, og har siden første semesteret vært 
aktiv i NSF student.  
 
Det siste året har jeg vært med i studentstyret 
sammen med en flott gjeng fra hele landet. Det har 
vært spennende og lærerikt, utfordrende og 
givende. Vi har arbeidet med en rekke spennende 
problemstillinger, og jeg har spesielt vært opptatt av 
lokalt engasjement der jeg var med å arrangere 

fagdag i Oslo for 400 studenter høsten 2013. Jeg har selv sittet som fylkesrepresentant det siste året 
også, og har hatt en kjempe fin erfaring når det angår samarbeid med lokallaget i Oslo og 
grasrotengasjement.  
 
Jeg har ellers jobbet sammen med styret for å nå målene for innsatsområdene 2013/2014, deltatt på 
fylkessamlinger og vært med i prosessen av utforming av nye saker og innsatsområder for perioden 
2014/2015. I løpet av året har jeg også vært med til Island for å delta på NSSK samling sammen med 
nestleder i NSF student, det var en utrolig fin og lærerik opplevelse. 
 
I år stiller jeg som leder i NSF student, og håper å få lov til å fortsette videre med studentengasjement, 
noe jeg ser på som utrolig givende og moro! 
 
Takk for i år!  
 

 

Navn: Eli Nilsen 
Alder: 22 
Studiested: HiBu (ferdig utdannet i 2013).  
Jobber nå på Drammen sykehus på kirurgen 2 og akuttmottaket. 
Jobber også i hjemmesykepleien i Kongsberg.  
 

Året i studentstyret har vært prega av mye hard jobbing og mye 
moro! Vi har sett at det nytter flere ganger, det er jeg veldig 
fornøyd med.  
 
I løpet av året som har gått har jeg vært mest opptatt av kvalitet i 
praksis gjennom jobbing med blant annet årets praksissted. 
Avtroppende studentstyre og studentledere har vært fantastiske å 
samarbeide med, og nå er i hvertfall jeg veldig klar for årets 
høydepunkt, årsmøtet.  
 
Håper det blir mange heftige diskusjoner og at engasjementet 
fortsetter rundt om i landet når vi forlater Klækken. 
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Navn: Øystein Storli Jensen 
Alder: 23 
Studiested: Høgskolen i Sør-Trøndelag 
 
NSF Student er en organisasjon som engasjerer, 
oppdaget jeg fort på Årsmøtet 2013, da jeg fort gikk fra 
å bare være med for å se hva årsmøtet var til å bli 
andrevara i styret. Da jeg ble valgt inn trodde jeg at 
andrevararollen var inaktiv, kanskje mest en formalitet 
med mindre noen skulle falle fra. Der tok jeg feil. I 
løpet av året har jeg vært med på flere styremøter, 
vært med på å arrangere en fylkessamling sammen 
med resten av styret og deltatt i arbeid i en av 
arbeidsgruppene fram mot årsmøtet. Det å være med i 
Studentstyret har vært til tider krevd tid og innsats, 

men har gitt meg utrolig mye tilbake. Et år i styret har vært lærerikt og engasjerende, og unektelig gitt 
mersmak. Håper alle som leser dette får et godt årsmøte, for det har vært utrolig spennende å jobbe 
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 1a 

 

 

   

 Dato: 27.03.14 
Saksbehandler: Stian Aasoldsen Dokumentnr DM:  
 

Oppnevning av ordstyrere og protokollførere 

Bakgrunn for saken: 
Årsmøtet skal behandle viktige og komplekse saker som blir førende for NSF Students virksomhet i 
året som kommer. Disse vedtakene må fattes lovlig i henhold til NSFs vedtekter, og den 
forretningsorden som årsmøtet vedtar.  
 
Det er av avgjørende betydning at ordstyrerne og protokollførerne har god kjennskap til NSFs 
vedtekter, og samtidig har erfaring med, og er dyktige på, å lede ordet.  
 
Til dette årsmøtet foreslår studentstyret at det oppnevnes to ordstyrere til å lede forhandlingene. Disse 
vil få teknisk bistand fra ansatte i hovedkontoret. I tillegg foreslås oppnevnt to protokollførere. 
 
Studentstyret foreslår Guro Karlsholm og Børre Kristiansen. Begge har bred erfaring som ordstyrere 
ved landsmøter og HTV-konferanser i NSF, og årsmøter i NSF Student 
 
Studentstyret foreslår også å oppnevne Maja Strand og Tove Haukeland som protokollførere. Maja 
har erfaring som protokollfører på Årsmøtet, mens Tove er administrasjonssekretær for NSF Student, 
og har erfaring fra NSFs Landsmøte. 
 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
 

Som ordstyrere under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 19.-22. juni 2014 
oppnevnes Guro Karlsholm og Børre Kristiansen.  
Som protokollførere oppnevnes Maja Strand og Tove Haukeland. 

 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 1b 

 

 

   

 Dato: 27.03.14 
Saksbehandler: Stian Aasoldsen Dokumentnr DM:  
 

Forretningsorden 

Bakgrunn for saken: 
Forslag til forretningsorden er basert på NSFs Landsmøtes vanlige forretningsorden. 
 
Spørsmålet om hvordan valg skal foregå er ikke berørt i forretningsordenen, idet bestemmelser om 
dette allerede er nedfelt i NSF Students valgreglement, vedtatt av NSFs forbundsstyre i 2008. Her 
heter det: 
 

”(…) Alle valg skal foregå skriftlig. Leder og nestleder må for å være valgt ha minst 50 % av de 
avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det 
nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to kandidater som ved første omvalg oppnådde 
flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. 
 
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte 
stemmer. Ved stemmelikhet under valg av styremedlemmer og varamedlemmer foretas omvalg. 
Dersom det fortsatt foreligger stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (…) Rangering av 
varamedlemmer fastsettes i henhold til oppnådd stemmetall” 

 
Det er etablert praksis at avstemning ved håndsopprekning foregår ved at de stemmeberettigede 
tydelig viser sitt nummertegn. 
 
Vedtektenes §6 definerer hvem som har tale-, forslags- og stemmerett: 
 
Uttale-, forslags og stemmerett:  
Fylkesrepresentantene 
Delegater fra Høgskolene/Universitetene 
 
Uttale-, og forslagsrett: 
Studentstyrets medlemmer 
  
  
FORRETNINGSORDEN 
 

1. Tale- replikk og taletid 
a. Taletiden for saksinnlederne begrenses ikke 
b. De forslagsberettigede melder seg til forretningsorden, dagsorden og replikk ved å vise 

nummerskilt og rødt skilt. 
c. Debattinnleggene begrenses fra møtets begynnelse. Under den enkelte sak åpnes det først for et 

innlegg fra hver av de delegasjoner/grupper som ønsker å ha delegasjons-/ gruppeinnlegg til 
saken. Dette innlegget begrenses til fem minutter. Deretter åpnes den generelle taleliste, med 
adgang til innlegg på tre minutter.  Rød lampe ved talerstolen vil lyse fra et halvt minutt før 
taletiden er ute. 

d. Med godkjenning av de stemmeberettigetes flertall kan ordstyreren, om nødvendig, ytterligere 
redusere taletiden. 
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e. Man tegner seg til talelisten ved tydelig å vise nummertegn. Deltakere uten nummertegn må 
melde sitt navn skriftlig til ordstyreren for å komme på talelisten. 

f. Det er anledning til å be om replikk. Med det menes en kort kommentar (maksimum 1 minutt) 
vedrørende siste debattinnlegg. Det gis anledning til 2 replikker etter hvert innlegg. Det gis 
anledning til svarreplikk kun ved direkte spørsmål. 

g. Før strek settes, refereres talelisten. 
 

2. Forslag og vedtak   
a. Forslag må leveres elektronisk. 
b. Dersom flere forslag til vedtak foreligger, skal ordstyreren foreslå avstemmingsrekkefølgen.  
c. Redaksjonskomiteen skal levere sine kommentarer til protokollfører. Kommentarene skal 

formidles til Årsmøtet før vedtak kan fattes i den sak som forslagene omhandler. 
d. Årsmøtet fatter sine vedtak med simpelt flertall blant de stemmeberettigede som er til stede. 
e. Ved strek for talelisten må forslag som ønskes fremmet være levert . Ordstyrer refererer disse. 

Forslag som ikke er levert eller fremsatt før det er satt strek, behandles ikke.  
f. Forretningsorden vedtas med simpelt flertall.  

 
3. Endringer  

a. Endringer i den vedtatte forretningsorden må ha 2/3 flertall.  
b. Endringer til sakslisten må vedtas med 4/5 flertall av de stemmeberettigede. 

 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
 

Fremlagt forretningsorden vedtas. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 1c 

 

 

   

 Dato: 030414  
Saksbehandler: Stian Aasoldsen Dokumentnr DM:  
 

Godkjenning av sakliste for NSF Students årsmøte 19.-22. juni 2014 

Bakgrunn for saken: 
Sakslisten er en oversikt over de sakene som skal behandles av årsmøtet. Selv om hver sak har sitt 
nummer, betyr ikke dette at de nødvendigvis behandles i den rekkefølgen.  
 
Endringer i vedtatt saksliste kan gjøres underveis i Årsmøtet med 4/5 flertall. 
 
Studentstyret legger følgende saker frem for årsmøtet 
 
Sak 1 – Møtetekniske saker 
  1a)  Oppnevning av ordstyrere og protokollførere 
  1b)  Forretningsorden 
  1c) Godkjenning av saksliste 
  1d) Oppnevning av tellekomite 
  1e) Oppnevning av redaksjonskomite 
  1f) Oppnevning av underskrivere til protokoll 
 
Sak 2 – Årsberetning 2013/2014 

2a) Årsberetning fra studentstyret 
2b) Årsberetning fra lokallagene 

 
Sak 3 – Studentpolitisk plattform 
 
Sak 4 – NSF Students innsatsområder 2014/2015 
 
Sak 5 – «En utdanning i endring» 
 
Sak 6 – «En aktiv studentorganisasjon» 
 
Sak 7 – «Årets praksissted» 
 
Sak 8 – Valg 
 
Sak 9 – Resolusjoner 
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Studentstyrets forslag til vedtak: 

Fremlagt saksliste vedtas. 
 
 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 1d 

 

 

   

 Dato: 030414  
Saksbehandler: Stian Aasoldsen Dokumentnr DM:  
 

Oppnevning av tellekomite 

Bakgrunn for saken: 
Det skal velges tellekomite blant de tilstedeværende uten stemmerett i årsmøtet.  
 
Tellekomiteen har ansvaret for å telle stemmer ved votering, samt kontrollere at tallet er korrekt opp 
mot antall stemmeberettigede. 
 
 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
 

Som tellekomite på NSF Students Årsmøte 19.-22. juli 2014 oppnevnes: 
 

- Eivind Werring, studentstyremedlem 
- Mia Andresen, studentstyremedlem 
- Silje Linnerud, studentstyremedlem 
- Eli Nilsen, studentstyremedlem 
- Morten Jensen, studentstyremedlem 
- Ronny Jakobsen, 1. vara, studentstyret 
- Øystein Storli Jensen, 2. vara, studentstyret 

 
 
 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 1e 

 

 

   

 Dato: 030414  
Saksbehandler: Stian Aasoldsen Dokumentnr DM:  
 

Oppnevning av redaksjonskomite 

Bakgrunn for saken: 
Årsmøtet har behov for å opprette en redaksjonskomite som kan bistå årsmøtet og ordstyrerne med å 
vurdere voteringsgrunnlag, forslag til resolusjoner og lignende.  
 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
 
Redaksjonskomiteen mottar de lovlige innkomne forslag fra protokollfører. 
 
Redaksjonskomiteen skal vurdere om alle endringsforslag, strykningsforslag og tilleggsforslag til er i 
tråd med NSFs vedtekter og norsk lov, samt politiske og faglige føringer og bestemmelser i NSF 
Student.  
 
En kommentar skal leveres protokollfører innen vedtakssesjonene i de aktuelle saker. Kommentaren 
skal formidles til Årsmøtet før vedtak kan fattes i den sak som forslagene omhandler. 
 
Kommentaren er veiledende, men ikke forpliktende, når årsmøtet gjør sine vedtak. 
 

Som redaksjonskomite oppnevnes: 
 

- Stian Aasoldsen, studentleder NSF 
- Margrete Kanstad, studentnestleder NSF 
- Jostein Ask Mathisen, sekretariatsleder 
- Morten Kristoffersen, rådgiver NSF 

 
 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 1f 

 

 

   

 Dato: 030414  
Saksbehandler: Stian Aasoldsen Dokumentnr DM:  
 

Oppnevning av underskrivere til protokoll 

Bakgrunn for saken: 
Ved årsmøtets avslutning skal protokoll signeres av tre personer som har vært tilstede på Årsmøtet. 
 
Protokollfører har ansvar for å påse at protokollen underskrives. 
 
Underskriverne har ansvar for å påse at protokollen er ført i tråd med de vedtak som er fattet på 
Årsmøtet. 
 
 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
 

Som underskrivere til protokoll oppnevnes: 
- Stian Aasoldsen, Studentleder NSF 
- Nina Krogstad Sundberg, Fylkesrepresentant Sør-Trøndelag 
- Christian Strømnes, Skoledelegat Høgskolen i Østfold 

 
 
 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 2a 

 

 

   

 Dato: 080514  
Saksbehandler: Stian Aasoldsen 

Margrete Kanstad 
Dokumentnr DM:  

 

Lokallagsrapporter 2013/2014 

Bakgrunn for saken: 
Lokallagsrapportene legges frem på årsmøtet 19.-22. juni 
 
 
 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
  

Lokallagsrapportene for 2013/2014 tas til etterretning. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 2b 

 

 

   

 Dato: 080514  
Saksbehandler: Stian Aasoldsen 

Margrete Kanstad 
Dokumentnr DM:  

 

Årsberetning for NSF Student 2013/2014 

Bakgrunn for saken: 
Årsberetningen legges frem for årsmøtet 19.-22. juni 2014. 
 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
 
 Årsberetningen for 2013/2014 tas til etterretning. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 3 

 

 

   

 Dato: 06.05.2014  
Saksbehandler: Øystein Storli Jensen 

Eli Nilsen  
Eivind Werring  
Margrete Kanstad 

Dokumentnr DM:  433870 

 

Studentpolitisk plattform 

Bakgrunn for saken: 
Studentpolitisk plattform viser NSF Student sine standpunkt. Dette er et dokument som brukes både 
internt og eksternt for organisasjonen. Årsmøtet bestemmer hvilke områder det skal være politikk på. 
Plattformen er bindende for studentorganene i NSF. 
 
For studentpolitisk plattform 2014-2015 har studentstyret laget forslag til endringer som er presentert i 
VEDLEGG 1.  
 
Forslag til endringer gjelder følgende punkter:  
 
1.1 Innledning – Strykningsforslag 
1.2 Sykepleieridentitet – Endringsforslag  
1.3 Representasjon – Endringsforslag  
1.6 Opptakskrav – Endringsforslag og sammenslåing med punkt 1.8 
1.7 Språkkrav – Endringsforslag  
 
2.1 Gradsstruktur – Endringsforslag 
2.2 Enhetlig utdanning – Endringsforslag og sammenslåing med punkt 3.4  
2.3 Helhetlig utdanning – Endringsforslag  
2.7 Praksisstudier – Endringsforslag og sammenslåing med punkt 2.8  
2.9 Samarbeidsavtaler – Endringsforslag 
2.11 Delstudier i utlandet – Endrings- og strykningsforslag 
 
3.1 Eksamens- og vurderingsformer – Endringsforslag 
3.2 Vurdering i praksis – Endringsforslag 
3.3 Skikkethetsvurdering – Endrings- og strykningsforslag 
3.5 Medikamentregningstest – Endringsforslag 
 
4.2 Krav til kontaktsykepleier – Endrings- og tilleggsforslag 
4.6 Sykepleierforskning – Endrings- og tilleggsforslag 
 
5.3 Overgang fra studier til arbeid – Tilleggsforslag 
5.4 Rett til heltidsstilling - Tilleggsforslag 
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Stian Aasoldsen 
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VEDLEGG 1: Studentpolitisk plattform 2013-2014 med endringsforslag fra studentstyret 

NORSK SYKEPLEIERFORBUND 

Studentpolitisk Plattform 
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NSF STUDENT 
 

Vedtatt ÅM 2013 
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4 UTDANNINGEN                                              11 

5 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR                   13 
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1 GENERELT 5 

1.1 Innledning 6 

NSF Student ble opprettet av NSFs landsmøte i 1998 og er en integrert del av NSF. Den 7 
studentpolitiske plattformen viser offisielle synspunkter vedtatt av NSF Students øverste organ, 8 
årsmøte. Årsmøte prioriterer hvilke områder det til en hver tid skal være en politikk på. NSFs 9 
studentpolitiske plattform er utarbeidet innenfor rammene av NSFs formål, prinsipprogram og 10 
vedtekter. Plattformen er forpliktende for studentorganer i NSF.  11 

* 1.1 Strykningsforslag i punktet. Det nye punktet blir som følger: 12 
NSF Student ble opprettet av NSFs landsmøte i 1998 og er en integrert del av NSF. Den 13 
studentpolitiske plattformen viser offisielle synspunkter vedtatt av NSF Students øverste organ, 14 
årsmøte. Årsmøte prioriterer hvilke områder det til en hver tid skal være en politikk på. Plattformen er 15 
forpliktende for studentorganer i NSF. 16 

1.2 Sykepleieridentitet 17 

Bachelorutdanning i sykepleie skal ha et fokus på profesjon og funksjon, og bidra til å utvikle en 18 
tydelig sykepleieridentitet. Å være bevisst på sykepleierens særegne funksjon, og hvilke resultater 19 
profesjonell sykepleie gir, er viktige momenter for å bygge sykepleieridentitet og skape stolthet hos 20 
sykepleierstudenter. 21 

*1.2 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 22 
Bachelorutdanning i sykepleie skal ha et fokus på profesjon og funksjon, og bidra til å utvikle en 23 
tydelig sykepleieidentitet. Å være bevisst på sykepleierens særegne funksjon, og hvilke resultater 24 
kunnskapsbasert sykepleie gir, er viktige momenter for å bygge sykepleieidentitet og skape stolthet 25 
hos sykepleierstudenter. 26 

1.3 Representasjon  27 

NSF Student er den nasjonale organisasjonen som best representerer landets sykepleierstudenter i 28 
fagrelaterte spørsmål. NSF Students struktur sikrer bred representasjon av sykepleierstudenter fra alle 29 
landets sykepleierutdanninger. Følgelig er NSF Student den naturlige representant for 30 
sykepleierstudenter i de fora hvor deres interesser skal ivaretas. 31 

*1.3 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 32 
NSF Student er den nasjonale organisasjonen som best representerer landets sykepleierstudenter i 33 
spørsmål som omhandler sykepleierutdanningen. NSF Students struktur sikrer bred representasjon av 34 
sykepleierstudenter fra alle landets sykepleierutdanninger. Følgelig er NSF Student den naturlige 35 
representant for sykepleierstudenter i de fora hvor deres interesser skal ivaretas. 36 
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1.4 Tillitsvalgte i NSF Student 37 

NSF Student krever at det å være tillitsvalgt i NSF Student gir like rettigheter som det å være tillitsvalgt 38 
på utdanningsinstitusjonen og andre arenaer der studentene jobber med studentpolitikk. 39 

1.5 Finansiering og måltall 40 

NSF Student krever at hensyn til rammefaktorer som gir tilgang til gode praksisplasser med faglig høy 41 
kvalitet, inkluderes i Kunnskapsdepartementets kalkulering av måltall. Finansieringsordningen må 42 
vurderes og endres slik at høy kvalitet belønnes fremfor kvantitet. De store kravene til 43 
studentgjennomstrømming er en viktig årsak til svikt i kvaliteten på sykepleierutdanningen. Spesielt 44 
innenfor praksisstudiene fører den høye utdanningstakten til at studenter får en knapp oppfølging. 45 

1.6 Opptakskrav 46 

NSF Student krever generell studiekompetanse for opptak til sykepleierutdanningen. I tillegg spesielle 47 
opptakskrav ved karakteren 3 eller bedre i fagene matte, norsk og engelsk. De etablerte veiene inn i 48 
høyere utdanning er tilstrekkelige. NSF Student er i mot innføring av Y-veien til sykepleierstudiet. 49 

*1.6. Endringsforslag. Sammenslåes med pkt. 1.8. Det nye punktet blir som følger: 50 
NSF Student mener de allerede etablerte veiene inn i sykepleierutdanningen må bestå, men at det 51 
skal etableres krav om karakteren 3 eller bedre i matte, norsk og engelsk. NSF Student er i mot 52 
innføring av Y-veien til sykepleierstudiet og mener at det ikke skal kunne gis avkortning av 53 
sykepleierutdanningen på bakgrunn av gjennomført videregående opplæring, fagskoler eller tidligere 54 
praksis. 55 

1.7 Språkkrav 56 

NSF Student krever at studenter som har måttet dokumentere norskkunnskaper, i henhold til §2.2 57 
punkt 2 i Forskrift om opptak til høyere utdanning, i tillegg bør ha særskilte opptakskrav i form av 58 
eksempelvis muntlig og skriftlig prøve i norsk. Dette for å sikre muntlig og skriftlig forståelse som er 59 
tilpasset profesjonsutdanningen og profesjonsutøvelsen og pasienter. 60 

NSF Student mener disse tilleggskravene er viktig for sikre at sykepleierstudenter med norsk som 61 
andrespråk, gjennomgår studiet med like vilkår som studenter med norsk som morsmål. 62 

*1.7 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 63 
NSF Student mener at sykepleierstudenter må være i stand til å gjøre seg forstått og forstå norsk slik 64 
at pasientene mottar forsvarlig behandling. Sykepleierstudenter med vansker knyttet til språk, 65 
forståelse og kommunikasjon må få oppfølging – både fra lærere og praksisveiledere.  66 

Utdanningsinstitusjonene bør tilby kurs og opplæring for de som ønsker og trenger det i norsk og den 67 
måten norsk brukes i helsevesenet. 68 

NSF Student krever at studenter som har måttet dokumentere norskkunnskaper, i henhold til § 2.2 69 
punkt 2 i Forskrift om opptak til høyere utdanning, i tillegg bør ha særskilte opptakskrav i form av 70 
eksempelvis muntlig og skriftlig prøve i norsk. 71 
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1.8 Avkortning  72 

NSF Student krever at det ikke skal kunne gis avkortning av sykepleierutdanningen på bakgrunn av 73 
gjennomført videregående opplæring eller tidligere praksis.  74 

*Strykes dersom endringsforslag *1.6 vedtas.  75 

1.9 Statusheving 76 

NSF Student krever at det gjennomføres holdningskampanjer og markedsføring av sykepleieryrket for 77 
å heve statusen på sykepleierutdanningen og yrket. 78 

1.10 Rekruttering av menn 79 

NSF Student krever at det gjennomføres rekrutteringskampanjer rettet særskilt mot menn. 80 

I tillegg skal regelen om tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn tas i bruk ved opptak til 81 
sykepleierutdanningen. 82 

NSF Student understreker at de som får tildelt kjønnspoeng opprettholder de allerede satte kravene til 83 
opptak til profesjonen, dette for å sikre kvaliteten på utdanningen. 84 

  85 
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2 STRUKTUR OG OPPBYGGING 86 

2.1 Gradsstruktur 87 

NSF Student mener all sykepleierutdanning må tilpasses gradsstrukturen for høyere utdanning. Det 88 
må etableres kliniske og erfaringsbaserte mastergrader i tillegg til teoretiske mastergrader for å sikre 89 
sykepleietjenester av høy kvalitet.  90 

*2.1 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 91 
Videreutdanninger og mastergrader er et viktig bidrag til kunnskapsutvikling og spesialisering av 92 
sykepleiere. NSF Student mener at all sykepleierutdanning må tilpasses gradsstrukturen for høyere 93 
utdanning for å unngå at videreutdanninger blir akademiske blindveier. 94 

2.2 Enhetlig utdanning  95 

NSF Student krever en likere utdanning og likere jobbmuligheter, uavhengig av studiested. Som et 96 
ledd i denne utviklingen må det etableres felles sluttkompetansebeskrivelser for landets 97 
sykepleierutdanninger. 98 

*2.2 Endringsforslag. Sammenslås med punkt 3.4. Det nye punktet blir som følger: 99 
NSF Student krever en likere utdanning og likere jobbmuligheter, uavhengig av studiested. Som et 100 
ledd i denne utviklingen må det etableres felles sluttkompetansebeskrivelser for landets 101 
sykepleierutdanninger og det må innføres nasjonal avgangseksamen. Denne eksamenen må bestås 102 
for å kunne arbeide som sykepleier i Norge, også for sykepleiere utdannet i utlandet. 103 

2.3 Helhetlig utdanning  104 

NSF Student mener at den teoretiske delen av sykepleiefaget er like viktig som den praktiske. Skolene 105 
er forpliktet til å legge opp undervisningen på en sånn måte at studentene opplever studiet som en 106 
helhet og at det til enhver tid og i enhver modul kommer frem hva sykepleierens særegne funksjon er. 107 
NSF Student mener at utdanningen må sees i sin helhet med fokus på studentenes sluttkompetanse. 108 
Det skal utdannes faglig dyktige sykepleiere som har solide kunnskaper innenfor alle rammeplanens 109 
punkter. 110 

*2.3 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger. 111 
NSF Student mener at utdanningen må legges opp på en slik måte at studentene opplever 112 
sammenheng mellom emnene i studiet. Den praktiske og den teoretiske delen av utdanningen må 113 
bygge på hverandre. 114 

2.4 Rammeplanen  115 

NSF Student mener at rammeplanen for sykepleierutdanningen fra 2008 stiller viktige minstekrav til 116 
utdanningsinstitusjonene. Rammeplanen fra 2005 inneholder flere detaljerte krav til utdanningen som 117 
vi ønsker gjeninnført. Kriteriene for å få autorisasjon er like, uavhengig av hvor man utdanner seg. For 118 



27

 
 

5 
 

å sikre at alle sykepleiere har lik minimumskompetanse, må vi ha en rammeplan med tydelige krav til 119 
utdanningsinstitusjonene. 120 

2.5 Felles innholdsdel 121 

NSF Student mener at en forsvarlig sykepleierutdanning krever et solid fokus på profesjonskunnskap, 122 
og at felles innholdsdel for helse- og sosialfagutdanninger derfor ikke skal overskride 30 studiepoeng. 123 

2.6 Samhandling 124 

NSF Student mener at samhandling med andre profesjoner bør styrkes og bli en naturlig del av 125 
studiet. Dette med fokus på sykepleierens særegne funksjon som en del av et tverrfaglig team i møte 126 
med pasienten. 127 

2.7 Praksisstudier  128 

Praksisstudienes innhold skal styres av studentenes læringsbehov, ikke praksisstedets behov for 129 
arbeidskraft. Alle praksisstudier skal gjennomføres på steder som er relevant for 130 
sykepleierutdanningen i henhold til rammeplanen av 2008. 131 

*2.7 Endringsforslag. Sammenslås med pkt. 2.8. Det nye punktet blir som følger. 132 
I forskrift til Rammeplanen fastsatt 2008, er krav om praksis ved avdelinger med døgnkontinuerlig 133 
oppfølging av pasienter svekket i forhold til Rammeplanen fra 2005.  134 

For å sikre at nyutdannede sykepleiere har et minimum av handlingskompetanse i grunnleggende 135 
sykepleie til kritisk syke pasienter med stor svikt i egenomsorgsevnen, krever NSF Student at 136 
studentene skal ha obligatorisk praksis i minimum 6 uker hver i medisin, kirurgi og psykiatri på 137 
avdelinger med døgnbehandling av pasienter i spesialisthelsetjenesten. Praksis må i tillegg omfatte 138 
minimum 8 uker hver i eldreomsorg og geriatri, og i hjemmesykepleie.  139 

Alle praksisperioder skal gjennomføres i helsetjenesten, og det skal kun unntaksvis og i korte perioder 140 
kunne benyttes hospiteringspraksis på steder hvor det ikke til vanlig arbeider sykepleiere, og da bare 141 
på steder som har direkte relevans til annen praksis. 142 

NSF Student mener det er viktig at studentene får bred erfaring fra hele helsetjenesten, og at de 16 143 
ukene som ikke har definerte krav til innhold benyttes kreativt for at studentene skal få erfaring med 144 
nye behandlingsformer og utradisjonelle arbeidsformer. Praksis i utlandet bør gjennomføres i løpet av 145 
disse ukene.  146 

Maksimalt 10 uker kan brukes til forberedelser og refleksjon over praksis, øvelsespost og lignende. 147 

Alle praksisstudier skal være veiledet av sykepleier og alle praksisstudier skal vurderes. Minst en 148 
praksisperiode skal gjennomføres i første studieår. 149 

Studentene skal ha praksis i forebyggende helsearbeid, svangerskaps- og barselomsorg og 150 
barnesykepleie.  151 
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Praksisstudier kan organiseres slik at flere områder dekkes samtidig. Dette kan bety at studenten 152 
samtidig som han/hun har medisinsk praksis, kan hospitere ved for eksempel poliklinikker, 153 
rehabilitering og dagposter. I kirurgisk praksis kan studenten for eksempel hospitere på 154 
operasjonsavdeling. 155 

Praksisstudienes innhold skal styres av studentenes læringsbehov, ikke praksisstedets behov for 156 
arbeidskraft. 157 

2.8 Praksisstudier i avdelinger med døgnkontinuerlig virksomhet  158 

I forskrift til Rammeplanen fastsatt 2008, er krav om praksis ved avdelinger med døgnkontinuerlig 159 
oppfølging av pasienter svekket i forhold til Rammeplanen fra 2005. NSF Student krever at 160 
utdanningsinstitusjonene fortsatt har obligatorisk praksis i minimum 6 uker ved både medisinsk og 161 
kirurgisk sengepost for å sikre nyutdannede sykepleiere handlingskompetanse i arbeid med kritisk 162 
syke pasienter. 163 

*2.8 strykes dersom endringsforslag i 2.7 vedtas. 164 

2.9 Samarbeidsavtaler  165 

NSF Student mener at samarbeidsavtalen mellom utdanningsinstitusjonen og praksisfelt må 166 
tydeliggjøres og konkretiseres. Avtalen skal sikre at praksisstedets veileder har avsatt tid til veiledning 167 
og refleksjon med studenten. En tydeliggjøring av kravene til lærestedets undervisningspersonells 168 
tilstedeværelse er påkrevd for å sikre tilstrekkelig grunnlag for evaluering og vurdering av studentens 169 
prestasjoner. Videre skal samarbeidsavtalen inneholde konkrete planer for praksisstudiet som 170 
beskriver hvilke sykepleieroppgaver studenten kan lære på det enkelte praksissted. 171 
Utdanningsinstitusjonen har hovedansvaret for å påse at planene er i samsvar med rammeplanens 172 
formål, mål og krav til kompetanse en nyutdannet sykepleier skal inneha.  173 

*2.9 Endringsforslag. Det nye punktet vil bli som følger. 174 
NSF Student mener at samarbeidsavtalen mellom utdanningsinstitusjonen og praksisfelt må 175 
tydeliggjøres og konkretiseres. Avtalen skal sikre at praksisstedets veileder har avsatt tid til veiledning 176 
og refleksjon med studenten. En tydeliggjøring av kravene til lærestedets ansvar med tanke på 177 
tilstedeværelse i praksis er påkrevd for å sikre tilstrekkelig grunnlag for evaluering og vurdering av 178 
studentens prestasjoner. Videre skal samarbeidsavtalen inneholde konkrete planer for praksisstudiet 179 
som beskriver hvilke sykepleieroppgaver studenten kan lære på det enkelte praksissted. 180 
Utdanningsinstitusjonen har hovedansvaret for å påse at planene er i samsvar med rammeplanens 181 
formål, mål og krav til kompetanse en nyutdannet sykepleier skal inneha. 182 

2.10 Akkreditering av praksisplasser  183 

NSF Student krever kvalitetssikring av praksisstedet gjennom en akkrediteringsordning. En slik 184 
ordning skal sikre gode praksisplasser, og at rammeplanens bestemmelser blir fulgt. NSF Student har 185 
utarbeidet godkjenningskriterier som kan anvendes til dette formål. 186 
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2.11 Delstudier i utlandet  187 

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene skal stille krav til kvalitet og læringsutbytte ved 188 
delstudier i utlandet, og sikre at sluttkompetansekravene for sykepleierutdanningen oppnås. Studenter 189 
som tar delstudier i utlandet skal følge norsk rammeplan under oppholdet, for å opparbeide tilsvarende 190 
kvalifikasjoner som de ville fått i Norge. Studenter som tar delstudier i utlandet, skal motta relevant 191 
veiledning før avreise og underveis i oppholdet. Delstudier i utlandet kan gi verdifulle erfaringer og en 192 
utvidet forståelse av sykepleieres virksomhetsfelt, samtidig er kvalitetssikring av læringsutbyttet ofte 193 
mer krevende enn ved studier i Norge. 194 

*2.11 Strykningsforslag og endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 195 
NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene skal stille krav til kvalitet og læringsutbytte ved 196 
delstudier i utlandet, og sikre at sluttkompetansekravene for sykepleierutdanningen oppnås. Studenter 197 
som tar delstudier i utlandet, skal motta relevant veiledning før avreise og underveis i oppholdet. Det 198 
må etableres alternative vurderingsordninger som sikrer at studenten får en likeverdig vurdering som 199 
ved praksis i Norge, til tross for manglende mulighet til tilstedeværelse av undervisningspersonalet. 200 
Delstudier i utlandet kan gi verdifulle erfaringer og en utvidet forståelse av sykepleieres 201 
virksomhetsfelt, samtidig er kvalitetssikring av læringsutbyttet ofte mer krevende enn ved studier i 202 
Norge. 203 

2.12 Sanksjonsmuligheter  204 

NSF Student er opptatt av at utdanningen følger rammeplanens bestemmelser, og mener det er svært 205 
kritikkverdig at det ikke finnes noen sanksjonsmuligheter mot utdanningsinstitusjoner som bryter med 206 
rammeplanens krav. NOKUTs mandat bør utvides til også være et klageorgan med mulighet for å 207 
sanksjonere overfor utdanningsinstitusjoner som bryter gitte kvalitetskrav. 208 
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3 UNDERVISNING OG VURDERING  209 

3.1 Eksamens- og vurderingsformer  210 

NSF Student krever at skolene velger eksamens- og vurderingsformer som sikrer individuell vurdering 211 
av studenten. Valg av eksamens- og vurderingsform skal ikke velges ut fra økonomiske forhold eller 212 
hva som er den praktisk enkleste måten å vurdere studenten på. Studentens kompetanse skal 213 
dokumenteres i forhold til måloppnåelseskravene i rammeplanen. Det skal være en øvre grense på 3 214 
forsøk per eksamen, og ikke mulighet for å ta opp en eksamen ved en annen skole etter 3 stryk. Det 215 
skal benyttes graderte karakterer i alle teoretiske emner omtalt i forskrift til rammeplan for 216 
sykepleieutdanning. Det skal kunne kreves skriftlige tilbakemeldinger fra sensor/veiledere på alle 217 
innleverte arbeidskrav, ut fra gitte kriterier for arbeidskravet. Det må innføres et nasjonalt organ som 218 
skal godkjenne utdanningsinstitusjonenes eksamensformer og eksamener. 219 

*3.1 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 220 

Vurderingsformer 221 

NSF Student krever at skolene velger vurderingsformer som sikrer individuell vurdering av studenten i 222 
større oppgaver, eksamener og bacheloroppgaver. Vurderingsform skal velges etter faglige 223 
vurderinger, ikke av hensyn til økonomi og effektivitet. 224 

Det må sikres at kravene til bacheloroppgaven er like på alle skoler. 225 

Det skal være en øvre grense på 3 forsøk per eksamen, med mulighet om å søke om 4.forsøk ved 226 
samme skole. Det er viktig at studentene sikres muligheten til å delta på 1.kontinuasjonseksamen, 227 
uten at det skaper forsinkelser i studieløpet. 228 

Studenten skal vurderes ut i fra målene for sykepleierutdanninga i rammeplanen. Det skal benyttes 229 
graderte karakterer i alle teoretiske emner omtalt i forskrift til rammeplan for sykepleieutdanning. 230 
Studentene må kunne kreve skriftlige tilbakemeldinger på alle innleverte oppgaver.  231 

3.2 Vurdering i praksis 232 

NSF Student mener lærestedets undervisningspersonells ansvar for evaluering av sykepleierstudenter 233 
krever ukentlig tilstedeværelse i reelle læringssituasjoner på praksisstedet. Dette skal være i tillegg til 234 
forventningssamtale, midtevaluering og sluttevaluering. 235 

*3.2 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 236 
NSF Student mener at lærestedets vurderingsansvar av sykepleierstudenter krever ukentlig 237 
tilstedeværelse i reelle læringssituasjoner på praksisstedet. Dette skal være i tillegg til 238 
forventningssamtale, midtevaluering og sluttevaluering. 239 

3.3 Skikkethetsvurdering  240 

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, av 30. juni 2006 må vektlegges sterkere. Det må 241 
sikres at alle studenter har mottatt og forstått informasjon om skikkethetsforskriften, og muligheten for 242 
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å sende inn tvilsmelding. NSF Student mener testing av ulovlige rusmidler, der man har skjellig grunn 243 
til å mistenke studenten for misbruk, er et nødvendig tiltak for å sikre studentens skikkethet og 244 
pasientens sikkerhet. 245 

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene oppretter og følger rutiner for en løpende 246 
skikkethetsvurdering av alle sine sykepleierstudenter gjennom hele studiet. Skikkethetsvurderingen 247 
skal inngå i den helhetlige vurderingen av studentens faglige kompetanse og personlige egenskaper, 248 
som er grunnlaget for utstedelse av vitnemål, autorisasjon og mulighet til å arbeide som sykepleier. 249 

*3.3 Endrings og strykningsforslag. Det nye punktet blir som følger: 250 
NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene ivaretar ansvaret sitt for å vurdere skikkethet hos 251 
studentene. Det må sikres at alle studenter har mottatt og forstått informasjon om 252 
skikkethetsforskriften, og muligheten for å sende inne tvilsmelding. 253 

 254 

3.4 Nasjonal testing  255 

NSF Student krever at studentene er sikret et likt kunnskapsgrunnlag ved endt utdannelse, uavhengig 256 
av studiested. NSF Student krever nasjonal testing i alle teoretiske emner omtalt i forskrift til 257 
rammeplan for sykepleieutdanning. 258 

*3.4 Strykes dersom endringsforslag i 2.2 vedtas. 259 

3.5 Medikamentregningstest  260 

Medikamentregningstester i sykepleieutdanningen skal bestå av en praktisk og teoretisk del, hvor 261 
begge består av flere oppgaver. Den praktiske testen skal inneholde alle deler av den grunnleggende 262 
legemiddelhåndteringen, fra å lese og forstå en ordinasjon, til utregning av dose og rett administrering 263 
av medikamentet. Testene skal bestås feilfritt minst en gang per skoleår.  264 

*3.5 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 265 
Legemiddelhåndtering. 266 
NSF Student krever at alle sykepleierstudenter skal få både teoretisk og praktisk undervisning i både 267 
medikamentregning og legemiddelhåndtering. NSF Student mener at alle sykepleiestudenter må 268 
bestå medikamentregningstest feilfritt. 269 

3.6 Førstehjelpskurs 270 

Sykepleierstudenter og sykepleiere har på lik linje med annet helsepersonell plikt til å hjelpe i 271 
akuttsituasjoner, og NSF Student mener derfor det er viktig med undervisning som sikrer slik 272 
handlingskompetanse. Det skal derfor gjennomføres obligatorisk førstehjelpskurs i henhold til Norsk 273 
Førstehjelpsråds standarder. Det skal minst undervises i grunnleggende førstehjelp i henhold til 274 
nevnte standard første år, minimum en gang per år ved alle utdanningsinstitusjoner. Samtlige 275 
studenter skal sertifiseres på DHLR innen 2 år er fullført eller tilsvarende på deltidsstudie. Den enkelte 276 
utdanningsinstitusjon er ansvarlig for registrering av oppmøte. 277 
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3.7 E-helse og velferdsteknologi 278 

NSF Student mener at e-helse og velferdsteknologi i større grad må tas i bruk som verktøy i klinisk 279 
sykepleiepraksis. Teknologi vil få en stadig viktigere rolle i sykepleietjenesten, og kompetanseutvikling 280 
på teknologien blir derfor stadig viktigere for de oppgavene og tjenestene som blir utført i 281 
helsetjenesten. Kunnskaps- og kompetansebehovet på teknologi må derfor bli et vesentlig element i 282 
fremtidens sykepleierutdanning. 283 

NSF Student mener at sykepleierstudentene gjennom utdanningen må tilegne seg kunnskap som gir 284 
en grunnleggende forståelse for teknologien – både dens muligheter og utfordringer. Denne 285 
forståelsen er sentral for at studentene skal være rustet til å ta i bruk teknologiske verktøy etter endt 286 
utdanning samt evne til å reflektere over hvordan teknologien vil kunne påvirke faget og relasjonen til 287 
pasientene. Sykepleierutdanningenes undervisningspersonell må derfor sikres kompetanse og midler 288 
innenfor e-helse og velferdsteknologi, slik at dette kan implementeres i utdanningen. 289 
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4 UTDANNINGEN 290 

4.1 Krav til studenten  291 

NSF Student mener studenten selv må ta ansvar for egen læring og være bevisst de krav som stilles 292 
til studenten ved å sette seg inn i rammeplanen og fagplaner, og utarbeide konkrete mål for sin 293 
studieprogresjon ut ifra dette. Studenten må ta ansvar for å melde fra dersom det er forhold i 294 
studiesituasjonen som begrenser muligheter til å oppnå handlingskompetanse og handlingsberedskap 295 
i tråd med rammeplanen. 296 

4.2 Krav til kontaktsykepleier  297 

NSF Student krever at veileder på praksisstedet skal være sykepleier, og ha minst 2 års 298 
arbeidserfaring på praksisstedet før han/hun har ansvar for en sykepleierstudent. Kontaktsykepleier 299 
skal ha gjennomgått et veilederkurs og satt seg inn i Rammeplan for sykepleierutdanning før de kan 300 
ha ansvar for en student. Veilederkurset er utdanningsinstitusjonens ansvar, og praksisstedet skal 301 
sørge for at aktuelle kontaktsykepleiere gis fri med lønn til å delta på veilederkurs minst hvert tredje år. 302 
Dette må inngå i samarbeidsavtalen mellom utdanningsinstitusjon og praksissted. Studenten har krav 303 
til å følge sin kontaktsykepleier minst 75 % av sin praksisturnus og helst 100 %.  304 

*4.2 Endringsforslag og tilleggsforslag. Det nye punktet blir som følger: 305 
NSF Student krever at veileder på praksisstedet skal være sykepleier, og ha minst 2 års relevant 306 
erfaring som sykepleier samt god kjennskap til det aktuelle praksissted før han/hun har ansvar for en 307 
student. Kontaktsykepleier skal ha gjennomgått veilederkurs og satt seg inn i utdanningsinstitusjonens 308 
og studentens plan og mål for praksisen. Veilederkurset er utdanningsinstitusjonens ansvar, og 309 
praksisstedet skal sørge for at aktuelle kontaktsykepleiere gis fri med lønn til å delta på veilederkurs. 310 
Dette må inngå i samarbeidsavtalen mellom utdanningsinstitusjonen og praksisstedet. Studenten bør 311 
ha krav til å følge sin kontaktsykepleier minst 75 % av praksisen. Unntak for dette er andre former for 312 
praksis som er faglig begrunnet, som for eksempel studenttett post. 313 

4.3 Krav til undervisningspersonell  314 

NSF Student krever at sykepleierutdanningens undervisningspersonell er gode pedagoger som evner 315 
å undervise, veilede og motivere på en måte som bidrar til å bygge sykepleieridentitet. 316 

4.4 Kvalitetssikring av undervisningspersonellets praksisnære 317 

kunnskap 318 

Sykepleierutdanningens undervisningspersonell som veileder studenter i praksisstudier, skal ha minst 319 
tre ukers relevant praksis på de aktuelle praksisstedene i løpet av ett år. Dette vil være med på å 320 
kvalitetssikre undervisningspersonellets kunnskaper fra praksisfeltet. Samtidig som det vil være en 321 
viktig faktor for å øke kvaliteten i veiledningen til studenter i praksisstudier. 322 
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4.5 Delte stillinger/kliniske lektorater  323 

NSF Student ser fordelene ved bruk av delte stillinger/kliniske lektorater og mener at ved bruk av 324 
denne type stillinger kan evaluerings- og veiledningsansvaret bedre bli ivaretatt. NSF Student krever 325 
at slike stillinger blir opprettet ved alle utdanningsinstitusjoner for å styrke kvaliteten i utdanningen, og 326 
for å styrke utdanning og forskning i de ulike praksisarenaene. 327 

4.6 Sykepleierforskning 328 

Utdanningsinstitusjonene bør primært fokusere på forskning som kan knyttes til 329 
sykepleierutdanningen. I tilfeller hvor det er mulig, bør studentene informeres og involveres i 330 
forskningsarbeidet ved institusjonen. 331 

*4.6 Endrings- og tilleggsforslag. Det nye punktet blir som følger. 332 
Utdanningsinstitusjonene må sikres rammer som gjør at de vitenskapelige ansatte får tid til både 333 
undervisning og forskning. Studentene bør involveres i forskningsarbeidet ved institusjonen. 334 
Utdanningsinstitusjonene bør forske på sykepleierutdanningen.  335 

 336 
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5 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 337 

5.1 Lønns – og arbeidsvilkår for studenter i arbeid 338 

NSF Student krever at sykepleierstudenters lønns- og arbeidsvilkår tariffestes. Lønnen skal stå i 339 
forhold til kompetanseprogresjon og arbeidsoppgaver. NSF Student krever også at arbeidsavtalene 340 
skal sikre at studentene kan ivareta sine studieforpliktelser  341 

5.2 Opptjening av pensjonspoeng under studietiden 342 

Lav lønnsuttelling, samt dårlig tilgang på fulle stillinger, fører til uforholdsmessig dårlig uttelling i 343 
pensjonspoeng for sykepleiere. NSF Student aksepterer ikke at studentene taper økonomisk på å ta 344 
høyere utdanning, og krever opptjening av pensjonspoeng under studietiden. 345 

5.3 Overgang fra studier til arbeid 346 

NSF Student krever at det må legges til rette for gode overgangsordninger mellom studier og arbeid.  347 

*5.3 Tilleggsforslag. Det nye punktet blir som følger. 348 
NSF Student krever at det må legges til rette for gode overgangsordninger mellom studier og arbeid 349 
for å sikre den nyutdannede sykepleieren trygge rammer å starte arbeidet sitt i. NSF Student mener 350 
trainee-stillinger kan benyttes til dette formål. 351 

5.4 Rett til heltidsstilling  352 

Stillingsbrøkene som tilbys nyutdannede sykepleiere er uakseptable. NSF Student krever at 353 
heltidsstilling skal være mer enn en teoretisk mulighet. Retten til heltid vil dessuten øke statusen til 354 
sykepleieryrket. 355 

*5.4 Tilleggsforslag. Det nye punktet blir som følger: 356 
Stillingsbrøkene som tilbys sykepleiere er uakseptable. NSF Student krever at heltidsstilling skal være 357 
mer enn en teoretisk mulighet. Retten til heltid vil dessuten øke statusen til sykepleieryrket. 358 

NSF Student krever at nyutdannede sykepleiere som hovedregel skal tilbys faste stillinger, ikke 359 
vikariater. 360 
 361 
5.5 Studentenes sikkerhet i praksisstudiene  362 

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene sørger for at studentene får tilstrekkelig informasjon, 363 
opplæring og oppfølging vedrørende fysiske og psykiske skader studentene kan pådra seg i 364 
praksisstudiene. Undervisningen om arbeidsrelatert sykdom, skader og forflytningskunnskap må 365 
styrkes. I forberedelser til praksis og praksisstudiene skal studentene veiledes og vurderes i hvordan 366 
de skal håndtere potensielt farlige situasjoner, dersom slike situasjoner oppstår. 367 

 368 
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6 TILLEGGSUTGIFTER I UTDANNINGEN 369 

6.1 Utgifter i forbindelse med gjennomføring av praksisstudier 370 

NSF Student krever at utgifter til uniformer som er påkrevd i forbindelse med øvingspost eller 371 
praksisstudier skal studentene få dekket gjennom ordninger ved studiestedet.  372 
Kostnader ved reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med praksisstudier, som overstiger utgiftene 373 
studentene har til reise mellom hjemmet og studiestedet, skal dekkes av undervisningsinstitusjonen. 374 

6.2 Autorisasjonsgebyr 375 

Autorisering av helsepersonell skal være kostnadsfritt. Staten utdanner sykepleiere og er avhengig av 376 
autoriserte sykepleiere i arbeid, og må derfor ta de økonomiske kostnadene selv. 377 
Autorisasjonsgebyret er et gebyr på utdanning som strider mot gratisprinsippet i norsk utdanning. 378 

6.3 Hepatittvaksine 379 

Gjennom praksisstudier og i senere yrkesutøvelse som sykepleier er studentene utsatt for risiko for 380 
hepatitt A- og B- smitte. NSF Student mener at vaksinering av alle sykepleierstudenter vil være en 381 
investering i smitteforebygging under studiet og i fremtidig yrkesutøvelse. NSF Student ønsker derfor 382 
at alle sykepleierstudenter skal få tilbud om gratis vaksine mot Hepatitt A og B. Dette skal også 383 
inkludere relevante vaksiner for studentene som har praksisplass i utlandet. Folkehelseinstituttet har, 384 
etter en faglig vurdering, anbefalt at regjeringen skal betale for vaksinene som er nødvendig for 385 
sykepleiestudenter. NSF Student krever at regjeringen innfører ordningen.  386 
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NSF Students innsatsområder 2014/2015 

Bakgrunn for saken: 
NSF Students innsatsområder er årsmøtets bestilling til studentstyret på hva de ønsker at det skal 
fokuseres spesielt på i det kommende året. Innsatsområdene skal vedtas av årsmøtet. 
 
Studentstyret har utarbeidet følgende forslag til innsatsområder for NSF Student i årsmøteperioden 
2014/2015.  
 
 
1: Hovedmål:  
Synliggjøring av NSF Students politikk internt og eksternt 
 
1.1: Viktige elementer for å nå målet: 

o Tilby tillitsvalgtopplæring i sykepleierutdanningen, og å øke medlemmenes kjennskap til 
rammeplanen.  

o Delta aktivt i debatter som omhandler sykepleierutdanningen og annet som er relevant for 
NSF Students politikk. 

o Være synlig for sykepleierstudentene på alle studiesteder som tilbyr sykepleierutdanning. 
o Arbeide for innpass i nasjonale prosjekter og forum hvor det er naturlig at 

sykepleierstudentenes stemme er representert. For eksempel NRHS og faglig komite for 
helse- og sosialfagutdanningene.   

o Arbeide for forenkling av elektronisk kommunikasjon mellom medlemmene lokalt og NSF 
Student sentralt. Blant annet forenkling av påmelding til arrangementer.  

o Sende ut informasjon til medlemmer med oppdatering på hva studentstyret arbeider med.  

 
 
2: Hovedmål:  
Arbeide for kvalitet i sykepleierutdanningen 
 
2.1: Viktige elementer for å nå målet:  

o Påvirke myndighetene til å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen. 
o Synliggjøring av kvalitetsmangler og regelbrudd i både den teoretiske og den praktiske delen 

av sykepleierutdanningen. 
o Jobbe for en jevnere kjønnsbalanse i sykepleierutdanningen gjennom blant annet 

påvirkningsarbeid for innføring av kjønnspoeng. 
o Vurdere prosjekt «årets praksissted» før eventuelt videre arbeid.  
o Arbeide for at nasjonal avgangseksamen blir innført i sykepleierutdanningen og påvirke 

myndighetene i utformingen av denne.  
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3: Hovedmål 
Å skape en aktiv studentorganisasjon  
 
3.1: Viktige elementer for å nå målet 

o Gjennomføre fylkessamlinger for fylkesrepresentantene. 
o Skape og bidra til å gjennomføre aktiviteter som synliggjør NSF Student lokalt. For eksempel 

synlighetskampanjer og lokale arrangementer. 

 
 
4: Hovedmål 
Arbeide for bedring av sykepleierstudenters sikkerhet under utdanning med fokus på forebygging og 
oppfølging av skader.  
 
4.1: Viktige elementer for å nå målet 

o Utrede hvorvidt sykepleierstudenter får tilstrekkelig undervisning, veiledning og oppfølging om 
HMS og forebygging av skader i praksis.  

o Arbeide for innføring av ordning med gratis vaksinasjon mot hepatitt for sykepleierstudenter.  

 
 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
 

Det fremlagte forslag til NSF Students innsatsområder for årsmøteperioden 2014/2015 
vedtas. 

 
Dissens: Eivind Werring har tatt ut dissens vedrørende mål 4 og 4.1. Ønsker ikke dette 
innsatsområdet. 
 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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En utdanning i endring 

Bakgrunn for saken: 
Sykepleierutdanningen i Norge er en suksesshistorie. Den leverer omtrent 3 500 kandidater til 
helsetjenesten hvert år. Det er en stor investering for samfunnet og en stor ressurs for befolkningen. 
Sykepleierutdanningen gir en sentral og fleksibel kjernekompetanse for fremtidens helsetjeneste. 
Utviklingsmulighetene er mange, og de må benyttes.  
  
Til tross for denne suksessen møter utdanningene utfordringer. Disse utfordringene uttrykkes gjennom 
bekymringer fra profesjonsorganisasjonen, utdanningsinstitusjoner, praksisfelt og studenter. Det 
hersker imidlertid uenighet om årsak og hvilke utfordringer man står overfor. Norsk institutt for 
innovasjon, forskning og utvikling (NIFU) har utarbeidet to rapporter som adresserer noen av disse 
utfordringene, rapport 14/2012 og 14/2013.  
 
NIFUs rapport (14/2012) «Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen» peker 
på store forskjeller mellom studiestedene i forhold til søkertall, opptaksgrunnlag, antall studenter pr. 
tilsatt, karakterer, frafall og vurderingsformer. Dette er kvalitetsutfordringer.  
 
NIFUs rapport (14/2013) «Kvalitet i praksis – oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere» peker på 
en rekke utfordringer; vansker med å fremskaffe gode og relevante praksisplasser, samarbeidet 
mellom utdanning og yrkesfeltet er uforutsigbart og lite stabilt over tid, at det er for liten stabilitet på 
tilgang på veiledere og veiledningskompetanse, usikkerhet omkring ansvar, roller og funksjoner, ulikt 
syn på veiledning og veiledningsmodeller, svakt ressursgrunnlag, manglende finansiering, og mangel 
på forpliktende avtaler og kvalitetssikring.  
  
Kampen mot rammeplanen er sterk og det kommer til å skje en endring. Kunnskapsdepartementet 
arbeider med å utarbeidet et nytt nasjonalt styringsverktøy for helse- og sosialfagutdanningene. Det er 
avgjørende at NSF Student er en tydelig premissleverandør for prinsippet om en sykepleierutdanning 
preget av kvalitet. Sykepleiefaglig utdanning skal kjennetegnes av kvalitet og relevans. Kvaliteten i 
utdanningen er det viktigste grunnlaget for kvalitet i helse- og omsorgstjenesten.  De som til syvende 
og sist blir sittende igjen med regningen for kvalitetsbrist i utdanningen er pasienter, pårørende og 
brukere. 
 
Studentstyret har i forslag til studentpolitisk plattform presisert hvilke minstekrav vi mener må eksistere 
for praksisstudier. I tillegg til dette er det viktig at vi diskuterer overordnede prinsipper for hva et 
nasjonalt styringsverktøy må sikre. På bakgrunn hva som her er presentert, har studentstyret sett 
nødvendigheten av at dette diskuteres på årsmøtet. Utfyllende tekst presenteres i vedlegg 1 «Et 
øyeblikksbilde av norsk sykepleierutdanning», med følgende temaer:  
 

1. Statistikk om sykepleierutdanning 
2. Finansielle rammer – krevende oppgaver, lite ressurser 
3. Nasjonal styring av sykepleierutdanningen 
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4. Praksisstudier i sykepleierutdanningen 
5. Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen 
6. Nasjonale prøver, som et verktøy for å sikre kvalitet i utdanningen 

   
 
Forslag til vedtak: 
 
De prinsipper som utvikles på årsmøtet i denne saken overleveres det nye studentstyret for arbeid 
med kvalitet i sykepleierutdanningen.  

 
 
Studentstyret anbefaler at følgende endringer gjøres i studentpolitisk plattform:  
 
Punkt 2.2 Enhetlig utdanning 
Endringsforslag. Sammenslås med punkt 3.4. Det nye punktet blir som følger:  

 
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 og det må innføres nasjonal avgangseksamen. Denne eksamenen må 
bestås for å kunne arbeide som sykepleier i Norge, også for sykepleiere utdannet i utlandet. 

 
Punkt 2.7 Praksisstudier 
Endringsforslag. Sammenslås med pkt. 2.8. Det nye punktet blir som følger:  

 
I forskrift til Rammeplanen fastsatt 2008, er krav om praksis ved avdelinger med døgnkontinuerlig 
oppfølging av pasienter svekket i forhold til Rammeplanen fra 2005.  
 
For å sikre at nyutdannede sykepleiere har et minimum av handlingskompetanse i grunnleggende 
sykepleie til kritisk syke pasienter med stor svikt i egenomsorgsevnen, krever NSF Student at 
studentene skal ha obligatorisk praksis i minimum 6 uker hver i medisin, kirurgi og psykiatri på 
avdelinger med døgnbehandling av pasienter i spesialisthelsetjenesten. Praksis må i tillegg 
omfatte minimum 8 uker hver i eldreomsorg og geriatri, og i hjemmesykepleie.  
 
Alle praksisperioder skal gjennomføres i helsetjenesten, og det skal kun unntaksvis og i korte 
perioder kunne benyttes hospiteringspraksis på steder hvor det ikke til vanlig arbeider 
sykepleiere, og da bare på steder som har direkte relevans til annen praksis. 
 
NSF Student mener det er viktig at studentene får bred erfaring fra hele helsetjenesten, og at de 
16 ukene som ikke har definerte krav til innhold benyttes kreativt for at studentene skal få erfaring 
med nye behandlingsformer og utradisjonelle arbeidsformer. Praksis i utlandet bør gjennomføres 
i løpet av disse ukene.  
 
Maksimalt 10 uker kan brukes til forberedelser og refleksjon over praksis, øvelsespost og 
lignende. 
Alle praksisstudier skal være veiledet av sykepleier og alle praksisstudier skal vurderes. Minst en 
praksisperiode skal gjennomføres i første studieår. 
 
Studentene skal ha praksis i forebyggende helsearbeid, svangerskaps- og barselomsorg og 
barnesykepleie.  
 
Praksisstudier kan organiseres slik at flere områder dekkes samtidig. Dette kan bety at studenten 
samtidig som han/hun har medisinsk praksis, kan hospitere ved for eksempel poliklinikker, 
rehabilitering og dagposter. I kirurgisk praksis kan studenten for eksempel hospitere på 
operasjonsavdeling. 
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Praksisstudienes innhold skal styres av studentenes læringsbehov, ikke praksisstedets behov for 
arbeidskraft. 

 
 
Punkt 3.1 Eksamens- og vurderingsformer.  
Endringsforslag av tekst og overskrift. Det nye punktet blir som følger:  
  
 

Vurderingsformer 
 

NSF Student krever at skolene velger vurderingsformer som sikrer individuell vurdering av 
studenten i større oppgaver, eksamener og bacheloroppgaver. Vurderingsform skal velges etter 
faglige vurderinger, ikke av hensyn til økonomi og effektivitet. 
 
Det må sikres at kravene til bacheloroppgaven er like på alle skoler. 
 
Det skal være en øvre grense på 3 forsøk per eksamen, med mulighet om å søke om 4.forsøk 
ved samme skole. Det er viktig at studentene sikres muligheten til å delta på 
1.kontinuasjonseksamen, uten at det skaper forsinkelser i studieløpet. 
 
Studenten skal vurderes ut i fra målene for sykepleierutdanninga i rammeplanen. Det skal 
benyttes graderte karakterer i alle teoretiske emner omtalt i forskrift til rammeplan for 
sykepleieutdanning. Studentene må kunne kreve skriftlige tilbakemeldinger på alle innleverte 
oppgaver.  

 
Punkt 4.2 Krav til kontaktsykepleier 
Endrings- og tilleggsforslag. Det nye punktet blir som følger:  
 

NSF Student krever at veileder på praksisstedet skal være sykepleier, og ha minst 2 års relevant 
erfaring som sykepleier samt god kjennskap til det aktuelle praksissted før han/hun har ansvar for 
en student. Kontaktsykepleier skal ha gjennomgått veilederkurs og satt seg inn i 
utdanningsinstitusjonens og studentens plan og mål for praksisen. Veilederkurset er 
utdanningsinstitusjonens ansvar, og praksisstedet skal sørge for at aktuelle kontaktsykepleiere 
gis fri med lønn til å delta på veilederkurs. Dette må inngå i samarbeidsavtalen mellom 
utdanningsinstitusjonen og praksisstedet. Studenten bør ha krav til å følge sin kontaktsykepleier 
minst 75 % av praksisen. Unntak for dette er andre former for praksis som er faglig begrunnet, 
som for eksempel studenttett post. 

 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 

  
  

Vedlegg:  

- Vedlegg 1 «Et øyeblikksbilde av norsk sykepleierutdanning» 
- NIFU-rapport 14/2012 (elektronisk) 
- NIFU-rapport 14/2013 (elektronisk) 
- Kunnskapsdepartementet: Rammeplan for sykepleierutdanning av 2008 (elektronisk) 
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Vedlegg 1 
«Et øyeblikksbilde av norsk 
sykepleierutdanning» 
 

1. Statistikk om sykepleierutdanning 
I det følgende presenteres to tabeller med statistikk om sykepleierutdanningen i Norge. 

Indikator 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vekst i % 

Total studentmasse 12 469 12 613 12 888 13 192 13 796 13 930 14 392 15,4 

Fullførte studieprogrammer - - 3 373 3 179 3 294 3 506 3 543 5,0 

Ant. Menn 1 485 1 367 1 332 1 363 1 513 1 564 1 707 14,9 

UV ved institusjonen 11 907 11 818 12 172 12 468 12 907 13 093 13 551 13,8 

Desentralisert 389 629 719 690 821 729 745 91,5 

Fjernundervisning 180 179 23 46 79 116 102 -43,3 

Strykprosent - 9,1 9,8 9,4 10,2 10,7 11,1 22,0 

Tabell 1: Data hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning, http://dbh.nsd.uib.no/. 

Tabell 1 viser at det i 2013 var 14 392 sykepleierstudenter i Norge i dag. Det er en vekst på om lag 
15,4 % siden 2007 (Tabell 1). I Norge utgjør sykepleierutdanningen ca. 40 % av alle studentene som 
tar høyere utdanning innen helse - og sosialfagsfeltet, og vi er med dette den klart største utdanningen 
innen dette feltet. Til sammenligning utgjør den nest største gruppen, medisin ca. 10 % av det totale 
antallet studenter innen dette fagfeltet.  
 
I 2013 var det 3 543 studenter som fullførte sine studieprogrammer i sykepleie. Det er en vekst på 5 % 
siden 2009. 
I studentmassen i 2013, er ca. 11,9 % av studentene menn. Dette er en vekst som har økt gradvis 
siden 2010. Imidlertid er denne veksten marginal, fra 10,3 % til 11,9 %.   
 
Totalt 5,9 % av studentene går i 2013 på en utdanning med fjernundervisning, eller en desentralisert 
utdanning. Studenter i fjernundervisning minker år, for år, mens studenter i desentralisert utdanning 
øker.  
 
Strykprosenten var i 2013 på 11,1 %. Dette er en vekst på 22 % siden 2008, hvilket betyr at flere og 
studenter stryker. 

 

Institusjon 2010 2011 2012 2013 Vekst i % 

Diakonhjemmet Høgskole  150 158 157 182 21,3 

Haraldsplass Diakonale Høgskole  94 105 95 108 14,9 

Høgskolen Betanien  74 76 77 84 13,5 

Høgskolen i Akershus  132 134 - - 1,5 
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Høgskolen i Bergen  179 264 187 250 39,7 

Høgskolen i Bodø  248 60 - - -75,8 

Høgskolen i Buskerud  164 186 195 216 31,7 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - - - - - 

Høgskolen i Finnmark  51 84 60 62 21,6 

Høgskolen i Gjøvik  227 219 226 221 -2,6 

Høgskolen i Harstad  113 104 99 97 -14,2 

Høgskolen i Hedmark  249 252 254 265 6,4 

Høgskolen i Molde  111 104 112 106 -4,5 

Høgskolen i Narvik  48 50 43 57 18,8 

Høgskolen i Nesna  26 26 39 28 7,7 

Høgskolen i Nord-Trøndelag  237 228 244 254 7,2 

Høgskolen i Oslo  625 607 - - -2,9 

Høgskolen i Oslo og Akershus  - - 775 779 0,5 

Høgskolen i Sogn og Fjordane  88 196 141 199 126,1 

Høgskolen i Sør-Trøndelag  245 233 202 236 -3,7 

Høgskolen i Telemark  169 175 203 199 17,8 

Høgskolen i Vestfold  128 143 173 142 10,9 

Høgskolen i Østfold  246 209 194 186 -24,4 

Høgskolen i Ålesund  146 149 141 155 6,2 

Høgskolen Stord/Haugesund  211 226 222 202 -4,3 

Høyskolen Diakonova  109 111 168 130 19,3 

Lovisenberg Diakonale Høgskole  195 200 211 224 14,9 

Universitetet i Agder  243 261 318 312 28,4 

Universitetet i Nordland  - 144 198 226 56,9 

Universitetet i Stavanger  245 270 277 255 4,1 

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske 
Universitet 

132 159 125 197 49,2 

Sum 4885 5133 5136 5372 10,0 

Tabell 2: Opptakstall. Data hentet fra Database for statistikk om høgre utdanning, http://dbh.nsd.uib.no/. 

Opptakstallene (Tabell 2) viser til at det nasjonalt har vært ca. 10 % økning i antall studenter som er 
tatt opp til sykepleierutdanningen i Norge siden 2007. Dersom en ser på den enkelte 
utdanningsinstitusjon er veksten svært variabel, men med en gjennomsnittlig vekst på 19,3 % per 
utdanningsinstitusjon. 

I 2014 er det registrert 10 518 førstevalgssøkere til 4 452 utlyste studieplasser i sykepleie. Dette viser 
at det er en økning med 10,8 % sammenlignet med 2013 
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2. Finansielle rammer – krevende oppgaver, lite ressurser 
Finansieringen av høyere utdanning er avgjørende for de ulike utdanningenes vilkår, opptak og 
kvalitet. Derfor er det viktig for studentstyret at årsmøtet er orientert om hvordan finansieringssystemet 
fungerer, for å kunne gjøre hensiktsmessige vedtak. I det følgende presenteres en oppsummering av 
finansieringsordningen for høyere utdanning, med beskrivelse av utfordringer knyttet til den.  

Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt fem overordnede sektormål for universiteter og høyskoler. 
Alle universiteter og høyskoler som får tildeling eller tilskudd fra KD, skal bidra til å nå disse målene. I 
sektormålene legger KD vekt på behovene i samfunnet og egenarten ved institusjonene. 
Sektormålene er langsiktige og skal gi en stabil ramme som institusjonene kan utvikle egne strategier 
innenfor. 

Høyere utdanning preges i dag av fri konkurranse mellom institusjonene. Det brukes store summer 
hvert år på å markedsføre de forskjellige utdanningsinstitusjonenes tilbud. Den resultatbaserte 
finansieringen som kom med kvalitetsreformen, synes å prioritere kvantitet fremfor kvalitet. Det er 
behov for å øke samarbeidet og ha en klarere oppgave- og ressursfordeling mellom institusjonene for 
å hindre at utdanning og forskning får ulik kvalitet. Det er derfor nødvendig med økt samarbeid og mer 
stabile rammevilkår. Langsiktige strategiske bevilgninger, i kombinasjon med en solid basisbevilgning 
som kan understøtte behovet for å styrke både utdanningen og forskningsfeltet, er viktige tiltak å få på 
plass. 

Finansieringssystemet i høyere utdanning består av tre komponenter som til sammen utgjør de totale 
statlige inntektene til utdanningsinstitusjonene. Dette er en resultatbasert ordning. De tre 
komponentene er: 

1. Basisbevilgning for å ivareta hensynet til forutsigbarhet og gjennomføring av særskilte 
prioriteringer, som kostnader ved bredde i fagtilbud, distriktshensyn mv. Basisfinansieringen 
skal dekke deler av kostnadene både til undervisning og forskning, slik at institusjonene blir 
mindre sårbare for eventuell nedgang i studenttilsøkning. Basisbevilgningen skal finansiere 
igangsetting og opprettholdelse av aktiviteter som ikke er inkludert i finansieringen av 
oppnådde resultater i undervisning og forskning. 

2. Studiefinansiering. Dette er basert på oppnådde resultater av undervisningen, og måles i 
avlagte studiepoeng og uteksaminerte kandidater. 

3. Forskningsfinansiering. Dette er todelt; a) en insentivbasert beregningsmodell med 
kvantitative indikatorer for kvalitet og omfang av forskningsvirksomhet, og b) særskilt 
strategiske forskningsmidler, fordelt ut fra resultater fra evalueringer, nasjonale faglige 
prioriteringer og institusjonens egen forskningsstrategi. 

Punkt 2 er det som direkte gir utdanningsinstitusjonene finansiering til studiene. Kvaliteten i 
utdanningen måles i avlagte studiepoeng og antall uteksaminerte studenter. Altså rene kvantitative 
indikatorer. NSF Student har i mange år ment at finansieringen av studiet skal justeres etter kvaliteten 
på studiet, ikke antall studenter man klarer å få igjennom. Finansieringsordninger gjør det direkte 
ulønnsomt å stryke studenter, skikkethetsvurdere studenter, eller bruke ekstra ressurser på å få gode 
utdanninger.  

Videre plasseres de ulike utdanningene inn i et kategorisystem som bestemmer hvor mye studiepoeng 
innen de ulike studiene er verdt, og koster å gjennomføre. Kategoriene går fra A til F. I statsbudsjettet 
for 2011 gav for eksempel kategori A 318 000 per student i utdanningen, mens kategori F gav 80 000. 
Sykepleierutdanningen befinner seg i kategori E, som i 2011 gav 99 000 per student, mens for 
eksempel radiografutdanning og fysioterapiutdanning befinner seg i kategori D. I kategori A finner man 
medisin, mens i kategori F finner man sosialfaglige utdanninger.  

Erfaringer viser at kategoristsystemet har en direkte for virkning på budsjettfordelingsmodellene ved 
den enkelte institusjon. Å drive gode profesjonsutdanninger i tett relasjon til yrkesfeltet er 
kostnadskrevende, og jo mer praksis, desto større kostnad per studieplass. Sykepleierutdanningen er 
den mest praksisintensive utdanningen av helsefagene. Med et prissystem som ikke revideres i takt 
med utviklingen i studiet, fører dette til en reel underfinansiering av sykepleierutdanningen. Dette er 
uakseptabelt. Sykepleierutdanningen produserer særdeles mange studenter, sett i et nasjonalt 
perspektiv. I tillegg er det ikke uvanlig at utdanningsinstitusjonene kryssfinansierer andre, «dyrere 
studier» med midler de får for sykepleierutdanningen.  
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Det at antall produserte studiepoeng er utslagsgivende for størrelsen på budsjettet, gir store insentiver 
for å ta opp flest mulig studenter, uavhengig av fasiliteter og infrastruktur til å håndtere 
studentmassen. Det gir en åpenbar fare for at de faglige kravene senkes for å unngå at studentene 
stryker og at finansieringen bortfaller. Dette kan føre til en direkte trussel mot pasientsikkerheten. 

 

3. Nasjonal styring av sykepleierutdanningen 
Rammeplan for sykepleierutdanning av 2008 er et styringsdokument som angir mål og formål for 
sykepleierutdanningene. Rammeplanen er forpliktende for utdanningsinstitusjonene, både for 
utdanningspersonell og studenter. Den viser utdanningenes omfang og innhold, og inneholder 
retningslinjer for organisering, arbeidsmåter og vurderingsordninger. Rammeplanens mål er blant 
annet å sikre et likeverdig faglig nivå på tvers av utdanningsinstitusjonene.  

Dagens rammeplan får kritikk for å være for rigid og for detaljstyrende. NSF Student har gjennom 
mange år vært forkjempere for at kravene som stilles i dagens rammeplan beholdes – og styrkes. NSF 
Student ser behovet for et robust styringsverktøy med tydelige minstekrav for å sikre kvalitet på 
sykepleierutdanningen. Spesielt kravene som stilles til praksis, tid og sted, utfordres fra flere hold. 
Dette bekymrer NSF Student, da vi har erfart hva som tilbys av praksisplasser når 
utdanningsinstitusjonene går ut over rammeplanens bestemmelser. Eksempler på dette er blant annet 
sykepleierstudenter som er i praksis som støttekontakt når de skulle ha vært i psykiatrien, og 
sykepleierstudenter som er i resepsjonen på treningsstudioer med argument om at det er 
forebyggende arbeid. NSF Student er sterkt tvilende på at dette er de nye læringsarenaene 
samhandlingsreformen krever og vi frykter at slike løsninger vil eskalere og skape presedens for 
praksisstudier av dårlig kvalitet dersom rammeplanens minstekrav løses opp.  

Hvis dagens ordninger endres og lengde på praksis reduseres, frykter NSF Student at det utdannes 
sykepleiere som ikke er tilstrekkelig trygge i sin rolle som profesjonsutøver. Dette fordi de ikke har hatt 
anledning til å gå gjennom fasene som er beskrevet ovenfor. Utvikling av profesjonsidentitet er et 
vesentlig formål med praksisstudier. Man kan lære alt om en sykkel på skolen, man har du ikke syklet 
før, så kan du heller ikke sette deg oppe på den å sykle.  

Rammeplanens krav til praksis 
I rammeplanen er det bestemt at praksis og ferdighetstrening skal utgjøre til sammen 90 studiepoeng. 
Ferdighetstrening, forberedelser og refleksjon over praksis, utgjør 15 studiepoeng. Denne delen 
innebærer øving på og refleksjon over sentrale ferdigheter. Dette kan skje på øvingsposter eller i 
forbindelse med praksisstudier. Videre står det at 75 studiepoeng av praksisstudiene skal foregå i 
samarbeid med pasienter og pårørende. Dette skal utgjøre 30 timer per uke i gjennomsnitt og alt skal 
være veiledet. Praksisstudiene skal knyttes til alle hovedemner som inngår i utdanningen.  

I rammeplanen beskrives 4 hovedemner:  

1. sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (33 studiepoeng) 
2. sykepleiefag og yrkesgrunnlaget (72 studiepoeng) 
3. medisinske og naturvitenskapelige emner (45 studiepoeng) 
4. samfunnsvitenskapelige emner (30 studiepoeng) 

For å oppnå optimal yrkeskompetanse forutsettes det i rammeplanen at;  

o Praksisstudiene er planlagt og målrettet 
o Yrkesutøvelsen ved praksisstedet er relevant for sykepleierfunksjonen 
o Studentene får jevnlig veiledning, oppfølging og vurdering 
o Lærerstedets undervisningspersonell veileder og medvirker til å tilrettelegge gode 

læresituasjoner, noe som innebærer jevnlig tilstedeværelse i praksis 
o Praksisstedets sykepleiere har ansvar for daglig veiledning og opplæring 
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I rammeplanen kreves det også at det må utarbeides konkrete planer mellom utdanningsinstitusjon og 
praksisfelt. Disse skal blant annet beskrive hva studentene kan lære på det enkelte praksissted. Det er 
lærestedets ansvar for å påse at planene er i samsvar med hva rammeplanen sier. Det er også 
beskrevet at veileder må være kompetent, og helst sykepleier.  

Videre skal det utarbeides mål for studentene, utledet fra rammeplanens mål for praksisperiodene. Det 
skal også skje en fortløpende vurdering gjennom praksisstudiene ut i fra målsettingene, i tillegg til 
løpende skikkethetsvurdering. For at studentene kan vurderes i praksis forutsettes det at 
praksisperioden har en varighet på minst 6 uker.  

Praksisstudiene skal omfatte følgende områder:  

1. Spesialisthelsetjeneste innen medisin 
2. Spesialisthelsetjeneste innen kirurgi 
3. Psykisk helsearbeid innen psykiatri 
4. Eldreomsorg og geriatri 
5. Hjemmesykepleie 
6. Ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksisstudier  

Minst tre av praksisperiodene, under områdene 1-5, må i følge rammeplanen, ha en varighet på minst 
8 uker. Herav skal minst en av periodene i spesialisthelsetjenesten. De øvrige periodene må ha en 
varighet på minst 6 uker. Praksisstudiene kan organiseres slik at studenten gjennomfører praksis som 
inkluderer flere områder samtidig. Minst en praksisperiode skal gjennomføres første studieår.  

 

4. Praksisstudier i sykepleierutdanningen 
Begrepet praksis kan være et vanskelig begrep å definere, og vil kunne variere ut i fra hvem du spør. I 
følge rammeplanen av 2008 er formålet med praksis å skape handlingskompetanse og 
handlingsberedskap for å kunne møte pasientens og samfunnets behov for sykepleie, som en del av 
et samlet behandlingstilbud. Sykepleieutøvelsen krever kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse 
må tilegnes gjennom en kombinasjon av praktiske og teoretiske studier.  

NIFU-rapport 14/2013, beskriver at kunnskapsformålet med praksis er å skape praktiske ferdigheter 
hos studentene. Videre står det skrevet at praksisdelen av utdanningen kan spille en svært viktig rolle i 
utviklingen av kompetanse hos profesjonsutøvere. Det er i praksis en lærer koblingen mellom fag og 
arbeid, på en måte som ikke er mulig å gjøre kun i auditoriet eller på øvingsavdelingen på 
utdanningsinstitusjonen. Praksisstudiene har også som formål å sosialisere studentene inn i rollen 
som sykepleier og profesjonsutøver. Praksis skal være en arena hvor studenter gjøres kjent med 
hvordan det er å arbeide som sykepleier, hvordan yrkesfeltet er organisert, hvordan arbeidet blir 
gjennomført rent praktisk, og hvilke prioriteringer som må gjøres i en travel arbeidshverdag. Praksis er 
altså ikke bare tilegnelse av praktiske kunnskaper, men også ment som en introduksjon til de verdier 
og normer som er grunnsteinene i det å bli en profesjonsutøver. Identiteten som sykepleier formes 
over tid gjennom deltakelse i de ulike praksisfellesskapene, og identitetsforandringen som skjer 
gjennom praksisperiodene er det vi kan forstå som læring.  

NSF Student mener at formålet med praksis og begrepet praksis som sådan, best kan beskrives som 
praksisstudier. Altså at en studerer ute blant pasienter, pårørende og fremtidige arbeidskolleger, med 
tett oppfølging og veiledning, krav til forståelse og bruk av forskningsbasert kunnskap, og med krav 
om progresjon og utvikling i egen handlingsberedskap og handlingskompetanse.  

Faser for utvikling og læring betyr noe for lengde på praksis 
Førsteamanuensis ved høgskolen i Bergen, Esther Hjälmhult, sier at læring går i faser (2007). I den 
første tiden i praksis kan studenten oppleve uro, forvirring og prestasjonsangst. Rollen som student i 
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praksis er ny, noe som krever tilvenning. I tillegg skal man prøve å skape et godt forhold til sin veileder 
som positiv og lærevillig student. I den andre fasen begynner studenten å involvere seg og begynner å 
delta aktivt i det daglige arbeidet der han/hun er i praksis, og begynner å prioriterer de oppgaver 
han/hun ønsker å være med på. De søker aktiv veiledning fra veileder og ønsker tilbakemeldinger. I 
den tredje fasen blir man integrert. Studentene uttrykker at de har fått sin rolle og fagforståelse under 
huden. På sin vei igjennom disse fasene har studentene funnet sin identitet, og de ser mening og 
sammenheng i rollen som sykepleier. 

 

5. Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen 
 
NIFU fikk i oppdrag fra NSF å utarbeide en rapport om landets sykepleierutdanninger. Denne 
rapporten lå klar i 2012 og baserer seg på talldata fra Samordnet opptak (SO), Database for statistikk i 
høyere utdanning (DBH), Statistisk sentralbyrå (SSB) og intervjuer med studieledere, faglærere og 
studenter ved utvalgte institusjoner.  
 
På bakgrunn av innhentet talldata og intervjuene ble det produsert en rapport som peker på 
utfordringer rundt opptakskrav, vurderingsformer og kvaliteten på norsk sykepleierutdanning.  
I Norge utgjør sykepleierutdanningen ca. 40 % av alle studenter som tar utdanning innen helse - og 
sosialfag. Sykepleien er med det den klart største utdanningen innen dette feltet. Til sammenligning 
utgjør den nest største gruppen, medisin, ca. 10 % av det totale antallet studenter innen helse- og 
sosialfag.  
 
Sykepleierutdanning i Norge tilbys ved 25 utdanningsinstitusjoner. Hver utdanningsinstitusjon har 
egne fagplaner/studieplaner. Dette er til tross for at sykepleierutdanningen styres av samme 
rammeplan, og skal føre til et vitnemål som skal gi likt grunnlag for autorisasjon.  
Rapporten viser at det har vært et jevnt voksende opptak til sykepleierutdanningen de siste årene. 
Dette kan ses som en rimelig respons til samfunnets forventede økte behov for sykepleiere i fremtiden 
i tillegg til økt søkermasse.  
 
Veksten i antallet fremmøtte studenter har fra 2000 til 2011 økt med ca. 27,5 %. Dette utgjør en 
økning på 963 studenter. Det har i perioden fra 2006 til 2011 vært tatt opp, i gjennomsnitt, 15,8 % flere 
studenter enn hva måltallene skulle tilsi. Argumenter for dette overopptaket har vært at 
frafallsprosenten er stor.  
 
NIFU-rapporten viser at til tross for massiv økning i antall studenter, så ser man ikke en tilsvarende 
økning i antall faglig tilsatte. I tillegg til dette krever kvalitetsreformen fra 2003 et stadig økende fokus 
og krav til forskning og utvikling (FoU-arbeid). Dette innebærer at lærerne får stadig mindre tid til 
direkte undervisning. Videre indikerer rapporten at det økende antallet studenter vil kunne føre til 
knapphet på praksisplasser av tilfredsstillende kvalitet. NSF Student ser at utdanningsinstitusjonene 
allerede begynner å legge press på Kunnskapsdepartementet for å redusere kravene som stilles til 
hvor studenter skal være i praksis. Det er spesielt spesialisthelsetjenestene utdanningsinstitusjonene 
opplever utfordringer å få sendt studenter til. 
 
Et annet sentralt funn som fremkommer i NIFU-rapporten er en opplevelse av tydelig mangel på 
sammenheng mellom teori og praksis i utdanningen. Den generelle oppfatningen fra informantene i 
undersøkelsen var at koblingen mellom lærested og praksisfelt var for tilfeldig og løst.  
 
Det er som tidligere nevnt store variasjoner i hvordan utdanningsinstitusjonene legger opp 
sykepleierutdanningen (egne fagplaner på hvert studiested). I tillegg foreligger det variasjoner i 
hvordan studentene vurderes og testes. Det er i følge NIFU-rapporten variasjon i hvor mange graderte 
eksamener som studentene må ta. Det varierer fra 6 til 14 graderte eksamener. Dette opplever 
studentene som problematisk i forhold til å skulle søke jobb, spesielt når to studenter fra forskjellige 
skoler blir vurdert opp mot hverandre. Sykepleien gjorde for noen år siden en undersøkelse blant 
arbeidsgivere som bekrefter at dette er en realitet. Problemet forsterkes av at det også foreligger 
variasjoner i antall eksamener med bruk av karakteren bestått/ikke bestått. Bestått på en slik eksamen 
vil telle som karakteren C ved søking til videre- og masterutdanning. Dette kan slå svært uheldig ut for 
studenter, da deres snittkarakter vil variere potensielt uavhengig av formell kunnskap og kompetanse.   
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Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hvor mange karakterer som skal være graderte og hvor 
mange som skal være bestått/ikke bestått. Noen informanter i undersøkelsen uttrykte bekymring over 
at studenter med karaktersnitt på E, ikke har gode nok kunnskaper og ferdigheter til å drive forsvarlig 
profesjonsutøvelse, men likevel autoriseres. Dette er, slik NSF Student ser det, grunnlag for å vurdere 
nivåene på karakterskalaen slik den foreligger i dag.  
 

«Det er alt for risikabelt å slippe noen gjennom og la dem bli autorisert som sykepleier når de 
kommer unna med D’er og E’er. I andre profesjonsutdanninger er det jo ikke mulig å drive 
profesjonsarbeid når du kanskje ikke kan mer en førti prosent av det du skulle.» - Informant.  

 
Studentene uttrykte i undersøkelsen bekymring over at systemet, slik det foreligger i dag, kan være 
urettferdig og urimelig da det åpner for at enkeltstudenter kan «seile gjennom» deler av studiet som 
«gratispassasjerer».  

 
 «Man kan bli sykepleier ved å seile litt igjennom - la andre jobbe med studiekrava, og det er mye 
gruppeoppgaver - også gjør de veldig lite der. Også blir man godkjent sykepleier med E i alle fag 
- altså nesten stryk.» - Student 

 
Et tiltak som NSF Student mener vil vanskeliggjøre at studentene kan «seile gjennom» utdanningen, 
slik som beskrevet ovenfor, er innføring av nasjonale avgangseksamener som skal utføres individuelt. 
Dette vil kunne luke ut «gratispassasjerene», samtidig som det sikres at alle studenter som går ut 
sitter den kunnskapen de trenger for å fungere faglig forsvarlig som sykepleiere.  
 
 

6. Nasjonale prøver som et verktøy for å sikre kvalitet i utdanningen 
Våren 2012 gjennomførte Norsk Sykepleierforbund Student (NSF Student) en nasjonal prøve i 
sykepleiefaglige emner og i 2013 en tilsvarende prøve, men med økt fokus på naturvitenskapelige 
emner. Både pilotprosjektet og prøven i 2013 ble gjennomført for blant annet å kartlegge om det 
eksisterer variasjoner i sykepleierstudentenes kunnskapsnivå på tvers av de ulike 
utdanningsinstitusjonene. Dette ble gjort på bakgrunn av ønske fra sykepleierstudentene selv.  
 
NIFU-rapport av 2012 Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen underbygger 
tilbakemeldingene NSF Student hadde fått fra sine medlemmer. NIFU avdekket at det er relativt store 
forskjeller mellom utdanningsinstitusjoner med hensyn til blant annet tilsøkning, opptaksgrunnlag, 
antall studenter per tilsatt, strykprosent, karakterer, frafall og vurderingsformer.  
 
NSF Student mener det er viktig at sykepleierstudentene er sikret et nødvendig kunnskapsgrunnlag 
ved endt utdannelse, uavhengig av studiested. Sykepleierutdanningen i Norge styres av Rammeplan 
for sykepleierutdanning av 2008. I tillegg har hver utdanningsinstitusjon egen fagplan. Med 27 ulike 
fagplaner, eksamens- og vurderingsformer blir ikke kunnskapsgrunnlaget sikret og en direkte 
konsekvens av dette er variasjon i kvaliteten på sykepleiere som utdannes i Norge.  
 
Ulikhetene mellom utdanningsinstitusjonene utgjør også en utfordring for nyutdannede sykepleiere 
som risikerer ikke å bli ansatt da arbeidsgivere i stor grad vektlegger hvor sykepleierstudenten har 
studert i vurderingen for ansettelse. Slik mener NSF Student at det ikke kan være og vi ser et tydelig 
behov for en sykepleierutdanning som er mer enhetlig enn slik den fremstår i dag.  
 
Både pilotprosjektet 2012 og gjennomføringen 2013 viste gjennomgående dårlig resultater i 
kunnskapsnivået til sykepleierstudentene. I 2012 deltok 145 sykepleierstudenter fordelt på 12 
utdanningsinstitusjoner, hvorav 31,72 % strøk. I 2013 deltok 556 sykepleierstudenter, hvorav 51,26 % 
strøk. I 2013 svarte 33 sykepleierstudenter at de ville gitt insulin til en pasient med lavt blodsukker, 
noe som høyst sannsynlig kunne volde skade og i verste fall drept pasienten.  
 
Resultatene viser ikke variasjonen i kunnskapsnivået til sykepleierstudentene i den grad vi forventet. 
Dette skyldes trolig lav deltakelsesprosent. Selv om vi ikke ser store variasjoner er ikke dette nok til å 
avskrive at variasjoner i kunnskapsnivå finnes. Vi mener resultatene gir indikasjon for at tilsvarende 
prøve må gjennomføres på nytt.  
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NSF Student mener funnene som fremkommer i NIFU-rapporten og tilbakemeldinger fra våre 
medlemmer tyder på at vi i dag har en sykepleierutdanning med brister i sikring av viktig 
kunnskapsgrunnlag og kvalitet på sykepleierne som utdannes. Det er viktig at sykepleierstudentene er 
sikret likt kunnskapsgrunnlag ved endt utdannelse, uavhengig av studiested. Et ledd for å sikre at 
dette ivaretas er gjennomføring av nasjonal avgangseksamen. Forankring av dette bør skje i 
Kunnskapsdepartementet.   
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En aktiv studentorganisasjon 

Bakgrunn for saken: 
NSF Student er en av Norges største studentorganisasjon med individuelt medlemskap, og er den 
eneste organisasjonen i landet som representerer sykepleierstudenter fra alle landets 
sykepleierutdanninger. 9 av 10 sykepleierstudenter velger å være medlem i NSF Student. På grunn av 
dette kan en si at sykepleierstudentene er NSF Student - og det er sykepleierstudentene 
organisasjonen eksisterer for.  
 
Studentene i Norsk Sykepleierforbund har, med om lag 12.500 medlemmer, et godt grunnlag for å 
kunne være en synlig og aktiv studentorganisasjon. Medlemstallet har hatt en stabil vekst og fortsetter 
å vokse i takt med økt antall sykepleierstudenter. Med så mange medlemmer har også organisasjonen 
stor påvirkningskraft i saker som omhandler sykepleierutdanningen.  
 
NSF Student har som organisasjon hatt tradisjon for å være en «vaktbikkje», og tar opp saker der 
sykepleierstudenter ikke får den utdanningen de har krav på. NSF Students grunnleggende formål er 
blant annet å sikre rettigheter til sykepleierstudenter. NSF Student skal ivareta sykepleierstudenter 
både fagmessig og politisk. Dette er en del av arbeidshverdagen til studentledelsen og studentstyret 
gjennom arbeidet de gjør og gjennom innsatsområdene årsmøtet har vedtatt at de skal fokusere på. 
 
Det er viktig at NSF Student blir sett og hørt både ved utdanningene og i det offentlige rom for å kunne 
bidra til kvalitetssikring av utdanningen, samt bidra aktivt i forhold til sykepleierstudenters faglige 
vekst, lønns- og arbeidssosiale vilkår og identitet til sykepleierfaget.  
 
I studentorganisasjonen er det to tillitsvalgte på frikjøp, studentleder og studentnestleder. I tillegg til 
dette har vi et sekretariat bestående av en rådgiver og en sekretær, begge i 50 % stilling. 
Studentstyret er studenter og nyutdannede sykepleiere med fulle studier eller jobb. For at NSF 
Student skal ha gode forutsettinger for å fortsette å være synlige og aktive i arbeidet lokalt, er vi 
avhengige av aktive tillitsvalgte og at studenter lokalt engasjerer seg i utdanningen sin. Dette har vi 
satset på i flere år, og vi ønsker å styrke det ytterligere. Dette er noe organisasjonen drar god nytte av. 
Det er viktig med en organisasjon som kan gi studenter muligheten til å engasjere seg lokalt og til å 
lage lokale arrangementer, et tilbud som kommer sykepleierstudentene selv til gode. Lokalt 
engasjement er et viktig bidrag i utviklingen av organisasjonen, både lokalt og sentralt, og også i 
ivaretakelsen av målet om å arbeide for sykepleierstudentenes interesser på alle nivå. Dette må derfor 
styrkes.  
 
Spørsmålet om hvordan NSF Student best kan oppmuntre, og legge til rette for at enkeltmedlemmer 
engasjeres og blir aktive, er noe studentstyret tror enkeltmedlemmene selv har best forutsetting for å 
svare på. Og studentstyret ønsker på bakgrunn av dette å invitere årsmøtet til å definere gode og 
relevante tiltak som kan bidra til en mer aktiv studentorganisasjon lokalt. 
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Studentstyrets forslag til vedtak:  
 
Til innsatsområdene:  
 
3: Hovedmål 
 
Å skape en aktiv studentorganisasjon  
 
3.1: Viktige elementer for å nå målet 

o    Gjennomføre fylkessamlinger for fylkesrepresentantene. 
o    Skape og bidra til å gjennomføre aktiviteter som synliggjør NSF Student lokalt. For eksempel 

synlighetskampanjer og lokale arrangementer. 

  

 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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«Årets Praksissted» 

Bakgrunn for saken: 
Halvparten av all sykepleierutdanning foregår i praksis, og dette gjør utdanningen til en av de mest 
praksisintensive utdanningene i Norge. (Nifu-rapport 14/2013). Praksis er med det vesentlig og 
avgjørende i å forberede studenten for yrkeslivet som sykepleier, gjennom bygging av 
handlingskompetanse og handlingsberedskap og gjennom profesjonsdannelse. Det er derfor naturlig 
at så godt som alle sykepleierstudenter er opptatt av god praksis og gode læringsbetingelser i praksis. 
NSF Students mandat er «å fremme sykepleierstudenters interesser på alle nivå, bidra aktivt i forhold 
til sykepleierstudentenes faglige vekst (…) og bidra til å kvalitetssikre utdanningen.» Følgelig er 
organisasjonen opptatt av praksis, og har vært det siden opprettelsen for mer enn 12 år siden. 
 
I 2012 vedtok årsmøtet at studentstyret skulle utarbeide akkrediteringskriterier for praksisplasser, som 
skulle sikre studentene gode læringsbetingelser i praksis, samt arbeide for innføring av dem. Høsten 
2012 ble disse kriteriene vedtatt i studentstyret under betegnelsen «godkjenningskriterier for 
praksisplasser», og var basert på rammeplanens bestemmelser for praksis. 
Arbeidet for innføring har pågått siden, og pågår fortsatt gjennom påvirkningsarbeid i fagfeltet, og i 
møter med beslutningstakere. Kriteriene er altså delt ut til utdanningsinstitusjoner, politikere, 
arbeidsgivere og praksissteder. De er også presentert for kunnskapsdepartementet, helse- og 
omsorgsdepartementet og diverse stortingsgrupper, som en løsning for å kvalitetssikre praksis for 
sykepleierstudenter. NSF Students ledelse har presentert kriteriene i alle fora hvor praksis har stått på 
agendaen. 
 
Til tross for dette får NSF Student stadig henvendelser fra studenter som opplever praksissteder som 
ikke er egnet for å bidra til utdannelse av sykepleierstudenter. Våren 2013 var det et medieoppslag på 
Høgskolen i Nord-Trøndelag om studenter som ble sendt ut som støttekontakter for å bøte på mangel 
på praksisplasser innen psykisk helsearbeid. Senere har vi mottatt henvendelser fra studenter hvor de 
presenterer at de er sendt ut i praksis i barnehage og på treningssenter, med begrunnelse om at dette 
er forebyggende helsearbeid.  
 
Disse tre eksemplene er steder: 

1) der det ikke er naturlig at det jobber sykepleiere, 
2) som ikke er en del av helsetjenesten, 
3) som ikke kan tilby læringsbetingelser som gir studenten handlingskompetanse og 

handlingsberedskap til livet som sykepleier 

Videre er dette steder som åpenbart ikke er innenfor områdene beskrevet i §3 i forskrift til rammeplan 
for 2008 (Kunnskapsdepartementet, 2008). Ergo er det ikke gode praksissteder, gitt hva rammeplanen 
krever. NSF student har behandlet disse sakene, både gjennom kontakt med høgskolene og 
universitetene, gjennom brev til NOKUT, og gjennom media. 
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Behovet for en akkrediteringsordning for praksissteder er tydelig. Tross viktigheten av dette, og NSF 
Students arbeid med å få innført en slik akkrediteringsordning, har det ikke lykkes. Ideen om et 
supplement til den allerede iverksatte strategien om påvirkningsarbeid slo rot. 
 
En pris, «årets praksissted» 
På årsmøtet 2013 ble det bestemt at NSF Student også skulle trekke frem de gode eksemplene på 
praksissteder. Steder som opererer innenfor NSF Students utarbeidede godkjenningskriterier. Et 
innsatsområde ble vedtatt:  
  

«Studentstyret skal sammen med relevante samarbeidspartnere i NSF sentralt og aktuelle 
faggrupper utarbeide kriterier og et system for kåring av «Årets praksisplass» innen 1. november 
2013. Dette gjøres på bakgrunn av innspill fra årsmøtet.» 

 
I Norsk Sykepleierforbunds fylkesorganisasjoner er det flere steder tradisjon for å gjennomføre en 
kåring av «årets sykepleier» og «årets sykepleieleder», og studentstyret fant det naturlig å invitere inn 
fylkesleder i Oslo, Silje Naustvik, til å presentere fylkesstyret i Oslos arbeid med kåring av slike priser 
for NSF Students fylkessamling høsten 2013. Videre gav fylkesrepresentantene sine innspill til 
hvordan rammer og kriterier for prisen «årets praksissted» til studentstyret, som det ble utarbeidet 
rammer og kriterier på bakgrunn av. 
 
Den 30. oktober 2013 vedtok studentstyret rammer og kriterier for «Årets praksissted», og 
innsatsområdet var, i så måte, oppnådd. Likevel bestemte studentstyret at det skulle utarbeides et 
«pilotprosjekt» hvor man gjennomførte kåring i 3 fylker, med utgangspunkt i kriteriene. Dette gikk 
utover den opprinnelige bestillingen fra årsmøtet 2013, men evalueringen av dette pilotprosjektet 
skulle presenteres for årsmøtet 2014. Studentstyret håper at dette kan bidra til at årsmøtet 2014 får et 
godt grunnlag å vurdere videre arbeid med saken på.  
 
Pilot «Årets praksissted» 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe fra studentstyret; Styremedlemmene Morten Jensen og Eli Nilsen, 
samt Studentleder Stian Aasoldsen. Arbeidsgruppens mandat var å gjennomføre pilotprosjektet, og 
evaluere det for presentasjon på årsmøtet. 
 
Operasjonalisering av rammer og kriterier 
Prosjektet startet med et arbeidsmøte, hvor arbeidsgruppen operasjonaliserte rammene og kriteriene, 
for presentasjon til fylkesstyrer, og for nominering. 
Det var gitt i kriteriene at vinner av prisen skulle proklameres på den internasjonale sykepleierdagen 
12. mai 2014, og prosjektet ble lagt opp med tidsfrister i tråd med dette.  
 
Med utgangspunkt i at prisen skulle avholdes lokalt, og i de ulike fylkene, var en vesentlig 
suksessfaktor lokal forankring og kjennskap. Ergo var det naturlig å kontakte 
fylkeskontorene/fylkesstyrene i de aktuelle fylker, med spørsmål om de ville være med, og la dem 
oppnevne jury, og bidra til avholdelse av prisen. 
 
Nomineringsskjema skulle være elektronisk, og det var studentene som skulle nominere. Juryen skulle 
bestå av personer fra fylkesstyret/fylkeskontoret og minimum en student. Disse skulle velge ut den 
beste kandidaten til å få prisen med utgangspunkt i kriteriene satt av studentstyret. 
 
Enkelte fylker ble valgt ut, og kontaktet. Dette med bakgrunn i geografisk spredning, medlemsmasse 
og spredning av praksissteder. Følgende fylker ble kontaktet:  
 

- Telemark. Ønsket ikke delta i prosjektet, med utgangspunkt i et vedtak om gjennomføring av 
bare en pris, «sykepleierprisen.» 

- Nordland. Ønsket ikke delta i prosjektet. 
- Buskerud. Var interessert, og bestemte at de ville delta. 
- Oslo. Var interessert, og bestemte at de ville delta. 
- Troms. Var interessert, bestemte at de ville støtte studentene i deres arbeid, men ikke bruke 

tid og ressurser på det. 
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Altså ble Buskerud, Troms og Oslo med på prosjektet.  
 
Juryene 
Studentstyrets Intensjon var at juryen skulle oppnevnes av fylkesstyret og bestå av minimum en 
student. Studentrepresentasjon ble ivaretatt i alle juryene. Imidlertid var det en uventet bieffekt at 
juryen ble sammensatt på forskjellige måter i prosjektet. Dette anser arbeidsgruppen som positivt, da 
det bidro til å danne et bredere erfaringsgrunnlag til evalueringen: 
 
I Buskerud ble det oppnevnt en jury på fire personer; fylkesleder, en person fra fylkeskontoret og to 
studenter. 
 
I Troms ble det oppnevnt en jury bestående av tre studenter. 
 
I Oslo ble det oppnevnt en jury bestående av to fylkesstyremedlemmer og en student. 
 
Nomineringsordning 
Det ble opprettet et skjema for bruk til nominering, samt en unik e-postadresse i hvert fylke å sende 
inn nomineringen til. 
 
Det var, i henhold til kriteriene, kun studenter som kunne nominere til prisen, så følgelig ble det i 
midten av april sendt ut e-post til studentene i de aktuelle fylker om at det var mulig å nominere til 
prisen. Nomineringsperioden ble lukket 1. mai, og kandidatskjemaene oversendt juryene. 
 
Resultater 
I Buskerud kom det ikke inn noen nomineringer, og følgelig ble prosjektet avsluttet her. 
 
I Troms kom det inn tre kandidater, og skjemaene ble sendt til juryen. Vinneren ble underrettet, og 
tilsendt et bevis på at de var kåret til «årets praksissted for sykepleierstudenter i Troms» og en 
kake/blomst. 
 
I Oslo kom det inn to kandidater. En utfordring her var at studentene som nominerte kom fra 
utdanningsinstitusjoner i Oslo, mens de nominerte praksissteder lå i Akershus. Denne utfordringen var 
det ikke tatt stilling til i utarbeidelsen av rammene og kriteriene. Likevel valgte man, med utgangspunkt 
i at studentene i praksis kom fra Oslo, å fortsette med disse kandidatene.  
Vinneren ble underrettet og proklamert på en fagdag 12. mai i Oslo, og oversendt bevis på at de var 
kåret til «årets praksissted for sykepleierstudenter i Oslo». Enhetsleder ved vinnerstedet satte stor pris 
på gesten fra NSF Student, og sa at dette «motiverer for videre arbeid med å ta imot 
sykepleierstudenter». 
 
Evaluering 
Potensialet i avholdelse av en pris for «årets praksissted» er stor. Spesielt for de stedene som vinner. 
Det å vinne en slik pris, gir en viktig signaleffekt fra studentene, som motiverer for videre fokus på 
mottak og ivaretakelse av studenter i praksis. Det er viktig, i en utdanning hvor praksis er så viktig, å 
trekke frem de gode eksemplene. Ideen om avholdelse av en pris er på mange måter god, og som 
bakgrunnen for saken viser til, en spennendende alternativ måte å påvirke til innføring av en 
akkrediteringsordning for praksisplasser i sykepleierutdanningen. 
 
Imidlertid har det, ut ifra erfaringer gjort med prosjektet, dukket opp noen utfordringer som presenteres 
i det følgende: 
 
Tidspunkt:  Studentkontoret har hatt stor arbeidsmengde og viktig arbeid på våren (se 

studentkontorets årshjul). Det var vanskelig og uhensiktsmessig å velge bort andre 
aktiviteter. På grunn av dette, ble tiden som var brukt på prosjektet begrenset, og 
gjorde seg størst utslag i kontakten med fylkeskontorene og fylkesstyrene og i 
markedsføringen av prosjektet. Dette var kritiske områder i prosjektet, og utfallet 
ble deretter. Dette kan løses ved å legge avholdelse av prisen til et annet tidspunkt 
på året. Imidlertid har studentkontoret tett med aktiviteter hele året, slik årshjulet 
viser. Det er imidlertid også viktig å påpeke at det i utgangspunktet ikke var 
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planlagt og satt av tid til å gjennomføre kåringen denne årsmøteperioden. Dette 
har farget ressurs- og tidsbruken og resultatet. 

 
Arbeidsmengde: Det var utfordrende å få opprettet kontakt med, og få fylkeskontorene til å forplikte 

seg til å delta i prosjektet. Noen takket nei umiddelbart. Avholdelse av en pris 
lokalt, krever kjennskap til helsesektoren lokalt. Både kommune- og 
spesialisthelsetjeneste, da studentene har praksis begge steder. Fylkeskontorene 
og fylkesstyrene har de beste verktøyene i organisasjonen til dette, både i kontakt 
med lokale tillitsvalgte, med avdelingene og med utdanningsinstitusjonene. 
Studentene har også god kunnskap om praksis og praksisstedene, men det er ikke 
gitt at de kjenner hele området i sitt fylke. Ergo er fylkeskontorenes involvering 
fundamentalt viktig for avholdelse av en pris som skal ha udiskutabel troverdighet i 
fagfeltet. Dersom det er ønskelig at alle fylkene i landet skal avholde en pris, krever 
det mye overbevisning og tett oppfølging fra studentstyret for å fasilitere at det 
skjer i tråd med NSF Students og årsmøtets intensjon. Dette innebærer mye arbeid 
og mange arbeidstimer, som risikerer å være på bekostning av andre aktiviteter i 
organisasjonen. 

 
Kost/nytte: Utgangspunktet for avholdelse av en pris var å trekke frem de gode eksemplene i 

praksis, som skal bidra i påvirkningen til innføring av en akkrediteringsordning for 
praksisplasser for sykepleierstudenter i Norge. I så måte er prisen et middel for å 
oppnå et mål, ikke nødvendigvis et mål i seg selv. Erfaringene med prosjektet gir 
en prognose om at det i nasjonal skala vil være særdeles tidkrevende og svært 
utfordrende å få til en gjennomføring i samtlige fylker på 12. mai. Kanskje 
uoppnåelig med de midler, årsverk og forutsetninger som foreligger i 
studentkontoret og i studentstyret på det nåværende tidspunkt.  

 Oppmerksomheten og interessen rundt prisen er per nå også begrenset, og det er 
begrenset hvor interessant prisen er for hele fagfeltet, og er sannsynligvis ikke-
eksisterende utenfor fagfeltet. Dette er erfaringene som er gjort med 
sykepleierprisen og sykepleielederprisen.  

 
Konklusjon: Konklusjonen fra arbeidsgruppa er med det at avholdelse av en pris – «årets 

praksissted» er en svært god idé, men en idé som gir en begrenset nytteeffekt 
knyttet til hva det opprinnelige målet har vært. Videre står ikke energien, midlene 
og arbeidsmengden i stil med den potensielle effekten, slik rammene og kriteriene 
og erfaringene fra prosjektet viser til. 

 
Alternative gjennomføringsmåter 
Det er mulig å gjennomføre avholdelse av en pris «årets praksissted» på andre måter enn hva som 
ble gjort i prosjektet, og som ikke nødvendigvis innebærer den samme arbeidsmengden som 
prosjektresultatet gir prognoser for. Det vil skisseres to alternativer i det følgende. 
 
Alternativ 1: 

En nasjonal pris, hvor studenter fra hele landet nominerer kandidater til prisen, og studentstyret 
eller en jury oppnevnt av studentstyret gjør undersøkelser blant kandidatene, og kårer en 
nasjonal vinner blant kandidatene.  

 
Alternativ 2: 

En lokal pris: Studentstyret legger til rette for at lokallag som ønsker det, kan gjennomføre 
utdeling av en pris til praksissteder tilknyttet lokallagets studieinstitusjon/studiested. Studentstyret 
står for etablering av en nomineringsordning, mens lokallaget er jury, kårer en vinner og deler ut 
en oppmerksomhet. 

 
Anbefaling for videre arbeid 
Arbeidsgruppen i prosjektet anbefaler at den videre prosessen rundt avholdelse av en pris, «årets 
praksissted» vurderes og besluttes av det neste studentstyret når de planlegger sin årsmøteperiode. 
Da kan de ta hensyn til og prioritere selv hvor mye arbeid som kan legges inn i en eventuell kåring av 
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«årets praksissted».  Dette med bakgrunn i hensikten med prisen, og konklusjonen og kost/nytte-
analysen som gjennomføringen av prosjektet gav. 
 

Referanser:  
Caspersen, J. og Kårstein, A. (2013). NIFU: rapport 14/2013. «Kvalitet i praksis – oppfatninger om 
kvalitet blant praksisveiledere». Hentet 7.5.2014 fra: 
http://www.nifu.no/files/2013/04/NIFUrapport2013-14.pdf 
(finnes også i elektronisk arbeidsrom) 
 
Kunnskapsdepartementet (2008). «Rammeplan for sykepleierutdanning». 
http://www.regjeringen.no/upload/kd/vedlegg/uh/rammeplaner/helse/rammeplan_sykepleierutdanning_
08.pdf 
(finnes også i elektronisk arbeidsrom) 
 
Øvrelid, B. E. (2012). «Gir de god nok praksis?». Hentet 7.5.2014 fra: 
http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article6299260.ece 
(finnes i VEDLEGG 1 til saken) 

NSF Student (2013). «Rammer og kriterier for «årets praksisplass».» 
(finnes i VEDLEGG 2 i saken) 

NSF Student (2014). «Nomineringsskjema for kåring av «årets praksissted».» 
(Finnes i VEDLEGG 3 i saken) 

NSF Student (2014). «Årshjul for NSF Student» 
(finnes i elektronisk arbeidsrom) 
 
 
 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
  
 Til innsatsområder for 2014/2015, pkt 2.1. 

Nytt bollepunkt:  
o Vurdere prosjekt «årets praksissted» før eventuelt videre arbeid. 

 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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Vedlegg: 

VEDLEGG 1: Faksimile av Øvrelid, B. E. (2012). «Gir de god nok praksis?». Hentet 7.5.2014 fra: 
http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article6299260.ece 

VEDLEGG 2: Rammer og kriterier for årets praksisplass 

VEDLEGG 3: Nomineringsskjema for «årets praksisplass» 
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Publisert 22.10.2012 kl 06:45 Oppdatert 22.10.2012 kl 19:55 

Gir de god nok praksis?
Normalt skulle sykepleierstudentene i Namsos hatt utplassering innenfor psykiatri og psykisk helse. I stedet 
var de støttekontakter gjennom et helt år.

NAMSOS: Mangel på praksisplasser førte til at studieledelsen ved 
sykepleierutdanninga i Namsos valgte å bruke studentene som 
støttekontakter, mens de egentlig skulle hatt tre måneders praksis i psykiatri. Praksisperioden skal være på 270 timer totalt, dette ble fordelt 
gjennom et helt år, noe som førte til at arbeidet som støttekontakt kolliderte med studier og arbeid i en annen praksisperiode. På grunn av en 
omorganisering av praksisperiodene, fikk to av årskullene praksis innenfor samme fagfelt samtidig. For å skaffe tilstrekkelig med 
praksisplasser, utarbeidet høgskolen et samarbeid med Namsos kommune. 

– Vi ble utfordret av kommunen til å tenke kreativt når det gjelder praksis. Her har vi også tatt høyde for samhandlingsreformen. Vi mener 
opplegget vi har tilpasset for studentene, er i tråd med rammeplan for sykepleierutdanninga, sier Odil Sætertrø ved Høgskolen i Nord-
Trøndelag. 

Uenige om tolkning 
Like fornøyd er ikke Norsk sykepleierforbund. Leder for Sykepleierforbundet i Nord-Trøndelag, Ruth Borgan, sier studentene skal ha veiledning 
ute i praksisfeltet. Dette har studentene i stor grad kun hatt mulighet for via telefon. 

– Mitt ankepunkt er at det ikke har vært praksisveileder til stede sammen med dem i praksisfeltet, men det har vært sykepleiere i kommunen 
som studentene kunne henvende seg til. Slik jeg ser det, stemmer ikke dette overens med rammeplanen, som sier at all praksis skal være 
veiledet og at det skal være praksisveileder til stede i praksisfeltet, sier Ruth Borgan. 

Sætertrø på sin side sier dette handler om tolkning av rammeplan, og at de føler de er vel innenfor. 

– Vi ønsker at våre trønderske sykepleiere skal være de aller beste når de er ferdig med studiet. De trenger derfor god veiledet praksis som 
bygger på solid teori, og at de klarer å se dette i sammenheng. En av de viktige oppgavene til praksisveileder er fysisk å være til stede for å 
følge opp studenten, veilede og støtte, det er ikke tilfelle her, slår Borgan fast. 

REAGERER: Norsk sykepleierforbund reagerer med skepsis på Hints måte å organisere praksisen for sykepleierstudentene som skal ut i psykisk 
helsearbeid. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Bjørn Erik Øvrelid

Profil E-post

Side 1 av 2Gir de god nok praksis? | NA

09.05.2014http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article6299260.ece?service=print



60

Stor variasjon 
Etter hva NA erfarer har studentene vært støttekontakter til brukere med svært varierende behov. Mens enkelte har arbeidet som støttekontakt 
for personer med tyngre psykiske diagnoser, har andre hatt en helt ordinær støttekontaktfunksjon. Dette bekrefter også Odil Sætertrø ved Hint. 

– Det har vært stor variasjon i hvilken type brukere de har vært støttekontakter til, sier hun. 

– Man kan vel ikke sammenlikne det å ta med en bruker med sosialt behov på kino, og å arbeide med pasienter i psykisk helsevesen? 

– Det er å sette det veldig på spissen. Men det er ikke bare å dra på kino. De må også vurdere hvilke type filmer som er passende, man skal 
trene på kommunikasjon, og man må komme fram til løsninger sammen med brukerne, sier Sætertrø. 

Side 2 av 2Gir de god nok praksis? | NA

09.05.2014http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article6299260.ece?service=print
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VEDLEGG 1 

Vedtatt i studenstyret 30.10.14 

Kriterier for å rets pråksissted 
Opplevde du som student et godt arbeidsmiljø ved praksisstedet?  

1. Følte du deg inkludert i arbeidsmiljøet? JA/NEI 
2. Var de ansatte positive til å ha studenter i praksis? JA/NEI 

Fritekst: 

 

 

Opplevde studentene god oppfølging/veiledning ved praksisstedet? 
3. Var praksisstedet forberedt på å motta sykepleierstudenter? JA/NEI 
4. Fikk du god veiledning og undervisning på praksisstedet? JA/NEI 
5. Sørget praksisstedet for at det var satt av tilstrekkelig tid i kontaktsykepleierens arbeidsplan 

for å kunne innfri sitt veiledningsansvar. JA/NEI 
6. Ble det lagt særlig vekt på refleksjon og veiledning med kontaktsykepleier og deg? JA/NEI  
7. La praksisstedet legger til rette for at kontaktsykepleier deltok i veilednings- og 

evalueringssamtaler (forventningssamtale, midt- og sluttevaluering) sammen med 
lærerveileder og deg? JA/NEI 

8. Veiledet kontaktsykepleier og gav kontinuerlig tilbakemelding på din progresjon gjennom 
hele perioden? JA/NEI 

9. Var kontaktsykepleierne ansatt i minimum 75 % stilling / Hadde du praksis på 
studenttett/studentdrevet post med et etablert veiledningsopplegg JA/NEI 

10. Opplevde du å få god veiledning? JA/NEI 

Fritekst:  

 

 

Opplevde du at det var gode læringsmuligheter ved prakissstedet?  
11. Var praksisstedet er relevant for læringsmålene for din praksis JA/NEI? 
12. Var det læringsmuligheter på praksisstedet som gjorde deg i stand til å oppnå læringsmålene 

i praksisperioden? JA/NEI 
13. Ble du involvert i relevante oppgaver, situasjoner og prosedyrer med tanke på 

læringsmålene? JA/NEI 

Fritekst: 
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Råmmer for «Å rets pråksissted» 
Prisen deles ut fylkesvis. I neste omgang velges det ut en nasjonal vinner.  

Når? 
1: Nominasjonsperiode 1. mars – 1.april 

2:  Juryinnstilling 1. mai 

3:  Utdeling i forbindelse med 12. mai-feiring.  

4:  Nasjonal utdeling på Årsmøtet. 

Hvor? 
I utgangspunktet deles prisen ut på 12. mai-kongress/fagdag i regi NSF. Alternativt kan prisen deles 
ut på det praksissted som har vunnet prisen. 

Hvem kan være nominere/forslagsstillere? 
Studentmedlemmer 

Hvordan kan man nominere/stille forslag? 
Elektroniske skjema. Uten innlogging ønskelig. 

Hvem er jury? 
En komité fra fylkesstyret + 1 sykepleierstudent (fortrinnsvis fylkesrepresentant) velger fylkesvinner 

Bare juryen har oversikt over hvem som blir nominert til fylkesprisen. 

Studentstyret velger blant fylkesvinnerne for en Nasjonal pris. Representant fra Nasjonal vinner blir 
invitert til Årsmøtet. 

Premie? 
Det må være tydelig at dette er studentenes pris. Utdeler, i prioritert rekkefølge: Fylkesrepresentant, 
forslagsstiller, juryen. 

Mediadekning/pressemelding – opp til fylkeskontoret/juryen 

Diplom/blankett til å henge opp på avdelingen – studentkontoret utarbeider 

Blomst – opp til fylkeskontoret/juryen 

Kake til avdelingen – opp til fylkeskontoret/juryen 
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NSF STUDENT 

FORSLAG PÅ KANDIDAT TIL  

ÅRETS PRAKSISSTED 2014 
Stryk det som ikke passer på JA/NEI-spørsmålene og skriv utfyllende der det bes om 
det. 
Forslaget sendes innen 1.mai 2014 til e -post: @sykepleierforbundet.no 
 
 
Spesialisthelsetjeneste/kommunehelsetjeneste:   

Avdeling:  

Enhetsleder: 
 

Type praksis du har vært i:  

Adresse til praksisstedet:          Telefon:   

 
BEGRUNNELSE FOR FORSLAGET:  
Opplevde du som student et godt arbeidsmiljø ved praksisstedet? 

1. Følte du deg inkludert i arbeidsmiljøet? JA / NEI 
2. Var de ansatte positive til å ha studenter i praksis? JA / NEI 

 
Beskriv hvordan du opplevde arbeidsmiljøet: 
 
 
 
 
 
 
Opplevde studentene god oppfølging/veiledning ved praksisstedet? 

1. Var praksisstedet forberedt på å motta sykepleierstudenter? JA / NEI 
2. Fikk du god veiledning og undervisning på praksisstedet? JA / NEI 
3. Sørget praksisstedet for at det var satt av tilstrekkelig tid i kontaktsykepleierens 

arbeidsplan for å kunne innfri sitt veiledningsansvar? JA / NEI 
4. Ble det lagt særlig vekt på refleksjon og veiledning med kontaktsykepleier og deg? JA / NEI 
5. La praksisstedet til rette for at kontaktsykepleier deltok i veilednings- og 

evalueringssamtaler (forventningssamtale, midt- og sluttevaluering) sammen med 
lærerveileder og deg? JA / NEI 
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NSF STUDENT 

6. Veiledet kontaktsykepleier og gav kontinuerlig tilbakemelding på din progresjon gjennom 
hele perioden? JA / NEI 

7. Var kontaktsykepleierne ansatt i minimum 75 % stilling / Hadde du praksis på 
studenttett/studentdrevet post med et etablert veiledningsopplegg? JA / NEI 

8. Opplevde du å få god veiledning? JA / NEI 
 
Beskriv hvordan du opplevde oppfølgingen/veiledningen ved praksisstedet: 
 
 
 
 
 
Opplevde du at det var gode læringsmuligheter ved praksisstedet? 

1. Var praksisstedet relevant for din praksis? JA / NEI 
2. Var det læringsmuligheter på praksisstedet som gjorde deg i stand til å oppnå 

læringsmålene i praksisperioden? JA / NEI 
3. Ble du involvert i relevante oppgaver, situasjoner og prosedyrer med tanke på 

læringsmålene? JA / NEI 
 
Beskriv hvordan du opplevde læringsmulighetene ved praksisstedet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORSLAGET ER INNSENDT AV: 
 
Navn: 

Studiested:           Studieår: 

Medlemsnummer: 

Privat adresse: 

Mobiltlf.:      E-post:  
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 8 

 

 

   

 Dato:06.05.13  
Saksbehandler: Morten Kristoffersen Dokumentnr DM:  
 

Valg 

Bakgrunn for saken: 
I henhold til NSFs vedtekter § 6 skal årsmøtet velge nytt styre og nominasjonskomite: 
 

8 a) Leder 
8 b) Nestleder 
8 c) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer 
8 d) Nominasjonskomite 5 medlemmer 
 

Valget gjennomføres av representanter fra NSFs hovedkontor i henhold til NSFs vedtekter og NSF 
Students valgreglement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 

  
  
 

Vedlegg 1: Valgreglement for NSF Student 
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Valgreglement for NSF Student 

Valg av skoledelegater og fylkesrepresentant  
Skoledelegatene velges av og blant studentmedlemmene ved den enkelte høgskole. 
Fylkesrepresentanten velges av og blant studentmedlemmene i fylket. 
 
Valg av fylkesrepresentant og skoledelegater gjennomføres parallelt og innen utløpet av april.   
I beregningsgrunnlaget for antall skoledelegater pr. 31.12. året før årsmøtet finner sted inngår de 
studentmedlemmer som måtte ha fullført sin utdanning innen utløpet av samme kalenderår. 
 
Orientering om valg sendes medlemmene senest 8 uker før valg finner sted.  
 
Frist for å stille til valg er 4 uker før valg finner sted. 
 
Valget foregår postalt og/eller elektronisk. Stemmesedler sendes ut sammen med oversikt over 
valgkandidater som fylkesrepresentant og skoledelegater. Valget avgjøres ved alminnelig flertall blant 
de avgitte stemmer. Ved eventuell stemmelikhet avgjøres utfallet ved loddtrekning. 
 
Det kan ikke stemmes på andre kandidater enn de som foreligger ved fristens utløp. 
 
Hovedkontoret ivaretar de valgtekniske funksjoner. 
 

Valg av studentstyret 
Studentstyret består av leder, nestleder, 5 medlemmer og 3 varamedlemmer, som velges ved egne valg 
av årsmøtet. Alle studentmedlemmer kan stille til valg.  Alle valg skal foregå skriftlig. 
 
Forslag på kandidater til alle verv i studentstyret må være nominasjonskomiteen i hende senest 3 uker 
før valg finner sted. 
 
Leder og nestleder må for å være valgt ha minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnås ikke slikt flertall, 
foretas omvalg. Får fremdeles ingen kandidat det nødvendige flertall, foretas omvalg mellom de to 
kandidater som ved første omvalg oppnådde flest stemmer. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte 
stemmer. 
 
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer avgjøres ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. 
Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dersom det fortsatt foreligger stemmelikhet, avgjøres valget ved 
loddtrekning.  
 
Rangering av varamedlemmer fastsettes i henhold til oppnådd stemmetall 
 
Kandidater til leder og nestledervervet som ikke allerede er tilstede i årsmøtet i kraft av annen 
funksjon, inviteres til årsmøtet med uttalerett, bekostet av NSF. 
 
 
Nominasjonskomite 
Nominasjonskomiteen innstiller til valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer i 
studentstyret. 
 
Nominasjonskomiteen består av 5 medlemmer, valgt av NSF Students årsmøte. Studentstyret kan 
supplere nominasjonskomiteen ved permanent forfall. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv. 
Nominasjonskomiteen er beslutningsdyktig når minimum 3 medlemmer er til stede.  
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Medlemmer av nominasjonskomiteen skal gjøre seg kjent med NSFs formål, prinsipprogram og 
innsatsområder, i tillegg til NSFs studentpolitiske plattform. 
 
Medlemmer av nominasjonskomiteen må fratre sitt verv dersom de selv er kandidat til noen av de valg 
årsmøtet skal foreta. Medlemmene av nominasjonskomiteen kan stille til gjenvalg. 
 
Nominasjonskomiteen innstiller blant de kandidater som foreligger innen fristens utløp. Innstilingen 
skal foreligge ved årsmøtets åpning. Nominasjonskomiteen kan foreslå overfor årsmøtet at det åpnes 
for nye forslag til de valg som skal gjennomføres dersom det ved fristens utløp ikke foreligger et 
tilstrekkelig antall kandidater eller dersom nominasjonskomiteen ikke finner å kunne fremme en 
fullstendig innstilling blant de kandidater som foreligger.  
 
Nominasjonskomiteen kan endre sin innstilling, dersom årsmøtet med alminnelig flertall vedtar å åpne 
for nye forslag til de valg som skal gjennomføres. Nominasjonskomiteen kan også endre sin innstilling 
dersom et allerede avviklet valg får konsekvenser for de øvrige innstillinger nominasjonskomiteen har 
foretatt. 
 
Ved innstilling av kandidater til verv skal følgende forhold vektlegges:  
Erfaring fra organisatorisk arbeid 
Personlige kvalifikasjoner 
Kontinuitet og nyrekruttering 
Geografisk fordeling  
Tilnærmet lik kjønnsfordeling. 
 
 
Oppnevning til ubesatte verv 
Dersom det etter gjennomført valg eller ved permanent forfall ikke foreligger fylkesrepresentant, 
vararepresentant, årsmøtedelegat eller landsmøtedelegat, kan studentstyret foreta oppnevning til det 
aktuelle verv. Mulighet for å melde sitt kandidatur til studentstyret skal være bekjentgjort for valgbare 
medlemmer senest to uker før oppnevning foretas. 
 
 
26. februar 2008 
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 9 

 

 

   

 Dato: 07.05.2014  
Saksbehandler: Margrete Kanstad Dokumentnr DM:  

 

Resolusjoner 

 
Bakgrunn for saken: 
En resolusjon en meningsytring vedtatt av årsmøtet som sendes til media, politikere og andre aktuelle 
fora. Resolusjonene skal ha samsvar med og vise til NSF Students politiske standpunkt, og være noe 
som årsmøtet ser som hensiktsmessig å ytre sin mening om. Årsmøtedelegatene står fritt til å komme 
med forslag om resolusjoner, i konkrete og aktuelle saker som NSF Student er opptatt av.  
 
En resolusjon skal omhandle dagsaktuelle saker. Det kan være saker som kommer frem under 
årsmøtet eller andre saker som delegatene mener NSF Student bør mene noe om. Alle med 
forslagsrett kan levere forslag til resolusjoner.  
 
Det er viktig at delegatene er oppmerksomme på at resolusjoner er den sterkeste meningsytringen 
årsmøtet i NSF Student kan komme med, og en resolusjon bør derfor ha bred støtte i organisasjonen. 
Resolusjonen skal ha et klart mål, være presis og ha korrekte opplysninger.  
 
Årsmøtet skal ta stilling til resolusjonene som kommer inn til behandling innen fristen i løpet av 
årsmøtet. Årsmøtet bestemmer fristen når saken åpnes.  
 
Skrivetips:  

o Overskriften bør være fengende og sterk, og understreke hovedbudskapet.  
o Oppbygning av teksten kan være forskjellig ut i fra hvordan du liker å skrive slike dokumenter. 

Men det er viktig å være tydelig på hva NSF Student krever, og få ned en kort argumentasjon 
omkring dette. Start gjerne med å belyse budskapet, hva NSF Student ønsker, for så å 
argumentere kortfattet og tydelig om hvorfor dette er viktig.  

o Henvis gjerne til fakta ut fra undersøkelser, forskning og lignende. Dette kan gjøre vår 
argumentasjon sterkere. Men pass på at dette er riktig fakta, og få med kildehenvisning.  

o Det er også viktig at resolusjonen ikke bare forklarer hvorfor vi ønsker noe, men vel så viktig 
at den forklarer hvordan. Om mottakeren vil ha mer informasjon så kan vedkommende 
kontakte oss, noe som også er ønskelig.  

 
Innkomne forslag  til resolusjoner presenteres under årsmøtet for diskusjon og vedtak.  
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Sak til Årsmøte 

 

Nr: 9 

 

 

   

 Dato: 07.05.2014  
Saksbehandler: Margrete Kanstad Dokumentnr DM:  

 

Resolusjoner 

 
Bakgrunn for saken: 
En resolusjon en meningsytring vedtatt av årsmøtet som sendes til media, politikere og andre aktuelle 
fora. Resolusjonene skal ha samsvar med og vise til NSF Students politiske standpunkt, og være noe 
som årsmøtet ser som hensiktsmessig å ytre sin mening om. Årsmøtedelegatene står fritt til å komme 
med forslag om resolusjoner, i konkrete og aktuelle saker som NSF Student er opptatt av.  
 
En resolusjon skal omhandle dagsaktuelle saker. Det kan være saker som kommer frem under 
årsmøtet eller andre saker som delegatene mener NSF Student bør mene noe om. Alle med 
forslagsrett kan levere forslag til resolusjoner.  
 
Det er viktig at delegatene er oppmerksomme på at resolusjoner er den sterkeste meningsytringen 
årsmøtet i NSF Student kan komme med, og en resolusjon bør derfor ha bred støtte i organisasjonen. 
Resolusjonen skal ha et klart mål, være presis og ha korrekte opplysninger.  
 
Årsmøtet skal ta stilling til resolusjonene som kommer inn til behandling innen fristen i løpet av 
årsmøtet. Årsmøtet bestemmer fristen når saken åpnes.  
 
Skrivetips:  

o Overskriften bør være fengende og sterk, og understreke hovedbudskapet.  
o Oppbygning av teksten kan være forskjellig ut i fra hvordan du liker å skrive slike dokumenter. 

Men det er viktig å være tydelig på hva NSF Student krever, og få ned en kort argumentasjon 
omkring dette. Start gjerne med å belyse budskapet, hva NSF Student ønsker, for så å 
argumentere kortfattet og tydelig om hvorfor dette er viktig.  

o Henvis gjerne til fakta ut fra undersøkelser, forskning og lignende. Dette kan gjøre vår 
argumentasjon sterkere. Men pass på at dette er riktig fakta, og få med kildehenvisning.  

o Det er også viktig at resolusjonen ikke bare forklarer hvorfor vi ønsker noe, men vel så viktig 
at den forklarer hvordan. Om mottakeren vil ha mer informasjon så kan vedkommende 
kontakte oss, noe som også er ønskelig.  

 
Innkomne forslag  til resolusjoner presenteres under årsmøtet for diskusjon og vedtak.  
 
  

2 

Studentstyrets forslag til vedtak: 
 

Studentstyret tar med seg de vedtatte resolusjonene tilbake til kontoret for ferdigstilling 
og utsendelse.  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Stian Aasoldsen 
Studentleder 
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saksliste votering
Agenda For mot Blank
Årsmøtesak 1 Møtetekninske saker 2014

 Sak 1a) Oppnevning av ordstyrere og protokollførere

 Sak 1b) Forretningsorden

 Sak 1c) Godkjenning av saksliste

 Sak 1d) Godkjenning av telekomité

 Sak 1e) Oppnevning av redaksjonsutvalg    

 Sak 1f ) Oppnevning av underskrivere til protokoll

Årsmøtesak 2 Årsberetning

Årsmøtesak 3 Studentpolitsk plattform 

 1.1 Innledning – strykningsforslag 

 1.2 Sykepleieridentitet – endringsforslag

 1.3 Representasjon – endringsforslag

 1.6 Opptakskrav – endringsforslag og sammenslåing med 1.8 

 1.7 Språkkrav – endringsforslag

 2.1 Gradsstruktur – endringsforslag

 2.2 Enhetlig utdanning – endringsforslag og sammenslåing med 3.4

 2.3 Helhetlig utdanning – endringsforslag

 2.7 Praksisstudier – endringsforslag og sammenslåing med 2.8

 2.9 Samarbeidsavtaler – endringsforslag

 2.11 Delstudier i utlandet – endrings- og strykningsforslag

 3.1 Eksamens- og vurderingsformer - endringsforslag

 3.2 Vurdering i praksis – endringsforslag 

 3.3 Skikkhetsvurdering – endrings- og strykningsforslag

 3.5 Medikamentregningstest – endringsforslag

 4.2 Krav til kontaktsykepleier – endrings- og tilleggsforslag

 4.6 Sykepleierforsikring – endrings- og tilleggsforslag

 5.3 Overgang fra studier til arbeid – tilleggsforslag

 5.4 Rett til heltidsstilling – tilleggsforslag

Årsmøtesak 4 NSF Student innsatsområder

Årsmøtesak 5 En utdanning i endring

Årsmøtesak 6 En aktiv studentorganisasjon

Årsmøtesak 7 Årets praksissted

Årsmøtesak 8 Valg

 8 a) Leder

 8 b) Nestleder

 8 c) 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

 8 d) Nominasjonskomite 5 medlemmer

Årsmøtesak 9 Resolusjoner








