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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.
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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 NSF Student NSF Student NSF Student ––––    mandat for årsmøte og studentstyre mandat for årsmøte og studentstyre mandat for årsmøte og studentstyre 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.  
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En liten hilsen fra studentstyret 

  

Navn: Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen 

Alder: 34 

Studiested: HiT 

Hei! 

Jeg er Cathrine, og går på Høgskolen i Telemark. Jeg går straks inn i mitt siste år på sykepleien deltid. 
Siden jeg begynte på sykepleien har jeg vært aktiv i NSF Student, dette er mitt andre årsmøte. 

De to siste årene har jeg sittet som fylkesrepresentant i Telemark, noe som har vært utrolig moro. Det 
har gitt meg muligheten til å være med på mye spennende. Jeg har vært med på å blåse liv i 
engasjementet i Telemark, noe som har vært utrolig givende. Jeg har og vært med på å arrangere 
faglunsj og stand. 

I året som har gått har jeg sittet i studentstyret sammen med en super gjeng fra vårt langstrakte land. 
Det har vært et lærerikt, spennende, utfordrende og morsomt år, som også har vært preget av mye 
jobbing. 

Vi har diskutert mange saker, og sett på hva som er viktig for våre studenter. Studentpolitikk er utrolig 
moro, og det givende å jobbe med når man ser at det nytter. Og det gjør det! 

Jeg har vært med på mange styremøter og fylkessamlinger med noen utrolig flotte folk, som er veldig 
engasjerte. Det er utrolig moro å være sammen med så engasjerte folk! Det har gitt meg unik mulighet 
til å bli bedre kjent med NSF som organisasjon og det viktige arbeidet som blir gjort, og dette har 
absolutt gitt mersmak. 

Mine fokusområder er å rekruttere flere menn inn i yrket vårt, kvalitet i praksis og internasjonalt 
samarbeid.  

I fjor fikk jeg tillit fra årsmøtet og ble valgt inn i studentstyret, og jeg håper jeg kan få den tilliten i år og 
siden jeg stiller til gjenvalg. ☺ 

Tusen takk for året som har gått, og så ønsker jeg dere alle et supert årsmøte! 

 

 

Andres Alcega  

Alder: 28 år 

Studiested: Høyskolen Diakonova 

Andres ble introdusert for NSF Student tidlig i 

sykepleierstudiet, og har vært med i lokale aktiviteter i Oslo. I 

fjor ble han valgt inn som styremedlem og har det siste året deltatt på alle styremøter. Han 

skal delta på ICN sin konferanse i Soul og vil derfor ikke være tilstede på årsmøte.  
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Navn: Camilla Jenshus  

Alder: 22  

Studiested: Universitet i Agder, Kristiansand.  

I året som har vært har jeg sittet som vara i studentstyret. Det har vært et utrolig 

spennende år, der jeg har fått vært med på å jobbe med politikken til NSF 

student, og ikke minst lært masse om organisasjonen. Jeg husker en gang at 

Silje Linnerud, sittende nestleder i NSF student sa til meg :«Engasjement 

smitter», og sannelig gjør det det! Det å ha fått lov til å samarbeide med så 

mange engasjerte og flotte personer, har bare økt mitt engasjement, og gjort slik at jeg ønsker å 

fortsette å engasjere meg med NSF student. Jeg har i løp av min periode i studentstyret fått lov til å 

være med å forbedre, diskutere saker til årsmøtet, og fått fremmet saker jeg mener det er viktig at 

NSF student mener noe om.  

Jeg vil helt til slutt takke for et fantastisk år, og takke for tillitten jeg fikk av årsmøtet 2014 til å lov til å 

være en del av styret 2014/2015. Jeg stiller til gjenvalg i år, og håper at jeg på nytt kan få tilliten til å 

sitte i studentstyret, og fortsette å jobbe med den spennende poltikken til NSF student.  Ønsker alle et 

godt årsmøte☺.  

 

 

 

 

 Navn: Elias Glein Feragen 

Alder: 20 

Studiested: Høgskolen i Hedmark avd. Elverum  

Elias heter jeg, og jeg studerer 2. året sykepleie på Elverum. Mitt første møte 

med NSF Student var da jeg gikk første året, og fylkesrepresentanen i mitt 

fylke valgte å tre av. Jeg ble spurt om jeg ville ta over. Litt usikker takket jeg 

ja. Dette var i desember, og påfølgende februar måned ble jeg med på 

fylkessamling på Geilo og jeg ble bitt av basillen. Jeg likte veldig godt det 

NSF Student holdt på med, og jeg bestemte meg for å stille til studentstyret 

på årsmøte i fjor.   

Nå har jeg sittet som styremedlem i NSF student i ett år, og jeg har ikke 

angret et sekund på at jeg stilte til dette vervet. Først og fremst har det vært 

en veldig lærerik periode der jeg har lært mye om sykepleierutdanningen, og om hvem som tar de 

viktige beslutningene vedrørende utdanningen min. Det har også vært en opplevelsesrik periode der 

jeg har knyttet mange bekjentskaper jeg kan nyte godt av i framtiden. Det har vært veldig givenes å 

sitte i styret da jeg har fått mye innputt om både fag og mulige arbeidsplasser noe som har gitt meg 

ekstra motivasjon til å fortsette med sykepleierutdanningen  

Jeg ser veldig fram til årsmøte, og tror det blir ei helg fylt med debatter, knytting av nye 

vennskapsbånd og masse moro.  

 

 



8

 

 

Navn: Christina Brandt Bratli 

Alder: 27 år 

Studiested: Høgskolen i Harstad 

Jeg sitter nå som leder i vårt lokallag i Harstad, og som 3. vara i 

studentstyret. Dette året har vært så lærerikt, og spennende. På 

lokallagsbasis har vi fått til noen flotte foredrag, månedlig quiz og andre 

aktiviteter med studentene. Veldig morsomt å kunne være med å påvirke andre til å engasjere seg 

mer, og kunne skape mye sosialt, samtidig å være der for å gi råd og veiledning for studenter som 

trenger det. 

Jeg har lært masse av å være med i NSF student, som jeg har kunnet ta med meg tilbake på skolen, 

og medelever, det har vært tøft, men også veldig givende. 

Som tredje vara har jeg ikke fått vært med så mye, men når jeg har fått være med har det vært veldig 

artig, og lærerikt. Det har vært mange spennende saker vi har jobbet med, og det er mye å sette seg 

inn i. Jeg har lært mye om NSF, og hvordan vi jobber og går frem med forskjellige saker.  

Jeg har aldri vært spesielt politisk aktiv, før nå. Å kunne være med i styret sammen hos NSF, og i 

tillegg være leder for lokallaget vårt gjør meg mer og mer engasjert for hver dag. Jeg har lært å 

utfordre meg selv ved flere anledninger, som jeg tidligere ikke har turt. Dette er absolutt noe jeg vil 

fortsette å være med på, og kommer til å stille til nytt styre verv. 

 
 

 
Håkon Endal 
 
Helt siden jeg begynte på sykepleierutdanningen har jeg vært opptatt av 
hvordan utdanningen er lagt opp og har sett hvor viktig det er med NSF 
student. Før jeg ble med i styret satt jeg som studentrepresentant i NSF 
Troms. En erfaring jeg er glad jeg hadde, men ikke nødvendigvis et krav for å 
sitte i studentstyre.  
 
Når jeg nå har vært i styret et år er jeg utrolig glad for at jeg valgte å melde 
meg som kandidat. Etter et år har jeg fått være med på forskjellige møter og 

konferanser i Norge og Europa. Blant annet har jeg vært på farmasistudentenes årsmøte i Tromsø 
(NoPSA), jeg har vært med på møte med de europeiske sykepleiestudentenes fellessammenslutning 
(ENSA) i Brüssel og jeg har vært på flere skolebesøk rundt omkring i Norge. I tillegg har det vært 
mange spennende styremøter i osloområdet. Vi har diskutert og jobbet med politikk som har blitt 
bestemt på det forrige årsmøtet og jobbet frem mot dette. Det har vært lange dager, men det gjør 
ingenting når det er så viktige ting vi jobber med!  Det har også vært veldig moro å planlegge 
fylkessamlinger for alle fylkesrepresentantene og jeg har hatt stor glede av å samarbeide med alle 
sammen. 
 
Jeg har selv ikke muligheten til å delta på dette årsmøte fordi jeg er i Sør-Korea sammen med 
forbundsstyret på den internasjonale sykepleiekongressen, dette også som et resultat av mitt 
styreverv. Vi blir å sees noen ganger i løpet av møtet, jeg tenker på dere og vil dele litt fra Korea med 
dere.  
 
Hvis det er en ting jeg skulle ønske hadde vært annerledes så må det være å ha stilt til valg tidligere, 
dette har vært et fantastisk år og jeg hadde gjort det igjen uten å tenke meg om. Dessverre har ikke 
jeg muligheten til å stille på nytt og må overlate styrevervet til noen andre. Jeg håper så mange som 
mulig stiller og jeg ønsker dere et riktig godt valg og et helt fantastisk årsmøte!  
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Sak til Årsmøte Nr: 1a 
  

 Dato: 27.05.15 

Saksbehandler: Mia Andresen  Dokumentnr DM:  

 

Oppnevning av ordstyrere og protokollfører 

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 Amalie Bekkelund Hole. Guro har bred erfaring som 
ordstyrer ved landsmøter og HTV-konferanser i NSF, og årsmøter i NSF Student. Amalie har erfaring 
fra relevante NSF arrangementer og deltatt som ordstyrer i NSF regi.  
 
Studentstyret foreslår også å oppnevne Maja Strand som protokollfører. Maja har erfaring som 
protokollfører på Årsmøtet. 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
 

Som ordstyrere under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 18.-21. juni 2015 
oppnevnes Guro Karlsholm og Amalie Bekkelund Hole.  
Som protokollfører oppnevnes Maja Strand. 

 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen  
Studentleder 
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Sak til Årsmøte Nr: 1b 
  

 Dato: 27.05.15 

Saksbehandler: Mia Andresen  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. 

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 

Mia Andresen  
Studentleder 
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Sak til Årsmøte Nr: 1c 
  

 Dato: 27.05.2015  

Saksbehandler: Mia Andresen  Dokumentnr DM:  

 

Godkjenning av sakliste for NSF Students årsmøte 18.- 21. juni 2015 

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 2014/2015 
 
               a) Årsberetning fra studentstyret  

 
b) Årsberetning fra lokallagene 
 

 
Sak 3 – «Internasjonalt arbeid og solidaritet» 
Sak 4 – «En utdanning i endring II» 
Sak 5 – Heldekkende hodeplagg 
Sak 6-  Et kjønnsnøytralt og likestilt yrke 
Sak 7 – Studentpolitisk plattform 
Sak 8 – Valg 
Sak 9 – NSF Students innsatsområder 2015/2016 
Sak 10 – Resolusjoner 
 
 
 
 
 Studentstyrets forslag til vedtak: 

Fremlagt saksliste vedtas. 
 

Med vennlig hilsen 
Mia Andresen  
Studentleder 
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Sak til Årsmøte Nr: 1d 
  

 Dato: 27.05.15  

Saksbehandler: Mia Andresen  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 18.- 21. juni 2015 oppnevnes: 
 

- Elias Glein Feragen, studentstyremedlem 

- Rudi Walker, studentstyremedlem 

- Silje Linnerud, studentnestleder 

- Stephanie Anita Bahl, 1. vara medlem i studentstyret 

- Dordi Elisabeth Schou, studentrådgiver  

 
 
 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen  
Studentleder 
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Sak til Årsmøte Nr: 1e 
  

 Dato: 27.05.15  

Saksbehandler: Mia Andresen  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: 
 

- Mia Andresen, studentleder NSF 
- Silje Linnerud, studentnestleder NSF 
- Jostein Ask Mathisen, sekretariatsleder 
- Morten Kristoffersen, rådgiver NSF 

 
 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen  
Studentleder 
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Sak til Årsmøte Nr: 1f 
  

 Dato: 27.05.15  

Saksbehandler: Mia Andresen  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: 

- Mia Andresen, Studentleder NSF 
- Jorun Hansebråten, Fylkesrepresentant  
- Fredrik Larsen, Skoledelegat  

 
 
 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen  
Studentleder 
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Sak til Årsmøte Nr: 2a 
  

 Dato: 27.05.15 

Saksbehandler: Mia Andresen  Dokumentnr DM:  

 

 

 

Årsberetning for NSF Student  2014 - 2015 

Bakgrunn for saken: 
 
Årsberetningen for 2014 - 2015 legges frem for årsmøte 18.- 21. juni 2015 
 
 
 
 

Studentstyrets forslag til vedtak: 

Årsberetningen for 2014 - 2015 tas til etterretning. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen  
Studentleder 
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1 
 

Årsberetning NSF Student 2014-2015 
 
 
Innledning 
 
Vi har fokusert på å gjøre NSF Student mer synlig og aktiv, og arbeide for bedre 
kvalitet i utdanningen. NSF Students arbeid viser resultater, og en stor seier i år var 
at det skal gjennomføres nasjonale deleksamener på landsbasis.  
 
Vi har fått massiv rekord i antall mennesker vi har nådd ut til på facebook. I løpet av  
ett år har facebooksiden økt med antall likes med 120 %. Vi har også hatt rekord i 
antall kandidater til årsmøtet og fylkesrepresentantvervene. Vi har i tillegg lansert en 
egen facebookside som heter «Mann kan bli sykepleier», en kampanje for å 
rekruttere flere menn til sykepleierutdanningen, som fikk 2300 likes på en måned.  
 
Vi har arbeidet mye internasjonalt, og ser nødvendigheten av at det burde satses 
mer på oppfølgning i utenlandspraksis og økt studentorganisering internasjonalt.  
 
Sykepleierutdanningen er i endring, og vi har jobbet aktivt for å forbedre utdanningen 
i denne prosessen. Vi møter flere utfordringer i forhold til kvalitet på utdanningen, og 
antall studenter som tar utdanning. Vi har arbeidet for kvalitet i praksisstudiene 
gjennom to nasjonale prosjekter, og mener det burde satses på bedre 
overgangsordninger for nyutdannede 
sykepleiere.  
 
Politisk arbeid består av prioriteringer. NSF 
Student har politikk på mange områder, og 
innsatsområdene styrer hva studentstyret skal 
fokusere på. Vi håper at den vedlagte 
årsberetningen vil synliggjøre det mest sentrale i 
arbeidet som er gjort i året som er gått. 
 
Vi vil takke tillitsvalgte for god innsats og 
engasjement for NSF Student. Vi vil også takke 
alle samarbeidspartnere.  
 
Tusen takk for oss.  
 
 
 
 
 
Oslo, juni 2015 
 
 
 
Mia Andresen        Silje Linnerud 
Studentleder        Studentnestleder 
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Oppstart på studentkontoret 
Perioden starten umiddelbart etter årsmøtet, og studentlederne hadde opplæring de 
første ukene etter endt årsmøte.  
 
Sommeren var en stille periode, og tiden ble brukt til å lese viktige dokumenter, 
studenthenvendelser og planlegging av året.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studentlederne ble ønsket velkommen av hele forbundsledelsen. 
 
 
Studentstyret 
Studentstyret har hatt seks styremøter i løpet av perioden. Møtene ble avholdt i Son, 
Brussel, Asker og de resterende i Oslo-området. Studentstyret har hatt i oppgave å 
arbeide med å innfri innsatsområdene som ble vedtatt av årsmøtet 2014. Flere av 
styremedlemmene har representert NSF Student utad og vært viktige bidragsytere til 
lokale aktiviteter.  
 
Studentstyret har i årsmøteperioden 2014/2015 bestått av: 
Mia Andresen    Leder    Høyskolen Diakonova 
Silje Linnerud    Nestleder   Universitetet i Agder, Kristiansand 
Rudi Walker    Styremedlem  Universitetet i Stavanger 
Andres Alcega    Styremedlem  Høyskolen Diakonova 
Håkon Endal    Styremedlem  Universitetet i Tromsø 
Elias Glein Feragen   Styremedlem  Høyskolen i Hedmark, Elverum 
Cathrine Svendsen   Styremedlem  Høyskolen i Telemark, Porsgrunn 
Stephanie Bahl    1. vara    Høyskolen i Bergen 
Camilla Jenshus   2. vara    Universitetet i Agder, Kristiansand 
Christina Brandt Bratli  3. vara    Høyskolen i Harstad 
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Bildet til venstre er fra styremøtet da styrets forslag til studentpolitisk plattform og innsatsområder ble 
ferdigstilt. 
 
Bilde til høyre er av hele studentstyret, uten varaer. Bildet er fra styremøtet i Brussel, som var en 
studietur for å lære mer om internasjonalt samarbeid, internasjonal organisering. Her på besøk EFN 
(European Federation of Nurses Associations).  
 
Grunnet frafall på noen møter, har varaene aktivt deltatt i styremøtene. 1. vara 
Stephanie deltok på alle møtene høsten, men grunnet utveksling deler av andre 
semester, deltok hun ikke på de to siste styremøtene. 2. vara Camilla og 3. vara 
Christina har deltatt på to styremøter hver. 
 
 
 
Fylkesrepresentanter 
Vi har gjennomført to fylkessamlinger for 
fylkesrepresentantene. Den første var på 
Geilo18.-21. september 2014, og den 
andre var i Oslo 26. februar-1. mars 2015. 
Fokuset på den første fylkessamlingen var 
å gjøre øke engasjementet til 
fylkesrepresentantene og å gjøre 
lokallagene aktive. Det var opplæring om 
vervet, NSF Student og organisasjonen, 
samt teambuilding.  
 
Den andre samlingen var det hovedsakelig  
fokus på hvordan verve studenter til å 
komme på årsmøtet. 
Fylkesrepresentantene har gjort en 
formidabel jobb med å rekruttere 
kandidater til årsmøtet, noe styret setter 
umåtelig pris på. I år har vi hatt 
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fylkesrepresentanter i nesten alle fylker, som er en økning fra i fjor. 
 
Fylkessamlingene har vært nyttige, og det 
synes at fylkesrepresentantene har fått økt 
engasjement og kunnskap, og de har 
etablert et større sosialt nettverk. Vi fikk 
gode tilbakemeldinger på gjennomføringen 
av fylkessamlingen og engasjerende 
opplegg. Fylkesrepresentantene har 
representert NSF Student i fylkesstyrene i 
NSF, og deltatt aktivt for å øke lokalt 
engasjement blant studentene. Som resultat 
av årsmøtevalget i år, var det nesten 100 
kandidater som stilte til årsmøtet, og er det 
nå fylkesrepresentanter i 18 fylker, i tillegg til 
12 varafylkesrepresentanter. Dette er 
rekordstor tilstrømming til årsmøte og verv, 
noe vi er veldig stolt over. 
 
 
 
Lokale aktiviteter 
Lokallag 
Lokallagene er viktig og avgjørende bidragsytere for å gjøre NSF Student synlig 
lokalt. Studentkontoret har arbeidet aktivt for å styrke lokallagenes mulighet for å 
gjennomføre arrangementer lokalt. Studentlederne har lagt ned mye tid og arbeid for 
å rettlede og informere lokallagene. Ett eksempel på dette er ferdig lagde quizpakker 
med quiz og premier som fylkesrepresentantene fikk på fylkessamlingen. 
Studentlederne har også sendt ut nyhetsbrev på mail for å enklere informere 
studentene om aktiviteter.  
 
Vi har hatt aktive lokallag gjennom hele året. Det er blitt opprettet seks nye lokallag i 
år. Per i dag eksisterer det lokallag ved disse studiestedene: 
 
- Ålesund              
- Elverum       
- Kristiansand         
- Bergen              
- Oslo                
- Fredrikstad             
- Trondheim        
- Harstad          
- Stavanger        
- Namsos           
 
Alle medlemmer kan etablere et lokallag etter noen retningslinjer. Det hadde vært 
positivt å ha flere aktive lokallag, da lokallagene kan arrangere quiz- og pizzakveld, 
faglige arrangementer m.m. gratis for studentmedlemmene. Fylkesrepresentantene 
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på fylkessamlingen fikk ferdig ladge quizpakker, med quiz og premier for å arrangere 
quiz. Det var veldig positivt å være synlig med stand for lokallaget i studiestarten.  
 
Det er en egen budsjettpost for lokallagene, basert på en fast sum i tillegg til antall 
medlemmer ved studiestedet. Lokallagene har selv arrangert aktiviteter til denne 
pengesummen er nådd, og søkt om mer penger fra studentkontoret ved behov. Dette 
har bidratt til at lokallagene har hatt mulighet til å selv arrangere aktiviteter uten å 
måtte få godkjenning av studentkontoret, på aktiviteter som samkjører med NSFs 
retningslinjer. Det er noen lokallag som har brukt mye mer penger enn avsatt til sitt 
lokallag, mens noen lokallag ikke har brukt opp sin sum. Ett lokallag kan ikke bruke 
penger fra et annet, dersom en pengesum ikke er oppbrukt.  Faglige arrangementer 
som fagkonferanse og faglunsj har en egen budsjettpost som ikke belaster 
lokallagsøkonomien. Studentledelsen har sett seg tjent med å bruke en del penger 
på fagkonferanser, siden ett av innsatsområdene for året var å skape en synlig og 
aktiv studentorganisasjon. Det har også blitt kjøpt inn 10 rollups til lokallagene, for å 
øke synligheten på studiestedene og slik at lokallagene kan bruke de for eksempel 
på lokale arrangementer.  
 
Det har også blitt gjennomført lokale aktiviteter der vi ikke har lokallag, eksempelvis i 
Tønsberg våren 2015, der nesten 60 studenter møtte opp for anatomiquiz med 
fylkesrepresentant Cecilie, styremedlem Cathrine og studentleder Mia. I tillegg dro 
begge studentlederne til både Stord og Haugesund og sto på stand, siden det ikke 
fantes noe lokallag der.  
 
 
Faglige arrangementer 
Det har vært arrangert mange store faglige 
arrangementer i året som har gått. En stor fagdag 
krever mye planlegging og arbeid. 
Studentledelsen har brukt mye tid på planlegging 
og gjennomføring av faglige arrangementer, og 
selv deltatt på de fleste faglige arrangementene. 
Studentleder deltok på fagarrangementene i Oslo 
og Trondheim. Studentnestleder deltok på 
fagarrangementene i Kristiansand, Oslo, Elverum 
og Porsgrunn. 
 
Fagkonferanser: 
- Kristiansand 17. oktober 2014 
- Oslo 29. oktober 2014 
- Bergen 6. november 2014 
- Elverum 12. juni 2015  
 
Faglunsj/fagkveld: 
- Porsgrunn 9. mars 2015 
- Elverum 24. mars 2015 
- Trondheim 13. april 2015 
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Totalt har NSF Student gitt tilbud 
til 8000 studenter om å delta på et 
faglig arrangement. 1500 
studenter har deltatt. Dette er 
veldig mange i forhold til i fjor. Det 
er kommet mange gode 
tilbakemeldinger på at slike faglige 
arrangementer er et godt 
medlemstilbud for studentene.  
 
Selv om det er mye arbeid med 
store fagkonferanser, kan det 
være like hensiktsmessig å 
arrangere flere mindre 

arrangementer som faglunsj og 
fagkveld. Komiker og sykepleier 
Lars Berrum har vært 
konferansier og humormann på 
de fire store fagkonferansene. 
 
NSF Student har brukt NSFs 
faggrupper aktivt, og invitert de til 
å stå på stand på 
fagarrangementene. Det har også 
blitt loddet ut fine premier med 
konseptet «drømmedag i 
praksis». Et eksempel er i Oslo, 
der studenter på fagkonferansen 
vant praksisdager på 
fødeavdelingen og med «Sykepleie på hjul». 
 
Vi har forenklet påmeldingssystemet ved at en sms sendes ut fra studentkontoret, så 
svarer man «ja» for å melde seg på. I tillegg har man kunne meldt seg på via en link 
på www.nsf.no. 
 
 
Arendalsuka 
Studentlederne deltok på Arendalsuka i august. Arendalsuka er en politisk 
møteplass, skal bidra til politisk engasjement og bidrar til at orangisasjonaer og 
enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med sentrale nasjonale aktører innenfor 
politikk, organisasjons – og næringsliv. NSF Student utviklet i samarbeid med 
Pedagogstudentene, NITO studentene og Tekna-studentene, et felles utsagn på 
vegne av 47 000 studenter, med tre hovedbudskap. Disse var at finansieringen av 
studieplassene må reflektere de reelle kostnadene for å kunne tilby utdanning og 
praksis av god kvalitet, at studietilbudene må møte fremtidens behov i antall og 
kvalitet, og at rådgivningstjenesten i grunnutdanningen må styrkes for at fremtidige 
studenter skal få vite mer om muligheter og utdanningsløp.  
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Studentlederne møtte også leder og nestleder av forbundsstyret. Vi deltok kun 12. 
august, siden oppstart av ververunden av nye studentmedlemmer var samme uke. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verveperioden 
Den årlige vervekampanjen var i gang i august for å verve nye medlemmer til NSF 
Student. Totalt fikk vi besøkt alle studieinstitusjoner, det vil si 34 studiesteder i løpet 
av starten av høstsemesteret. I tillegg gjennomførte vi ytterligere tre vervebesøk for 
de nyoppstartede kullene på vinterstid. Rekrutteringssystemet er godt utviklet over 
lang tid, og fungerer svært godt. Om lag 90 % av alle sykepleierstudenter i landet er 
medlem av NSF. Denne prosenten ble opprettholdt i år også. 
 
Nytt i år var innmelding 
via sms, der man 
sender en sms fra en 
smarttelefon for å bli 
medlem på stedet. 
Dette har fungert bra, 
og er en raskere, 
mindre administrativ og 
mer miljøvennlig 
innmeldingsmåte. 
Verveteamet hadde 
ekstra 
innmeldingsblanketter 
på papir til de som ikke 
hadde smarttelefon.  
 
Verveteamet bestod av 
studentlederne, noen 
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styremedlemmer og noen tidligere aktive medlemmer i NSF Student. Koordineringen 
av vervebesøkende ble utført av studentkontoret.  
 
Flere av fylkesrepresentantene og fylkeskontorene 
har vært behjelpelige med logistikk, hjelp og 
tilstedeværelse under ververunden. Under 
verveperioden ble det mange steder gjennomført 
uformelle samtaler og møter med 
fylkesrepresentanter og andre medlemmer.  
 
 
 
 
 
 
Global Dignity Day 
NSF Student deltok på Global Dignity Day 15. 
oktober 2014. Global Dignity arrangeres hvert 
år for videregående skoler, og setter ordet 
«verdighet» på agendaen. NSF Student er en 
samarbeidspartner. Global Dignity er et 
internasjonalt prosjekt. Studentlederne deltok 
som veiledere på selve dagen, og en 
opplæringsdag i forkant. Det ble sendt ut et 
brev til studieinstitusjonene med en oppfordring 
om å ikke sette opp obligatorisk undervisning 
denne dagen, slik at sykepleierstudentene 
kunne delta. Flere sykepleierstudenter deltok 
på Global Dignity Day, og to 
fylkesrepresentanter deltok på Global Dignity 
som veiledere våren 2015. 
 
 
 
Streiker i forbindelse med arbeidsmiljøloven 
Det ble foreslått en endring i arbeidsmiljøloven, som ville bety mer søndagsarbeid og 
overtid for sykepleierne. NSF og NSF Student var med i to streiker for å vise sin 
motstand til dette. Det ble, på tross av mange 1000 streikende over hele lander, 
vedtatt endringer. Flere fylkesrepresentanter deltok også i streik lokalt. 
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Studietur til Tanzania 
NSF Student arbeider 
for kvalitet i 
utdanningen. 
Utenlandspraksis er 
en stor del av 
utdanningen for 
mange norske 
sykepleierstudenter. 
NSF Student har stilt 
spørsmål ved hvilken 
kompetanse og 
oppfølgning 
studentene får etter 
endt 
utenlandspraksis. 
Derfor dro 
studentlederne til 
Tanzania på TICC, 
der mange norske 
sykepleierstudenter gjennomfører sin praksis. Det ble tydelig at det er utfordrende å 
skape gode praksissituasjoner utenlands, sammenlignet med  sluttkompetansen man 
får i Norge, men studentene blir rike på andre erfaringer man ikke får i Norge. 
Studentlederne deltok også på et styremøte til TICC og traff den Tanzanianske 
sykepleierorganisasjonen, TANNA. Det ble i etterkant av studieturen sendt inn en 
kronikk i Sykepleien, som ble publisert i mai 2015. 
 
 
Avgangsundersøkelsen 
Avgangsundersøkelsen er en 
spørreundersøkelse som sendes 
ut årlig til nyutdannede 
sykepleiere. Undersøkelsen ble 
sendt ut i desember til alle 
nyutdannede sykepleiere som var 
studentmedlem  og fullførte studiet 
våren 2014. Resultatet viste at det 
er svært få nyutdannede 
sykepleiere som vil jobbe på 
sykehjem, kun 7%. NSF og NSF 
Student møtte helseminister Bent 
Høie, og leverte han et ark med 
vårt budskap om at sykehjem må 
bli en mer attraktiv arbeidsplass 
for nyutdannede sykepleiere. 
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Årsmøtevalget og landsmøtevalget 
Årets valg er vi veldig fornøyd med. Nesten 100 kandidater 
stilte til valg, og det var reell kamp om plassene flere steder. 
Oppslutningen på stemmegivning var også høyere 
sammenlignet med i fjor. Dette resulterer i rekordantall 
deltakere på årsmøte og nesten alle fylkesrepresentantverv 
er besatt. 
 
I år er det også NSFs landsmøte. Det velges en 
studentrepresentant i hvert fylke, som skal representere 
studentene på NSFs landsmøte i november. Det ble valgt16 
kandidater og 11 varaer.  
 
Valgresultatene vitner om stort engasjement på landsbasis.  
 
 
Sykepleierdagen 12. mai 
Studentnestleder deltok på feiring av den 
internasjonale sykepleierdagen 12. mai på 
stand på Egertorvet sammen med 4 
sykepleierstudenter fra NSF Student. 
Sykepleierdagen ble feiret av NSF og NSF 
Student stilte opp på stand for å spre 
budskapet og delte ut ballonger og diverse 
strøartikler fra NSF. NSF Student loddet ut 
seks gratisbilletter til studenter som ville 
delta på festkveldsarrangementet på 
Sentrum Scene, arrangert av NSF Oslo. 
 
 
Deltakelse på konferanser,  årsmøter og andre arrangementer 
Studentlederne og studentstyret har deltatt på en rekke konferanser både nasjonalt 
og internasjonalt. Studentleder holdt en tale på NSF sin utdannings- og 
forskningskonferanse høsten 2014 med budskapet om at sykepleierutdanningen 
trenger styrket HLR (hjerte, retning og ledelse). Studentnestleder deltok første 
konferansedag og styremedlem Elias deltok andre dag, i tillegg til studentleder.  
 
Studentleder deltok også på FUFF-konferansen i Bergen våren 2015, der hun holdt 
et innlegg om pasientsikkerhet og viktigheten av dette i utdanningen. 
Studentnestleder ga innspill om krav til praksissteder for tillitsvalgte på OUS og holdt 
et innlegg om kvalitet i praksisstudiene på tillitsvalgtkonferansen til NSF i Oslo.  
 
Studentnestleder deltok på NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Student Association) 
sin årlige kongress i Tromsø 5.-8. februar, som er farmasistudentenes årsmøte. 
Studentstyremedlem Håkon deltok også på deler av kongressen. Studentleder deltok 
på Nmfs (Norsk Medisinstudentforening) årsmøte i Budapest som representant for 
NSF Student. Studentnestleder deltok på Pedagogstudentenes landsmøte16.-19. 
april, sammen med studentstyremedlem Cathrine. Studentnestleder deltok på NITO 
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studentenes (Norges ingeniør og teknologorganisasjon) landsmøte 10. april, mens 
fylkesrepresentantene Mari og Victoria representerte NSF Student på landsmøtet 
11.-12. april. Studentestleder deltok på årsmøtet til SLS (Sygeplejerskestuderendes 
landssammenslutning), som er Danmarks svar på NSF Student, 29.-31. mai, 
sammen med 2. vara i studentstyret, Camilla.  
 
I tillegg deltok studentnestleder på en workshop om fremtidens spesialsykepleier 21. 
april. 
 
Begge studentlederne har også undervist i etikk og sosiale medier på Elverum ved to 
forskjellige anledninger for sykepleierstudenter. 
 
 
Politisk posisjonering og nasjonalt samarbeid 
Studentledelsen har også deltatt på en rekke møter i aktuelle fora. Studentlederne 
møtte vi helseministeren og byråden i Oslo sammen med NSF. De fikk våre innspill 
omhandlende eldreomsorg og rekruttering til primærhelsetjenesten. Vi har levert 
høringssvar sammen på en rekke høringer, og bidratt aktivt i sosiale medier.  
 
Vi har også arbeidet tett med mange aktører og organisasjoner i Norge. Vi har fulgt 
opp nettverket med helseprofesjoner i Norge og gjennomført en spørreundersøkelse 
om praksis sammen. Vi fikk medieomtale for dette arbeidet i vinter. Vi har deltatt på 
hverandres årsmøter/landsmøter og lært og delt om hverandre. 
 
Vi har også holdt kontakten med NITO, TEKNA og Pedagogstudetene, to eksempler 
er samarbeidet under Arendalsuka og samarbeid om gjennomføring av Global 
Dignity. 
 
Vi har også deltatt aktivt i oppfølgingsarbeidet av St.mld. 13 i to nasjonale prosjekter, 
«Praksisprosjektet» og «Felles innhold», gjennom vervene i NSO. Begge disse 
prosjektene er bestillinger fra KD (Kunnskapsdepartementet) og gjennomføres av 
UHR (Universitets- og høyskolerådet). Prosjektene er fortsatt under arbeid og blir sett 
på som det største endringsarbeidet tilknyttet helse- og sosialutdanninger i Norge på 
en årrekke. Begge studentlederne har vært aktive i prosjektgruppen og 
arbeidsgruppene. 
 
Studentlederne var i møte med Statens Autorisasjonskontor (SAK) i forbindelse med 
autorisasjonutstedelse til sykepleiere med utdanning fra utlandet. Det har vært flere 
saker om at det er vanskelig å få norsk autorisasjon med utenlands utdanning, og at 
SAK har godkjent noen autorisasjoner, mens noen ikke har blitt autorisert. 
Studentlederne deltok også på en workshop i Helsedirektoratet og diskuterte 
godkjenningsordninger og autorisasjon for sykepleierutdanning.   
 
 
Nasjonalt profesjonsråd for sykepleierutdanningen 
Både studentleder- og nestleder ble valgt inn til å representere sykepleierstudentene 
på vegne av NSO inn i Nasjonalt profesjonsråd for sykepleierutdanningen. 
Profesjonsrådet består av dekaner og studieledere fra nesten alle landets 
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sykepleierutdanninger, i tillegg til studentrepresentantene. NSF deltar også med en 
representant på møtene i profesjonsrådet. 
 
Det har vært to møter i perioden, og NSF Student har deltatt på begge møtene. 
Viktige temaer som gjennomføring av nasjonal deleksamen. Gjennom vervet i 
profesjonsrådet har studentlederne fått tilgang til å delta i NOKUTs arbeid for 
gjennomføring av nasjonale deleksamener, og studentleder og studentrådgiver 
deltok på et møte i forbindelse med dette. De kom med innspill og fremlegg av 
tidligere arbeid NSF Student har hatt med nasjonale tester.  
 
 
Unio-studentene 
NSF Student er en del av Unio-studentene, som representerer ca 28 000 studenter 
nasjonalt. Unio-studentene består av 
studentrepresentanter fra Unios 12 
medlemsforbund, som er: Norsk 
Sykepleierforbund, Norsk 
Fysioterapeutforbund, Norsk 
Ergoterapeutforbund,  
Akademikerforbundet, Politiets 
Fellesforbund, Utdanningsforbundet, 
Presteforeningen, Forskerforbundet, 
Skatterevisorenes Forening, Det 
norske maskinistforbund, Norsk 
Radiografforbund og Det norske 
diakonforbund. Unio er Norges nest 
største hovedorganisasjon med over 
330 000 medlemmer. 
 
Unio-studentene har vært ledet av 
nestleder i Pedagogstudentene, Martin 
Asheim, og nestleder i Unio-
studentene har vært nestleder i NSF 
Student, Silje Linnerud. Begge ble 
valgt høsten 2014. Unio-studentene går sammen om å arbeide for felles mål i 
utdanningene og saker som angår studenter generelt. Unio-studentene er en viktig 
samarbeidsarena for NSF Student.  
 
Det har vært gjennomført to Unio-konferanser, arrangert av Unio. Både leder og 
nestleder av Unio-studentene deltok på begge disse konferansene. Unio-studentene 
har gjennomført 5 møter i løpet av perioden.  
 
Unio-studentene har i løpet av året fått en egen facebookside samt gjennomført en 
kampanje på sosiale medier som heter «Mine skuldre». Kampanjen viser at Unio-
studentenes medlemmer utdanner seg til å bli en viktig del av samfunnet, og 
sammen bærer vi velferdsstaten på våre skuldre. Deltagelsen i Unio-studentene har 
vært varierende fra styremedlemmenes side, og vi ser at Unio-studentene har større 
potensial til å fronte studentenes mening i media og samarbeide tettere opp mot 
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Unio. Unio-studentene og har deltatt i en rekke samarbeidsmøter og arrangementer 
tilknyttet UNIO. 
 
 
Samarbeid med NSF 
NSF Student har kontinuerlig kontakt med ansatte og politisk valgte i NSF. Det er 
nedsatt et politisk forum hvor alle de politiske valgte i NSF møtes for å diskutere 
aktuell politikk og utfordringer. Forumet består av studentleder- og nestleder, 
forbundsledelsen, leder for faggruppene og leder for sykepleieetisk råd. Det har vært 
ett møte for politisk forum.  
 
NSF Student har hatt møte med ansatt i fagpolitisk avdeling, Jarle Grumstad, hver til 
annenhver uke. Dette for å bli orientert omkring politiske prosjekter, endringer og 
strategi for politisk arbeid. Studentledelsen har fått innføring i det politiske og 
organisatoriske systemet, fått oppdateringer og mottatt råd for hvordan NSF Student 
kan jobbe politisk og viktige posisjoneringer for å fremme politikk. Dette har vært en 
viktig ressurs for NSF Student.  
 
 
Forbundsstyremøter 
Forbundsstyret er NSFs høyeste organ mellom landsmøtene, som avholdes hvert 4. 
år. Forbundsstyret effektuerer landsmøtets vedtak og tar initiativ i saker som er av 
betydning for sykepleierne og sykepleieryrket. Studentlederen er, på vegne av NSF 
Student, fullverdig medlem av forbundsstyret, med stemmerett. Studentleder har 
deltatt på alle forbundsstyremøter som har vært avholdt i perioden. Studentnestleder 
har vært med på en dag i et forbundsstyremøte. 
 
Erfaringen i forbundsstyret det siste året har vært positiv. Studentleder har i flere 
anledninger oppdatert om hva NSF Student jobber med. Videre har studentleder 
aktivt vært med i diskusjoner, da spesielt situasjoner som er relatert til 
sykepleierutdanningen og utdanningsstrategi. 
 
 
Media 
Studentlederne har ved flere anledninger uttalt seg i 
media. Det har vært flere oppslag i bladet 
Sykepleien, Aftenposten, Khrono, Universitas og 
Dagens Medisin. Studentlederne har blant annet 
vært intervjuet i forbindelse med autorisasjoner til 
utenlandske sykepleiere, studiebarometeret, 
karakterkrav og avgangsundersøkelsen. 
 
Videre har NSF Student hatt en fast kronikk i NSF 
Politikk, som er et bilag i bladet Sykepleien, hvor 
studentlederne har skrevet om aktuelle saker og NSF 
Students politikk.  
 
Sosiale media har også blitt brukt for å fronte og 
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formidle politisk budskap. Studentkontoret gikk til innkjøp av et eget fotokamera for å 
kunne ta bilder og filme, uten å være avhengig av å låne fra 
kommunikasjonsavdelingen til NSF. 
 
 
Nyhetsbrev 
NSF Student har ved flere anledninger sendt ut 
nyhetsbrev til alle medlemmer som har gyldig 
e-postadresse registrert i medlemsregisteret. 
Blant annet har alle studentmedlemmene fått 
informasjon om årsmøtet, julebrev og info om 
kampanjen «Mann kan bli sykepleier» for å 
rekruttere flere menn til sykepleierutdanningen. 
Det har også blitt sendt ut mange lokale 
nyhetsbrev på vegne av fylkesrepresentantene, 
med info om lokale arrangementer. Nyhetsbrev 
er en effektiv måte å nå ut til 
studentmedlemmene på.  
 
Studentledelsen har sendt ut totalt 66 
nyhetsbrev på mail, sammenlignet med 
henholdsvis 29, 31 og 2 i 2013-2014, 2012-
2013 og 2011-2012. Flere nyhetsbrev er kun 
sendt til utvalgte skoler, angående lokale 
aktiviteter for eksempel, mens noen nyhetsbrev 
er blitt sendt til samtlige medlemmer i NSF 
Student. Fylkesrepresentantene har mottatt 
eget nyhetsbrev med informasjon og 
oppdatering fra styremøtene. På nyhetsbrevene har det vært link til facebooksiden til 
NSF Student, som har hatt mange oppdateringer ukentlig om hva NSF Student 
jobber med. 
 
 
Sosiale medier 
I år har vi hatt særlig fokus på å bruke facebook som informasjonskanal, og facebook 
har derfor vært benyttet i stor grad for å spre informasjon. I alle nyhetsbrev har det 
vært link til facebook, og ved flere anledninger har det vært skrevet i nyhetsbrev at 
man kan klikke seg inn på facebooksiden til NSF Student for å lese mer om hva vi 
jobber med. NSF Student har nådd ut til mange 10-talls tusen mennesker og antall 
likes har økt betydelig, med hele 120 %, det siste året. Lokallagene har fått egne 
facebooksider for å enklere nå ut til medlemmer, spre informasjon og kommunisere 
lokalt. 
 
Twitter har vært brukt i liten grad, men dette er noe NSF Student burde benytte seg 
av mer fremover for å nå ut til politikere og andre politiske aktører.  
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Rammeplanen 
Nasjonal rammeplan for sykepleierutdanning er et nasjonalt styringsverktøy som er 
førende for hvordan sykepleierutdanningene er bygd opp, og alle 
sykepleierutdanningene i Norge skal følge denne rammeplanen. Det er en kjent sak 
at flere av landets sykepleierutdanninger likevel bryter med disse bestemmelsene.  
 
Rammeplanen har vært en stor sak i mange år, og i år har det skjedd en stor 
endring. Rammeplanen skal fjernes, og erstattes med et helt nytt nasjonalt 
styringsverktøy. Derfor har vi ikke fokusert på å avholde rammeplansopplæring for 
studentene, men fylkesrepresentantene har fått en innføring i hvordan rammeplanen 
fungerer.  
 
 
Nasjonal avgangseksamen 
NSF Student har vært i kontakt med Kunnskapsdepartementet og NOKUT, og det 
skal utarbeides en nasjonal avgangseksamen i anatomi og fysiologi for 
sykepleierstudenter. Det skal gjennomføres en pilot høsten 2015, og i 2016 og i 2017 
skal alle studiesteder delta. NSF Student har jobbet aktivt for å få gjennomslag for 
dette i år, noe som også baserer seg på mange års arbeid av NSF Student. 
 
 
Forbedring av hjemmesiden 
Norsk Sykepleierforbund har fått en ny internettside, for å enklere får oversikt over 
informasjonen. NSF Student har en egen hovedfane.  
 
 
Bruk av studentassistenter 
Ett av innsatsområdene var konkret at vi skulle utrede hvordan studiesteder bruker 
studentassistenter og/eller lignende ordninger i sykepleierutdanningen. Det ble sendt 
ut en spørreundersøkelse om studentassistenter i samme spørreundersøkelse om 
HMS. Resultatene viste at bruken av studentassistenter viser seg å være positiv. 
 
20 % sa «ja» til at de har studentassistenter på sitt studiested, 32 % sa «vet ikke», 
mens 48 % sa «nei». 60 % av de som sa «ja» til at de hadde studentassistenter på 
sitt studiested, har selv blitt undervist eller deltatt i opplegg drevet av 
studentassistenter, mens 40 % ikke hadde det. Studentene virker positive til 
studentassistenter, da over 54 % svarte «enig» eller «helt enig» til at løsningen med 
studentassistenter er bra og har en god læringseffekt. Kun 9 % svarte at de var 
«uenig» eller «helt uenig» i påstanden. 12 % svarte «vet ikke», og 25 % svarte 
«nøytral». 
 
 
Kampanjen «Mann kan bli sykepleier» 
Sykepleieryrket og sykepleierutdanningen har en 
ujevn kjønnsbalanse, med omtrent 90 % kvinner 
og 10 % menn. Jevn kjønnsbalanse øker trivsel på 
arbeidsplassen og dette gagner både sykepleiere, 
annet helsepersonell og pasientene. For å 
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imøtekomme samfunnets behov for sykepleiere og den fremtidige 
sykepleiermangelen, må det utdannes flere sykepleiere, og da fra begge kjønn. En 
sykepleiermasse som gjenspeiler befolkningen vil også komme pasientene til gode. 
Dette budskapet vil NSF Student spre i samfunnet.  
 
Som et tiltak for å rekruttere flere menn, har vi laget en kampanje som heter «Mann 
kan bli sykepleier». Dette er en egen facebookside, med bilder og intervjuer av 
mannlige sykepleiere. Vi har laget egne pappfigurer for å synliggjøre budskapet vårt. 
NSF Student har vært aktiv på sosiale medier angående debatt om kjønnspoeng.  
 
NSF Student deltok også to dager på Utdanningsmessa i Lillestrøm for å snakke 
med elever på 
ungdomsskolen og den 
videregående skolen. På 
standen var det flest 
menn, for å vise frem 
gode rollemodeller. 
Standen ble godt mottatt 
og vi mottok mange gode 
tilbakemeldinger på at det 
var nyttig. Dette ble også 
skrevet om i NSF Politikk. 
 
Kampanjen er også en 
del av et internasjonalt 
samarbeid. 
 
 
Forebygging av skader i praksis 
NSF Student har sendt ut en spørreundersøkelse til alle sykepleierstudentene der vi 
skulle kartlegge undervisning om forebygging av skader i praksis. 950 studenter 
svarte, og resultatene viser at de fleste studentene har hatt opplæring i hvordan man 
skal forebygge skader i praksis, men 25 % svarte at de ikke hadde det. 13 % svarte 
«ja» på at de hadde skadet seg, mens 87 % ikke hadde det. Den største andelen 
skader var skader fra pasient (slag, bitt osv.). Av de som ble skadet, meldte 55 % i 
fra om skaden, mens 45 % ikke gjorde det. Over 50 % av studentene ble ikke fulgt 
opp av verken skolen eller praksisstedet. Av de som meldte fra om skaden og som 
fikk oppfølgning, fikk de aller fleste oppfølgning av praksisstedet og kun 4 % sa de 
fikk oppfølgning av skolen. Det er et forbedringspotensial i forhold til varsling av 
oppstått skade. De som svarte gjenspeilet medlemsmassen, så vi tolker resultatene 
som representative. 
 
NSF Student mener at sykepleierstudentene skal få gratis hepatittvaksine, grunnet 
risiko for smitte i praksis. Smitterisikoen er dog svært lav, kun seks sykepleiere har 
blitt smittet av hepatitt B i løpet av de 20 siste årene. Folkehelseinstituttet anbefalte i 
2007 at sykepleierstudenter skal få denne vaksinen, og medisinstudenter får denne 
vaksinen gratis. Sykepleierstudentene har kjempet for dette i mange år, uten 
resultater, grunnet økonomiske prioriteringer. Vi kan nå opplyse etter samtale med 
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Helse- og omsorgsdepartementet, at hepatittvaksinen mest sannsynlig skal innføres i 
barnevaksinasjonsprogrammet. Stivkrampevaksine har vi ikke lagt så mye vekt på, 
siden denne allerede gis i barnevaksinasjonsprogrammet. 
 
 
Studenthenvendelser og rådgivning for sykepleierstudenter 
NSF Student mottar mange henvendelser fra studentmedlemmer. Disse 
henvendelsene omfatter i stor grad spørsmål om rettigheter som student i 
utdanningen, arbeidsforhold og medlemskap. NSF Student har en fellesmail som 
leses av sekretær, studentledere og studentrådgiver. Spørsmål som omhandler 
arbeidsforhold besvarer fylkeskontoret som medlemmet tilhører, og henvendelser om 
medlemsskap i NSF besvares av medlemstjenester. Henvendelsene som omfatter 
studieforhold blir oftest saksbehandlet av studentrådgiver Morten Kristoffersen via 
mail og telefon, og i noen grad av studentlederne. Studentlederne har mottatt en del 
telefoner fra studenter med henvendelser om utdanningen og forskjellige situasjoner. 
 
Mange av henvendelsene til studentrådgiver omfatter saker der studenter blir 
skadelidene for at studiestedene ikke holder seg til gjeldende lover og forskrifter. 
Eksempler på noen problemstillinger er at studenter har strøket på eksamen og 
praksis, og trenger rådgivning til hvordan de skal håndtere utfordringene og hva som 
blir veien videre.  
 
I perioden har det vært en omstrukturering av ressurser til studentkontoret. Tidligere 
hadde studentkontoret en ansatt i 50% som sekretær og en ansatt i 50 % som 
studentrådgiver. NSF har ansatt en ny studentrådgiver i en 100 % stilling, som skal 
overta disse arbeidsoppgavene. Tiltredelsen skjer i midten av juni 2015. 
 
 
Internasjonalt samarbeid 
NSF Student har jobbet hardt for å delta i internasjonale strukturer, og samarbeidet i 
internasjonalt i året som har gått har vært svært lærerikt og konstruktivt.  
 
Studentleder har representert NSF Student internasjonalt i stor grad og 
studentnestleder har representert NSF Student i noen anledninger.  
 
For å inkludere studentstyret i det internasjonale arbeidet, ble ett av styremøtene 
avholdt i Brussel for å ha en studietur omhandlende viktigheten av internasjonalt 
arbeid, noe studentstyret virket til å sette stor pris på. 
 
 
Nordiske sykepleierstudenters kontaktforum  (NSSK) 
Nordiske sykepleierstudenters kontaktforum er et nettverk av sykepleierstudenter fra 
de nordiske landene, samt det færøyske selvstyreområde. Det gjennomføres to 
fysiske møter i året, og landene rullerer på å arrangere møtet. Studentleder- og  
nestleder deltok på begge møtene i år. 
 
Første møte ble avholdt i København, Danmark, hvor vi hovedsakelig jobbet med et 
felles utsagn om at en sykepleier er en sykepleier, uansett kjønn, og planla en 



34

 

18 
 

nordisk kampanje for å rekruttere flere menn til sykepleierutdanningen. 
Studentlederne fra Norge deltok også på Sykepleierfestivalen i etterkant av NSSK-
samlingen, som er en faglig og politisk arrangement. Dagen etter var det styremøte i 
SSN (Sykepleiernes samarbeid i Norden), og studentlederne fra Norge og Danmark 
representerte studentene på dette møtet.  
 
Det andre møtet ble avholdt i Oslo, Norge og da sto styrking av organisasjonsstruktur 
og videre arbeid i NSSK på agendaen. Det ble laget en slagplan på hvordan man 
kunne styrke studentorganiseringen på Island og Færøyene, siden de ikke har noen 
studentorganisasjon. På dette møtet begynte vi også å planlegge neste møte som 
avholdes i Sverige høsten 2015. 
 
Blant annet fulgt vi opp 
innsatsområde om å lage en 
nordisk kampanje om å rekruttere 
flere menn til faget vårt. Denne 
kampanjen har nå fungert gjennom 
nesten et år, og vi har hatt stor 
interesse og pågang knyttet til 
dette arbeidet. Vi håper at arbeidet 
vil fortsette i tiden fremover. 
 
I tillegg til møtene har vi hatt tre 
skypemøter og hatt en egen 
facebookgruppe for å kunne 
samarbeide mellom møtene. 
 
 
European Nursing Student Assosiation (ENSA) 
ENSA består av sykepleierstudentorganisasjonene i Europa. Den europeiske 
sammenslutningen av sykepleiestudenter avholdt sitt årlige møte i Dublin, Irland i 
oktober 2014. Møtet jobbet med organisasjonsstrukturen, og vi vedtok den samme 
resolusjonen om kjønnsfokus i 
sykepleieryrket, som vi vedtok i NSSK.  
 
Det er store variasjoner på 
studentorganisasjonene i Europa, men på 
møtet kunne alle landene dele sine egne 
erfaringer. Norge og Danmark er de 
eneste europeiske landene som har to 
frikjøpte studentledere. Studentleder Mia 
Andresen ble valgt som nestleder i ENSA 
på møtet, og vil derfor også delta på neste 
årsmøte i ENSA som arrangeres i London 
høsten 2015. Studentleder i Danmark ble 
valgt som styremedlem, og det har betydd 
mye for organiseringen av ENSA at disse 
personene har sittet i styret. ENSA har 
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gått fra å være et nettverk til å bli en organisasjon, og dette har krevd mye arbeid. 
Årets ENSA-styre har jobbet med å få på plass interne retningslinjer og tilgang på 
økonomiske midler. Framtidsutsiktene til ENSA ser nå lyse ut og gir mange flere 
muligheter med en egen pengekonto. Styret har hatt flere skypemøter og deltatt på 
flere aktuelle konferanser. ENSA hadde styremøte i Brussel i april, der de også fikk 
delta i deler av vårmøtet til EFN (European Federation of Nurses 
Associations).Kampanjen for rekruttering av menn har også blitt introdusert på flere 
arrangementer innenfor EU. 
 
 
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 
EPSU Youth Network er et ungdomsnettverk for medlemsorganisasjonene i EPSU. 
Studentleder Mia Andresen deltok på møte i nettverket Youth Conference, i Kroatia 
12.-16. april, som en del av EU sitt sosiale dialogsarbeid. Det var 150 unge 
fagforeningsarbeidere som deltok. Det ble avholdt et formøte med 
ungdomsrepresentanten i Fagforbundet, som også deltok på konferansen, for å 
bygge et sterkere organisasjonsnettverk. Møtet var produktivt og nyttig. Det ble 
arrangert en rekke workshops for å finne løsninger på rekruttering til fagforeninger og 
viktigheten av å organisere seg i et stadig mer presset arbeidsmarked i Europa. Det 
ble planlagt konkrete tiltak og kampanjer, og vi knyttet viktige bekjentskap og nettverk 
på tvers av landegrenser. Norges rolle i dette arbeidet blir sett på som helt 
avgjørende ettersom at vi har en svært godt fungerende organisasjon. Kampanjen 
vår ble trukket frem som et eksempel for hvordan vi arbeider for å rekruttere flere 
menn til sykepleieryrket.   
 
 
Summit for healthcare students in Brussels  
Studentleder Mia og styremedlem Håkon deltok på en tverrprofesjonell samling for 
helseprofesjonsstudenter i Brussel i desember. Der møtte de studenter fra fem andre 
profesjoner og knyttet et viktig nettverk for fremtiden. Det ble diskutert hvordan man 
kan konkretisere arbeidet og om viktigheten av tverrprofesjonelt samarbeid. Det ble 
også gjennomført en spørreundersøkelse i denne forbindelsen, der studenter fra hele 
Europa deltok. I tillegg til det hadde vi samtaler med moderorganisasjonene og fikk 
gode råd på veien. 
 
 
International Council of Nurses (ICN) 
ICN samler sykepleiere fra hele verden. ICN-kongressen avholdes i år i juni, så 
verken studentleder- eller nestleder fikk anledning til å delta. Hele forbundsstyret 
deltar på ICN-kongressen, unntatt 1. nestleder. Grunnet upassende tidspunkt i år, 
har studentstyret valgt å sende to styremedlemmer til ICN-kongressen i stedet for 
studentledelsen. Studentstyret ble enige om at planen for ICN-kongressen var at de 
skal gi en rapport på oppholdet, delta på møter og representere NSF Student og 
Norge på kongressen.   
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Økonomi 
 
Budsjett for året 2015: 
Seksjon Budsjett hittil i år 

4901 Drift 2 274 749 

4902 Lokallag 100 000 

4903 Studentstyret 320 000 

4904 Årsmøte 915 000 

4905 Fagkonferanser 360 000 

4906 Fylkessamlinger 321 000 

Sluttsum 4 290 749 
 
Regnskap og budsjett hittil i år 2015: 
Seksjon Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år 

4901 Drift 600 990 1 565 374 

4902 Lokallag 46 166 50 000 

4903 Studentstyret 193 876 160 000 

4904 Årsmøte 538 915 000 

4905 Fagkonferanser 35 342 180 000 

4906 Fylkessamlinger 131 634 160 500 

Sluttsum 1 008 545 3 030 874 

 
 
NSF Students budsjett har fastsatte rammer og reguleres av bestemmelser knyttet til 
aktiviteter studentene skal bedrive. Budsjettet tar utgangspunkt i regnskapet fra året 
før. Våre utgifter er plassert i seksjoner, og disse er fordelt ut i fra aktuelle kostnader 
studentene vil ha i løpet av året. Budsjettåret følger kalenderåret og studentledelsen 
tar dermed over budsjettet midt i perioden. Under den største seksjonen «drift» ligger 
også personalkostnader (lønn, reiseregninger og honorarer).  
 
I perioden 2014 - 2015 ble det brukt ekstra mye midler på fagkonferanser og 
fylkessamlinger for å styrke de lokale aktivitetene. Utgiftene økte i takt med 
aktiviteten. Det ble eksempelvis avholdt tre store fagkonferanser høsten 2014, der 
over 1500 studenter deltok, vi brukte 258 000 kr på disse store arrangementene.  
Vi hadde økt oppslutning på fylkessamlingen høsten 2014, og våren 2015 hadde vi 
også nærmere 30 deltakere på fylkessamlingen. Dette har medført økte kostnader 
(reise, opphold og personalkostander).  
 
Det ble brukt ca. 90 000 kr i 2014 på lokallagsaktiviteter uten om de store faglige 
tilbudene. Eksempler på dette er anatomiquiz, TV-aksjonløp, aktiviteter knyttet til 
vervekampanjen og besøk på barneavdeling. Våren 2015 har vi brukt ca. 50 000 kr 
på fagkonferanser og faglunsjer. Lokallagene har brukt ca. 50 000 kr pr. 2.6.15.  
Det har i tillegg til dette blitt brukt mer midler på internasjonalt arbeid, 
solidaritetsmidler til ENSA ble gitt av studentstyret som en engangsstønad for å 
hjelpe den internasjonale studentorganisasjonen i gang. Vi har også brukt noe ekstra 
midler på opplæring av studentstyre, og studietur til Brussel. Studentstyret har også 



37

 

21 
 

prioritert å reise mye ut og besøke studenter og studiesteder. Dette har vært 
prioriteringer ut i fra innsatsområdene for perioden. Vi har besøkt alle studiesteder, 
og deltatt på en rekke lokale aktiviteter og besøk.  
 
I 2014 hadde vi overforbruk på ca. 200 000 kr, dette kan forklares med overforbruk 
årsmøte 2014, økte kostander knyttet til fylkessamlinger, og økte personalkostander 
og reisekostnader knyttet til økt aktivitet. I 2015 ser det ut til at vi holder oss innenfor 
rammen av budsjettet pr. 1.juli 2015. Vi vil måtte beregne noe ekstra kostander 
knyttet til årsmøte på grunn av flere deltakere enn tidligere år, og jubileumsfest med 
hedersgjester.  
 
 
 
INNSATSOMRÅDENE  
Årsmøtet 2014 vedtok innsatsområder for året 2014/2015, med fire hovedmål og 16 
underelementer for å nå målene. Innsatsområdene beskriver de områder årsmøtet 
ønsker et spesielt fokus på i det kommende året og er basert på NSFs 
studentpolitiske plattform. NSF Student har gjennomgående vært opptatt med å 
fullføre årsmøtets bestillinger til innsatsområder. Noen av målene hadde konkrete 
krav om å gjennomføre spesifikke handlinger, mens noen av målene har vært 
generelle og kontinuerlige arbeidsområder, uten like definerte mål.  
 
 
Mål 1: Synliggjøring av NSF Students politikk internt og eksternt 
Studentlederne har jobbet aktivt for å gjøre NSF Students politikk synlig, både internt 
og eksternt. Vi har vært aktivt med i debatter omhandlende kjønnskvotering, 
autorisasjoner, strukturmeldingen i universitets- og høyskolesektoren mm.  
Både studentleder- og nestleder har innehatt flere sentrale verv for å tydeliggjøre og 
arbeide politisk i aktuelle fora. Vi har fått innpass i nasjonale prosjekter og forum som 
har vært nyttig for NSF Student. Studentleder har representert NSF Student i 
forbundsstyret. Vi har forenklet påmelding til arrangementer, via sms-påmelding, og 
opprettet facebooksider for lokallagene slik at de kan kommunisere og informere 
medlemmer lokalt. Studentledelsen har sendt ut informasjon til medlemmer via flere 
nyhetsbrev og oppdatert status og innlegg jevnlig på facebook. 
 
 
Mål 2: Arbeide for kvalitet i sykepleierutdanningen 
Vi har i denne perioden hatt et økt og fokusert arbeid knyttet til kvalitet i utdanningen. 
Vi har i den forbindelse spesielt fulgt opp arbeidet knyttet til nasjonale prøver som har 
vært en del av NSF Students politikk over flere år. Tidlig i perioden ble både leder og 
nestleder valgt inn som studentrepresentanter i Nasjonalt profesjonsråd for 
sykepleie. Der har vi deltatt aktivt, og vi har også fått anledning til å delta på 
arbeidsgruppemøter for de nasjonale prøvene som nå skal gjennomføres høsten 
2015. Vi har i tillegg til dette hatt et møte med NOKUT og gitt innspill på høringsnotat 
tilknyttet de nasjonale deleksamener som det har blitt vedtatt at skal gjennomføres 
fra 2015-2017. Vi har også sendt inn flere høringssvar. 
 
Vi har også deltatt aktivt i de to nasjonale prosjektene «Praksisprosjektet» og «Felles 
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innhold». Prosjektene er fortsatt under arbeid og blir sett på som det største 
endringsarbeidet tilknyttet helse- og sosialutdanninger i Norge på en årrekke. Vi har 
bidratt aktivt i både prosjektgruppen og arbeidsgruppen. 
 
Vi har jobbet veldig mye for en jevnere kjønnsbalanse i sykepleierutdanningen, og 
startet en egen rekrutteringskampanje rettet mot menn, med en egen facebooksiden 
som fikk 2300 likes på en måned. Vi deltok også på utdanningsmessa for å rekruttere 
sykepleierstudenter til utdanningen.  
 
Vi har deltatt i debatt om og frontet at vi ønsker kjønnspoeng til det 
underrepresenterte kjønn. Vi har også tatt initiativ til nordisk samarbeid for å 
rekruttere flere menn, da kampanjen er frontet i flere land, og en rekrutteringsfilm 
laget av den SLS, er oversatt til norsk og flere andre europeiske språk.  
 
Vi har vurdert «Årets praksissted» som en flott mulighet for å synliggjøre de gode 
eksemplene på gode praksissteder for sykepleierstudenter. Studentstyret har ikke 
arbeidet videre med «Årets praksissted», men oppfordret lokallagene til å kåre sitt 
«Årets praksissted».  
 
Vi skulle utrede hvordan studiesteder bruker studentassistenter i 
sykepleierutdanningen, og vi har sendt ut en spørreundersøkelse til alle 
studentmedlemmer om dette. Resultatet viste at det var en del som hadde 
studentassistenter og det var et flertall om at ordningen med studentassistenter er 
positivt.  
 
 
Mål 3: Skape en aktiv studentorganisasjon 
Vi har jobbet aktivt for å gjøre NSF Student synligere, som var ett av 
innsatsområdene og å skape en aktiv studentorganisasjon. På facebook har vi økt 
antall likes med 120 % i løpet av ett år. Dette er en historisk oppgang siden 
facebooksiden ble opprettet i 2011. 
 
Lokallagene har hatt en del lokale aktiviteter, for eksempel fagdager, faglunsjer og 
quizer, se lokallagsrapportene. Vi har i perioden arrangert mange store faglige 
arrangementer, noe vi satset ekstra mye på i år.  
 
Det synes å være økt synlighet og engasjement blant medlemmene, da det var 
rekordstor interesse blant kandidater som stilte til årsmøtet. Sammenlignet med 
tidligere år, er dette en markant økning.  
 
Studentlederne har besøkt over 20 studiesteder til sammen, så vi har også vært i 
kontakt med både aktive og ikke-aktive studentmedlemmer.  
 
Vi har gjennomført to fylkessamlinger for fylkesrepresentantene, med gode 
tilbakemeldinger.  
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Mål 4:Arbeide for bedring av sykepleierstudenters sikkerhet under utdanning 
med fokus på forebygging og oppfølgning av skader 
Vi har utredet at sykepleierstudentene får tilstrekkelig undervisning, veiledning og 
oppfølgning om HMS og forebygging av skader i praksis, men at det er et 
forbedringspotensial ved melding av skader.  
 
Studentstyret har arbeidet for innføring av vaksinasjon av sykepleierstudenter, da 
dette var et innsatsområde. Stivkrampevaksine er allerede ivaretatt av 
barnevaksinasjonsprogrammet, så studentstyret har fokusert på hepatittvaksine. Vi 
har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, og de opplyser om at det 
ikke settes av en økonomisk prioritering til gratis vaksinasjon mot hepatitt til 
sykepleierstudenter. Det er nå mye sannsynlig at hepatittvaksinen skal innføres i 
barnevaksinasjonsprogrammet.  
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Sak til Årsmøte Nr: 2b 
  

 Dato: 27.05.15 

Saksbehandler: Mia Andresen  Dokumentnr DM:  

 

 

 

Lokallagsrapporter 2014/2015 

Bakgrunn for saken: 
 
Lokallagsrapportene legges frem for årsmøte 18.- 21. juni 2015 
 
 
 

 
Studentstyrets forslag til vedtak: 

Lokallagsrapportene for 2014/2015 tas til etterretning. 

 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen  
Studentleder 

Vedlegg: Se vedlagte lokallagsrapporter 

  
  
 



41

 

 
 

Lokallagrapport 2015 

 
 
 
Studiested/navn på lokallag: 
NSF Student Stavanger, UiS 
 
Ansvarlige personer for organisering:  
Rudi Walker, Erik Andre Nordeide 
 
Gjennomførte aktiviteter: 
 
Ingen i 2015, dessverre. Hadde en quiz i fjor med stor suksess, håper å gjenta denne.  
Hadde og et oppstartsmøte september ´14 for å opprette lokallaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Økonomi: 
6000 kroner i pizza til quizen. 
2000 kroner i boller og brus til lokallagsmøte 
 
Hilsen 
 
Rudi Walker, UiS. 
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Lokallagrapport 2015 

 
 
 
Studiested/navn på lokallag: Høgskolen i Harstad/ NSF student Harstad Lokallag 
 
 
Ansvarlige personer for organisering: Christina Brandt Bratli, Anne Grethe Bjørklid, 

Marthe Solvold Jansson, Håkon Mikalsen, Joachim Hansen, Renita Martinsen og Kari 

Kjørsvik. 

 
 
Gjennomførte aktiviteter: 
 
Vi har gjennomført quiz en gang i måneden siden vi startet, ikke alltid like mye oppmøte, men 

dette har blitt et sosialt og artig arrangement. I tillegg har vi hatt flere foredrag med blant 

annet: Hans Petter Schjelderup, operasjonssykepleie, leger uten grenser, og nå 21.mai skal vi 

ha en fagkveld med Kreftforeningen. 

Vi hadde også en stand før jul hvor vi serverte klementiner og pepperkaker, og svarte på de 

spørsmålene våre medlemmer og studenter hadde. 
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Økonomi: Vi har brukt 3500 kr, som har gått til quiz premier og handouts.  
 
 
 
Hilsen 

Christina Brandt Bratli, Lokallaget Harstad 
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Førjuls Stand  

 

 

 

 

 

Quiz 

 

 
Leger uten grenser 

 
Rekruttering av nye deltidskullet
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Foredrag om operasjonssykepleie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Hans Petter Schjelderup 
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Lokallagrapport 2015 

 
Studiested/navn på lokallag: HINT campus Namsos 
 
 
Ansvarlige personer for organisering: Laura Dahl og Line Wara 
 
Gjennomførte aktiviteter:  
Quizkveld (etablering av lokallag) på denne kvelden snakket vi om hva et lokallag var, hvilke 
aktiviteter vi har løst til å arrangere og hvordan vi kan bli synligere på skolen. Det var 25 
stykker som hadde valgt å møte opp. Det ble pyntet med NSF ballonger og flagg samt NSF 
roll-up. Til quizen ble det servert pizza fra kantinen og vinnerlaget fikk flotte NSF premier! ☺ 
Lokallaget deltok også den 28 januar på den politiske streiken i forbindelse med 
arbeidsmiljøloven.  
 
Vi planlegger å ha en fagdag/faglunsj til kommende skoleår. Da har vi bedre tid til å 
planlegge. Skolen har et lokale hvor litt over 100 stykker kan være.   

 

 
 

Økonomi: Jeg har ikke helt oversikt på dette men det var 100 kr per person og vi var 25 stk. 
ca. (2500 kr). Regningen ble sendt direkte til Mia. Det ble ikke gitt noe kopi til lokallaget.  
 
 
 
Hilsen Laura Dahl 
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Lokallagrapport 2015 

 
 
Studiested/navn på lokallag: NSF Student Oslo 
 
Ansvarlige personer for organisering: Odd Magne Bekkelund og Kristine Gjessing 
 
Gjennomførte aktiviteter:  

- I tillegg til å være aktiv på vår facebookside, har følgende blitt gjennomført: 
- Deltakelse ved NSF students årsmøte juni 2014. 
- Startet samarbeidet med Studentrådet ved HiOA for at studentene skal få en sterkere 

stemme. 
- Vervekampanje i regi av NSF student i begynnelsen av skoleåret. 

Følgende skoler ble besøkt: 
o Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen Diakonova, Lovisenberg diakonale 

høgskole og Diakonhjemmet Høgskole. 
- Deltatt på fylkessamling høsten 18.-21. september 2014. 
- Stand hos enkelte høgskoler men besøkt alle i forkant av årskonferansen, hengt opp 

plakater og reklamert for årskonferansen: 
o Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen Diakonova, Lovisenberg diakonale 

høgskole og Diakonhjemmet Høgskole. 
- Årskonferansen i Chateau Neuf 29. oktober 2014 med stor og god drahjelp av NSF 

student sentralt, hvor vi hadde:  
o Ca 700 påmeldte studenter fra Østlandet. 
o 17 stands 
o Faglunsj med faggrupper, organisasjoner og studentfordeler 
o Konkurranser med spennende premier 
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- Vervekampanje våren 2015 via Facebook og HiOA for å få studenter til å stille til valg 
som fylkesrepresentant, skoledelegat og landsmøtedelegat, samt å stemme på nevnte 
kandidater når stemmeperioden var i gang. 

- Sykepleiernes dag 12. mai: Sto på stand på Egertorget sammen med NSF og NSF 
Student sentralt, samt studenter, fylkesrepresentanter fra HIOA Kjeller og Høgskolen i 
Østfold hvor vi sto på stand på Egertorget i Oslo, delte ut forskjellige småting og 
snakket med folk som passerte. Mange interesserte mennesker som lurte på smått og 
stort ved det å være sykepleier. Det mest populære hos de minste, var nok likevel 
sykepleierbamsene. ;-) 

 
 
 
 
 
Økonomi: 
NSF student sentralt har disse tallene. Men jeg kjenner til at vi fikk ekstra penger for å kunne 
arrangere årskonferansen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlige hilsener 
 
Avtroppende fylkesrepresentant 
NSF student Oslo 
Odd Magne Bekkelund 



49

 

 
 

Lokallagrapport 2015 

 
 
 
Studiested/navn på lokallag: Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. 
 
 
 
Ansvarlige personer for organisering:  
 
Rekrutering til studentvalg – Eirin Hauge 
Organisering av rekruteringsseminar – Eirin Hauge og Ingvill Sofie Berglund 
Rekrutering av 1. års studenter – Kim-Remi Sandvær og Håkon Endal 
 
 
 
Gjennomførte aktiviteter: 
 

(1) Rekrutering av 1. års studenter heltid høsten 2014. 
 

(2) Rekrutering av 1. års studenter deltid i januar 2015.  
 

(3) Rekruteringsseminar 18.03 for avgangsstudentene med ulike representanter fra 
spesialisthelsetjenesten, åpnet av fylkesleder i NSF (voksen) Hanne Marit Bergland. 
Veldig godt oppmøte, mange studenter sa dette var supert og at de hadde fått veldig 
mye nyttig ut av det. Samt følte de de hadde NSF Student støtte på vei ut i 
arbeidslivet. 
 

(4) Spredt informasjon om studentvalget på facebook og face-2-face, og oppfordret folk 
til å stille til valg og til å stemme. 

 
 
 
 
Økonomi: 
Lunsj fra Peppes til rekruteringsseminar 18.03 
 
 
 
Hilsen 
Eirin Hauge 
Fylkesrepresentant i Troms 
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Lokallagsrapport for Kristiansand  

Studiested/navn på lokallag: 

NSF student Kristiansand 

 Ansvarlige personer for organisering: 

Mari Gjørv og Camilla Jenshus 

Hilsen fra studentrepresentantene 
 
Siden sommeren har vi prøvd å holde engasjementet oppe ved å arranger flere aktiviteter. 
 
Vi sparket i gang skoleåret ved å stå på stand på studiestartfestivalen i Kristiansand. På standen 
arrangerte vi quizer med flotte premier og serverte kake. Det var mange som kom innom standen 
og vi fikk vist oss godt fram til både gamle og nye sykepleiestudenter.  
 

 
BILDE: Her fra standen på studiestartfestivalen. Fra venstre: Solvor Serigstad, vara 
fylkesrepresentant Camilla Jenshus og fylkesrepresentant Mari Gjørv. 
 
I begynnelsen av september arrangerte Kristiansand Studentidrettslag UIA-løpet, der inntektene 
gikk til Kirkens nødhjelp og TV-aksjonen som skulle sørge for å gi en million mennesker varig 
tilgang til rent vann. Vi i NSF Student ønsket å bidra og sponset startkontigenten til de 
medlemene som ønsket å løpe på UiA-løpet. Vi var i underkant av 20 NSF medlemmer som løp. 
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Hvert medlem fikk utdelt en NSF t-skjorte de løp i, og sykepleiestudentene var tydelig ute i 
løypa.  

 
BILDE: Sporty sykepleiestudenter på UIA-løpet. 
 
I midten av september dro vi fylkesrepresentantene på fylkessamling på Geilo. Her fikk vi 
diskutert mye NSF-politikk og lagt planer for resten av skoleåret. Vi møtte andre representanter 
fra de andre fylkene for å dele erfaringer og ideer om hvordan man kan holde oppe lokalt 
engasjement og aktivitet. I mellom slagene fikk vi også tid til sosiale aktiviteter, som blant annet 
rafting, quiz, lek, rebus og sang. Vi gleder oss allerede til neste samling i februar! 
 

 
BILDE: Før vi dro til Geilo på fylkessamling fikk vi delta på Masterclass i barnesykepleie på 
kontoret i Oslo. Presentasjonen ble holdt av ...(sett inn navn), som er leder (?) for faggruppen for 
barnesykepleie i Oslo og Akershus. Forbundsleder Eli Gunhild stakk også innom for å hilse på 
fylkesrepresentantene. 
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I oktober ble Global Dignity Day arrangert, og NSF student Vest-agder ønsket å markere denne 
viktige dagen med å ha en stand. Vi tok kontakt med Pedagogstudentene og Amnesty studentene 
som også er samarbeidspartnere med global Dignity day. På standen hadde vi en stor tv-skjerm 
med ulike filmer fra Global Dignity Day i fjor, der ulike personer delte sine verdighetshistorier, 
og med generell informasjon om hva Global Dignity Day er. Vi delte ut vafler til studentene som 
kom å skrev i en tankeboble hva de mente verdighet var for dem, som vi etterpå hang opp på 
tankekartet vårt. På slutten av dagen var tankekartet fylt med mange flotte ord og tanker om hva 
verdighet er. Vi ønsker å takke alle studentene som kom bort til standen vår, og var med på å 
markere denne viktige dagen.  
 

  
BILDE: Hva er verdighet for deg? Studentene skrev ned ord som forklarte hva verdighet var for 
dem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
17.oktober arrangerte NSF Student fagdag for alle sykepleiestudentene på UIA. Vi hadde et 
kjempeflott program planlagt for våre medlemmer, med blant annet Lars Berrum som lagde god 
stemming i salen mellom innslagene. Christina Axelsen kom for å dele sin historie om hvordan 
det var å vokse opp i en familie med rusproblematikk og hvordan vi som sykepleiere kan møte 
unge med psykiske problemer. Deretter var det Gunnhild Corwin, forfatteren av boka Idas dans, 
som fortalte hvordan det var å miste datteren sin til kreft, med fokus på de gode historiene. Til 
slutt kom Martin Hauge, som er fagutviklingssykepleier på akuttmottaket i Kristiansand, for å gi 
oss et lite innblikk i hvordan de jobber på akutten. I lunsjpausen hadde faggruppene for 
helsesøstre, intensiv, operasjon, anestesisykepleiere stand. 
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BILDE: Bilde fra salen på fagdagen, og NSF student sin stand i pausen.  
 
 
I januar arrangerte Universitet i Agder karrieredag for sykepleiestudentene. Etter at det 
faglige opplegget var ferdig møttes sykepleiestudentene på ØstSia (studenthuset ved UiA) for 
quiz, og pizza. Dette var et samarbeid mellom NSF student og linjeforeningen for sykepleiere 
ved UiA.  
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Bilde: Konsentrerte sykepleiestudenter som løser quizen fra NSF student Kristiansand.  
 
Vi ønsker å takke alle medlemmene for et flott halvår! Dere er flinke og engasjerte, og vi 
gleder oss til å arrangere flere aktiviteter sammen med dere! 
 
Hilsen fra fylkesrepresentantene, 
Mari og Camilla 
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Lokallagrapport 2015 

 
 
 
Studiested/navn på lokallag:  
 
Høgskolen i Østfold, campus Fredrikstad 
 
 
Ansvarlige personer for organisering: 
 
Petter Dahlgren og Ingrun Rosland 
 
 
Gjennomførte aktiviteter: 
 
-Opprettelse av lokallag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Økonomi: 
 
Vi har bare fått opprettet lokallaget i år. På allmøtet brukte vi penger på pizza, og det er alt vi 
har brukt penger på i år. 
 
 
Hilsen 
Petter Dahlgren og Ingrun Rosland 
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Lokallagrapport 2015 

 
 
 
 
 
Studiested/navn på lokallag: 
 

- Ålesund / Ålesund NSF-student lokallag 
 
 
Ansvarlige personer for organisering:  
 

- Victoria Andersen og Therese Flø Bjerkvik  
 
 
Gjennomførte aktiviteter: 
 

- Vi har i løpet av vårsemesteret 2015 ikke gjennomført noen aktiviteter i lokallaget. 
Her kan vi definitivt forbedre oss til neste skoleår.  

- Vi har hatt noe aktivitet på facebooksiden vår der vi oppdaterer med faglige nyheter 
eller nyheter fra nærmiljøet.   

- Noen av medlemmene har den siste tiden etterspurt spillkvelder; så dette er noe vi kan 
få gjennomført til høstsemesteret.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilsen 
 
Victoria Andersen og Therese Flø Bjerkvik  
 



57

 

 
 

Lokallagrapport 2015 

 
 
Studiested/navn på lokallag: Elverum 
 
 
Ansvarlige personer for organisering: Jorun Hansebråten 
 
 
Gjennomførte aktiviteter: 
2014 
Stand: Vi gjennomførte en stand 5. november 2014 på Høgskolen i Hedmark, campus 

Elverum (Terningen Arena). Denne dagen delte vi ut epler, kaffe, kulepenner og flyers til 

studentene og slo av en prat. Vi delte ut en flyer med invitasjon/informasjon om 

lokallagsoprettelsen.  

 

Lokallags opprettelse:  26.november 2014 opprettet vi lokallag på Elverum. Vi var på 

fylkeskontoret til NSF Hedmark på Elverum. 8 studenter dukket opp. Først informerte vi om 

NSF student, om lokallag og vi drøftet ulike ting som kunne foregå i lokallaget vårt. Vi 

avsluttet kvelden med pizza, brus og kake fra Peppes Pizza, og sosialt samvær.  

 

Besøk på barneavdelingen på SI Elverum: 10. november 2014 besøkte tre andre års 

studenter barneavdelingen på Sykehuset Innlandet Elverum. Vi var sammen med barna på 

lekestua. Vi snakket sammen med barn og pårørende, og tegnet/malte sammen med barna.  

Til avdelingen hadde vi med oss klementiner, sjokoladekake og gløgg. Dette delte vi ut på 

lekestua, samt at barna på isolat fikk servert av oss.  

I julepresang til de ansatte på avdelingen hadde vi med oss kulepenner som vi hadde fått 

sponset fra NSF Hedmark.  

Samme kveld hadde vi en juleavslutning med lokallaget.  
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2015 

Fagkveld: 24. mars 2015 inviterte vi til fagkveld på Terningen Arena. Som forelesere hadde 

vi Oddvar Hagen (spesialrådgiver fra Nasjonalt kompetansesenter for samhandling og 

telemedisin) som snakket om E –helse i et sykepleieperspektiv og vi hadde Thomas Motrøen 

(anestesi sykepleier) som snakket anestesisykepleierens virke.  

Det ble en vellykket kveld der vi og hadde invitert de hovedtillitsvalgte fra Hedmark som 

samme dag hadde HTV – konferanse.  

 

Stand: 12. Mai 2015 markerte vi den internasjonale sykepleierdagen ved  å avholde en stand i 

kantina på skolen. Vi samarbeidet med fylkeskontoret så vi delte ut profileringsatikkelen NSF 

Hedmark hadde valgt ut, og vi delte ut en flyer om fagkonferansen vi avholder.  

 
 
Fagkonferanse: 
Fredag 12. juni avholder NSF Student Elverum en fagkonferanse for sykepleierstudentene i 

Hedmark og Oppland. Denne dagen skal foregå på Scandic Ringsaker der vi har booket 

forelesere som skal snakke om hjertetransplantasjon, sykepleie i traumemottak, urosykepleie, 

sykepleieledelse og vi har sykepleie på hul. Som konferansier denne dagen har vi sykepleier 

og komiker Lars Berrum.  

 

 
 
 
Økonomi: 
I 2014 brukte vi penger på stand der vi kjøpte inn epler og kaffe som vi delte ut til studenter 
som kom innom oss.  
Vi hadde og lokallags opprettelse  der vi brukte penger på pizza, brus og profileringsartikler.  
Det ble og brukt penger på kake, klementiner og gløgg til barneavdelingen. Samt til 
juleavslutningen. 
 
Våren 2015 ble det brukt penger på fagkvelden, og lokallaget søkte NSF Student sentralt for 
midler til fagkonferansen. Standen ble sponset av NSF Hedmark.  
 
 
 
Hilsen 
 
Jorun Hansebråten 
Fylkesrepresentant Hedmark  
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Sak til Årsmøte Nr: 3 
  

 Dato: 01.06.15  

Saksbehandler: Mia Andresen  
Håkon Endal 

Dokumentnr DM:  

 

 

Internasjonalt arbeid og solidaritet 

 
Bakgrunn for saken: 
 
I dagens globale verden forholder vi oss stadig oftere til bemanningsproblematikk og økt 

effektivisering innenfor helsevesenet. Vi vet i dag at det i 2030 vil være en sykepleiermangel på over 

30 000 bare her i Norge (Helsedirektoratet, 2012). Dette viser at behovet for sykepleiere øker, og vi 

står ovenfor en utfordring knyttet til produksjon av arbeidskraft og tilgang på nok helsepersonell. I 

Europa påvirkes vår profesjon av flyt av arbeidskraft innenfor EU og EØS og stadig flere sykepleiere 

flytter for å sikre seg arbeid og inntekt i et svært presset arbeidsmarked i store deler av Europa.  

 

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet iverksatt av EU regulerer i stor grad vår utdanning gjennom EØS- avtalen 

og Norge forplikter seg til å implementere lovverk og følge regelverket. Så om vi så skulle tenke at det 

internasjonale perspektivet føles langt unna vil det i dagens samfunn være en realitet vi må ta inn over 

oss for å holde tritt med utviklingen. Vi kan umulig unngå de globale endringene og vi må rette et 

større fokus knyttet til disse problemstillingene for å sikre kvalitet i utdanningen og 

studentrettrettigheter på tvers av landegrenser.  

 

NSF Student er opptatt av kvalitet i utdanningen på alle nivå, og vi ser det som vår plikt å delta på de 

arenaer der det snakkes om sykepleieutdanning. Dette handler både om å opprettholde kvalitet i 

utdanningen, sikre rett kompetanse og fremtidens rekrutering til yrket. Det handler også om 

sykepleiestudenter sin studentvelferd, deres rettigheter og muligheter i møte med arbeidslivet. Vi lever 

i en tid der endringer skjer, der mennesker på grunn av sosiale og økonomiske årsaker flytter på seg. 

Gjennom internasjonalt arbeid skaper vi et viktig nettverk med andre studenter og bidrar solidarisk der 

dette er nødvendig. Vi her i Norge er svært privilegerte, og kan være stolte av vår 

studentorganisasjon. Det å dele vår kompetanse og hjelpe andre med å bygge organisasjoner og øke 

deres kompetanse vil kunne være et viktig solidarisk bidrag.  
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NSF Student har over en årrekke allerede deltatt i internasjonalt arbeid og er involvert i flere nettverk 

og organisasjoner, dette arbeidet har vist seg å være fruktbart og det er nå nødvendig å øke 

mobiliseringen for å nå sentrale mål. Studentstyret har det siste året tatt del i den internasjonale 

diskursen og deltatt aktivt på flere arenaer, der vi blant annet har vært på tverprofesjonell 

helseprofesjonssamlingen i Brussel, aktivt arbeidet for å styrke ENSA (Europeaen nursing student 

association), vært på studietur med studentstyret i Brussel for å styrke kompetansen om direktiver og 

politisk sammenheng i Europa, besøkt TICC (Tanga International comeptence center) for å se på 

bærekraftige studier i utlandet, arrangert NSSK (Nordiske sykepleierstudenters kontaktforum) i Oslo 

og deltatt på Youth Conference i Kroatia for å diskutere arbeidsledighet i Europa. Under årsmøtet i 

2015, vil to styrerepresentanter representere NSF Student på ICN (International Council of nurses) 

konferanse i Soul, dette for å sikre NSF Students globale stemme og påvirkningsmulighet.  

 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
 

Nytt punkt i Studentpolitisk plattform: 

 

Kapittel 7  Internasjonalt arbeid og solidaritet 

NSF Student mener at internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for å fremme 

demokratisk utvikling, ivaretakelse av studentenes og menneskers rettigheter, samt et 

fredelig samkvem mellom studenter, nasjoner og folkegrupper. Det er viktig at NSF 

Student som organisasjon tar samfunnsansvar, og er med til å bidra til dette.  

 

NSF Student skal jobbe tett sammen med andre interesseorganisasjoner for 

sykepleiestudenter på et internasjonalt nivå for å styrke utviklingen, og kvaliteten i 

utdanningen. NSF Student skal bidra med kunnskap som vi har tilegnet oss gjennom 

årene som kan bidra til utvikling og kvalitetsløft hos de andre organisasjonene. 

 

NSF Student mener at organisatorisk arbeid på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå 

er en forutsetning for å nå nasjonale målsettinger. NSF Student burde derfor til enhver tid 

ha en organisasjonstilknytning som gir optimal påvirkningsmulighet i relasjon til 

studentrelaterte, faglige og arbeidstakermessige saksområder. 

 

NSF Student mener at alle studentmedlemmer burde være bevisste på internasjonale 

problemstillinger innenfor utdanningen og global helse. Vi har som fremtidige sykepleiere 

et felles ansvar for å fremme pasienters universelle rett til helsehjelp og økt fokus på 

menneskerettighetene. 

 

NSF Student skal jobbe for å fremme internasjonal forståelse og solidaritet, og arbeide for 

et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd. 
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Til innsatsområder for 2015-2016 

 

3: Hovedmål: 
Internasjonalt arbeid og solidaritet  
 
Viktige elementer for å nå målet: 

 
• Arbeide for sykepleierstudentenes rettigheter på tvers av landegrenser 

 
• Bistå i arbeid tilknyttet opprettelse av studentorganisasjoner internasjonalt 

 
• Arbeide for å øke medlemmenes kunnskap om global helse og sykepleierens 

internasjonale rolle 
 

• Arrangere en konferanse om sykepleie i et globalt perspektiv. 
 

• Arbeide for å være en aktiv part i internasjonale fora og organisasjoner, eks. ICN, ENSA 
og NSSK. 
 

 
 

 

Referanser 

Helsedirektoratet (2012), hentet 27.05.2015 fra: 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/190/Behovet-for-spesialisert-

kompetanse-i-helsetjenesten-en-status-trend-og-behovsanalyse-fram-mot-2030-IS-1966.pdf 

 

Nyttig lesning 

https://www.nsf.no/Content/2200366/Politisk%20plattform%20utdanning.pdf 

http://www.nokut.no/no/utdanning-fra-utlandet/andre-godkjenningsordninger/spesielt-for-eueos-borgere-
lovregulerte-yrker/  

Vedlegg 1  

http://sykepleien.no/forskning/2015/05/avansert-helseturisme-eller-baerekraftig-laering 

Vedlegg 2 
 https://www.nsf.no/Content/2257321/NSF%20Politikk%20nr.%2007_2014.pdf 
 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen  
Studentleder 
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En utdanning i endring II 

Bakgrunn for saken: 
 
Sykepleierprofesjonen er i stadig endring og vi har det siste året fulgt forandringene tett. Endringene 

baseres på struktur og innhold, men også finansiering og fusjonering er begreper som vil kunne 

påvirke utdanningen vår. Det snakkes om en felles rammeplan for alle helse- og sosialfaglige 

utdanninger, og vår rammeplan for sykepleierutdanning vil mest sannsynlig erstattes av et annet 

styringsverktøy. Vi må derfor hele tiden jobbe aktivt for å beholde våre innspill for kvalitet i 

utdanningen og fortsatte arbeidet vi har bedrevet det siste året.  

 

Kunnskapsdepartementet (KD) har det siste året i igangsatt en rekke prosjekter og oppfølgingen av 

St.meld.nr. 13  (Utdanning for velferd) og nr. 47 (Samhandlingsreformen) er i full gang. 

«Praksisprosjektet» og «Felles innhold» er eksempler på prosjekter som NSF Student har fulgt opp. 

Begge disse prosjektene inngår i oppfølgingsarbeid som KD har gitt Universitets- og høyskolerådet. Vi 

har i tillegg jobbet for å være  del av Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie, og har det siste året 

arbeidet for oppfølging av nasjonale prøver. Høsten 2014 bestemte KD at NOKUT (Nasjonalt organ 

for kvalitet i utdanningen) skal utarbeide nasjonale deleksamener for sykepleierutdanning. NSF 

Student har fulgt dette nøye opp, og har deltatt i møter for å sikre våre innspill i det videre arbeidet. 

Første gjennomføring vil skje høsten 2015 og nasjonale deleksamener vil bli obligatorisk for alle 

studieinstitusjoner i både 2016 og 2017. Det er i denne perioden ekstra viktig at NSF Student følger 

opp arbeidet vi har i igangsatt.   

 

Når det angår praksisprosjektet er det viktig at vi tenker nytt når det kommer til kvalitet i praksis. NSF 

Student må se på former for tverrprofesjonell samarbeidslæring og øke fokuset på nytekning knyttet til 

praksismodeller. I tillegg må vi fremheve de deler av rammeplanen som vi studenter er opptatte av, da 

spesielt antall uker i praksis og læringsutbytte knyttet til praksisstedene. Behovet for en 



68

2 

 

godkjenningsordning må vi se mer på, og forholdet mellom teori og praksis må tydeliggjøres og 

fremheves for å styrke sammenhengen og studentens forståelse.  

 

En annen stor endring vil komme i kjølvannet av strukturmeldingen. Den vil føre med seg flere 

fusjoneringer for å skape færre og større utdanningsinstitusjoner. Fusjonering handler i all hovedsak 

om å slå sammen studieinstitusjonene, altså administrasjonene. Hensikten med fusjoneringen er som 

med resten av strukturmeldingen, altså å skape mer robuste fagmiljøer for framtiden. Om fusjonering 

vil påvirke oss som sykepleierstudenter er et godt og viktig spørsmål å stille seg. Det er vanskelig å 

stille seg negativ eller positiv til fusjonering da utfallet vil komme helt an på hvilke institusjoner som 

slår seg sammen, på hvilken måte fusjoneringen gjennomføres, og hvilke strukturelle endringer som 

kommer i framtiden.  

 

Hva utfallet av fusjoneringen er vanskelig å spå, blir det også vanskelig for oss i NSF Student å stille 

seg positivt eller negativt til endringene. Isteden blir vi en viktig premissleverandør når det kommer til 

hvordan fusjoneringene skal gjennomføres, og hvilke premisser som skal ligge til grunn for de nye 

strukturene.  
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Studentstyrets forslag til vedtak:  

 

Strukturering og endring av punkt 2.7 i studentpolitisk plattform 

 

2.7 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 

 

2.7.1 Bakgrunn 

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

døgnkontinuerlig oppfølging av pasienter svekket i forhold til Rammeplanen fra 2005.  

 

2.7.2 Praksisstudienes omfang 

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. Tverrprofesjonell samarbeidslæring vil kunne tilpasses innenfor disse 

ukene. Praksis i utlandet bør gjennomføres i løpet av disse ukene. Maksimalt 10 uker 

kan brukes til forberedelser og refleksjon over praksis, øvelsespost og lignende. 

 

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. 

 

Studentene skal ha praksis i forebyggende helsearbeid, svangerskaps- og 

barselomsorg og barnesykepleie.  

 

2.7.3. Øvrige krav 

Alle praksisstudier skal være veiledet av sykepleier og alle praksisstudier skal 

vurderes. Minst en praksisperiode skal gjennomføres i første studieår. 
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Praksisstudienes innhold skal styres av studentenes læringsbehov, ikke praksisstedets 

behov for arbeidskraft. 

 

Nytt punkt under kapittel 2 i Studentpolitisk plattform 

2.12 Nytt punkt. Det nye punktet blir som følger: 

2.12 Fusjonering 

NSF Student mener at fusjonering av høyere utdanningsinstitusjoner ikke skal gå på 

bekostning av kvaliteten på utdanningen. Studentene må inkluderes i prosessen om 

fusjonering og studentinnflytelse er en faktor som ivaretas når nye strukturer lages. 

NSF Student stiller seg positiv til fusjonering hvis den fører med seg en mer enhetlig og 

lik utdanning. NSF Student er bekymret over at studiesteder automatisk oppnår 

universitetsstatus. NSF Student mener at sykepleierutdanning ikke skal finansiere 

andre utdanninger og at midlene skal øremerkes kvalitet i sykepleierutdanningen. 

 

 

 

Til innsatsområder for 2015-2016: 

Hovedmål 1: Arbeide for kvalitet i sykepleierutdanningen 

Viktige elementer for å nå målet:  

• Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på 

sykepleierutdanningen. 

• Synliggjøring av kvalitetsmangler og regelbrudd i både den teoretiske og den praktiske delen 

av sykepleierutdanningen. 

• Arbeide for å sikre læringsutbytte og kvalitet ved delstudier i utlandet 

• Arbeide for  oppfølging av St.meld.nr. 13. 

• Sikre oppfølgingsarbeid tilknyttet nasjonale deleksamener. 

 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen  
Studentleder 

  
  

Vedlegg 
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Vedlegg 1 

Notat fra Norsk sykepleierforbund 

 

Vedlegg 2 

http://sykepleien.no/2015/03/faerre-utdanningsinstitusjoner 

 

 

Nyttig lesning 

 

Om fusjonering og strukturmeldingen 

 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld.-st.-18-2014-2015/id2402377/  

 

http://www.nokut.no/no/Nyheter/Nyheter-2014/Kritisk-sokelys-pa-fusjoner-i-hoyere-

utdanning/#.VV2W6peqqko  

 

 

Om nasjonale deleksamener 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-om-nasjonale-deleksamener/id2365449/  

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Roe-Isaksen-skal-gi-studentene-nasjonale-prover--

7695199.html  

 

Om utdanning i endring, nye praksismodeller og oppfølging av St.meld.nr. 47 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/meld-st-13-20112012/id672836/  
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Vedlegg 1  

Tilbakeblikk på en utdanning i endring  

 

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.  

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.  

 

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.  
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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, kvalifikasjonsrammeverk og EU direktiv. Dette 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.   
 
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.  
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«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.  
 
 

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 over 25 
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.  
 
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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NSF Student har derfor deltatt aktivt det siste året for å fremme en nasjonal deleksamen. Høsten 2014 
ga KD NOKUT i oppgave å utforme den nasjonale deleksamen, og NSF Student har hatt møter med 
både NOKUT og arbeidsgruppen i forbindelse med dette. Det videre arbeidet med piloten for høsten 
2015, og gjennomføring for 2016 og 2017 blir viktig for å sikre våre synspunkter og erfaringer.  
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Notat fra Norsk Sykepleierforbund 
 
Til Kirke, utdannings- og forskningskomiteen 
 
 
Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og 
høyskolesektoren 
 
Arbeidet med å videreutvikle kvalitet i profesjonsutdanningene innen helsefag er det viktigste 
arbeidet i tiden fremover for å sikre kompetanse, kvalitet og kapasitet til å møte befolkningens behov 
for helsetjenester i årene som kommer. Parallelt med dette må kunnskapsutviklingen gjennom 
forskning innen for helsefag videreutvikles og økes. Strukturendringer i sektoren gir nye muligheter, 
men også utfordringer som må møtes.  
 
Bachelor utdanningen i sykepleie utdanner over 3500 bachelor kandidater og om lag 1000 kandidater 
gjennom videreutdanning og mastergrad til helsetjenesten hvert år. Vi ser også at antallet phd-
kandidater er økende. Dette er en stor investering og en stor ressurs for samfunnet. 
 
Det er klare utfordringer i forholdet mellom et høyt studentantall og kvalitet i utdanningene med 
dagens rammer. Samtidig ser vi at utfordringsbildet mellom de enkelte utdanningsinstitusjonen er 
varierende og tegner et sammensatt bilde. I følge NIFU rapport 14/2012 «Opptakskrav, 
vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen» er det store forskjeller mellom studiestedene 
i forhold til tilsøkning, opptaksgrunnlag, antall studenter pr. tilsatt, karakterer, frafall og 
vurderingsformer.  Sammenhengen mellom fag, årsenheter og organisering av praksisstudier, 
veiledning og vurderingsformer utgjør en del av disse forskjellene. Dette er kvalitetsutfordringer som 
må møtes også utover endringer i institusjonsstruktur. 

NSF mener det blir mindre og mindre logisk å holde på en tenkning som skiller høyskole og 
universitet , ut fra UH-loven har de samme mandatet. Det er i dag sykepleierutdanning på bachelor-, 
master- og phd-nivå på både universitet og i høyskole. Fagskillene, eller nivåskiller mellom universitet 
og høyskole, viskes med andre ord ut. Universitetene er utfordret til å være nærmere arbeidslivet, og 
høyskolene til å ta i bruk forskning, og å forske. Dette betyr også at etablering av nye større 
strukturer vil gi økt robusthet.  

Utfordringen ligger i å skape strukturer som evner å ta hele landet i bruk. Profesjonsutdanningen 
rekruttert fra «hver en krok» og leverer til «hver en krok». Alle deler av helsetjenesten må kunne 
benyttes som læringsarena. Dette er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med fremtidig 
rekruttering og helsetjenesteutvikling landet sett under ett.   

Enhetene blir nå store, både når det gjelder faglig bredde, antall studenter, antall ansatte og 
geografisk utstrekning. Det er derfor avgjørende at styringsstrukturen vurderes nøye slik at faglige og 
ressursmessige forhold ikke settes under press. Det er også viktig at profesjonsutdanningenes 
egenart gis tydelig legitimitet, og at dette gjenspeiles i organisering og ledelse av institusjonene. 
Tiltakene for å styrke profesjonsutdanningene i forhold til undervisning, praksisstudier og forskning 
er viktige. En solid satsning på kompetanseheving i profesjonsutdanningene er avgjørende for å møte 
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nye krav uten at dette går på bekostning av utdanningskapasitet. Dette er en utdanning vi vet vil 
være mangelvare i fremtiden, både når det gjelder sykepleiere og spesialsykepleiere. 

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. 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. Ønsket om å styrke 
utdanningsinstitusjonenes egen mulighet til å styre midler inn mot egne prioriteringer utfordrer 
behovet for nasjonal styring og det enkelte fags tilgang på forskningsmidler. Særlig i en tid hvor det 
er behov for økt strategisk satsning sykepleieforskning. 
 
I det videre arbeidet må en få til en reduksjon i vektingen av studiepoengsproduksjon. Et annet viktig 
element er omleggingen av kategorisystemet i finansieringsmodellen. NSF har lenge ment at 
kategorisystemet er utdatert, og at det ikke gjenspeiler de reelle forskjellene i kostnader mellom de 
ulike studiene. Systemet har ikke tatt opp i seg utvikling av de enkelte fagene, og har heller ikke fulgt 
opp den teknologiske og pedagogiske utviklingen vi har sett. 
 
NSF ber komiteen sørge for at strukturelle endringer følges av: 

- Kvalitetsutvikling på tvers av institusjoner følges opp ut fra tiltakene besluttet i St. melding 13 
«Utdanning for velferd» for å styrke profesjonsutdanningen innen helse- og sosialfag. 

- Det må sikres at strukturendringene ikke går på bekostning av samhandling om utdanning og 
forskning mellom UH-sektoren og alle deler av helsetjenestefeltet.  

- Profesjonsutdanningenes egenart må gis tydelig legitimitet og gjenspeiles i organisering og 
ledelse av institusjonene 

- Styringsstrukturen må vurderes nøye slik at faglige og ressursmessige forhold ikke settes 
under press. 

- Utvikling av nye kvalitetskrav følges av nødvendig midler til kompetanseheving og gjøres 
innen for en tidsramme som ikke fører til redusert utdannings- og forskningsaktivitet. 

- Videre utvikling av finansieringssystemet må føre til endinger i kategorisystemet som reelt 
sett reflekterer kostander til å drive profesjonsutdanninger i tråd med kvalitetskravene 

- Studenter og ansatte må sikres medvirkning i endrings- og omstillingsprosesser og fremtidig 
organisering  
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Sak til Årsmøte Nr: 5 
  

 Dato: 26.05.15  

Saksbehandler: Camilla Jenshus 
Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen 
Silje Linnerud 

  

 

Bruk av heldekkende hodeplagg i utdanningen 

Bakgrunn for saken: 
Det har det siste året vært mye debatt i utdanningssektoren om det skal innføres forbud mot 
heldekkende ansiktsplagg. Det siste året har NSF Student blitt kontakt og blitt spurt om hvilken stilling 
NSF Students tar omkring temaet, men vi har ikke hatt noe politikk på dette området. Studentstyret 
synes  det derfor er hensiktsmessig å ta opp debatten på årsmøtet og om dette er noe vi ønsker å ha 
politikk på. 
 
Noen støtter et totalforbud mot heldekkende hodeplagg. Enkelte utdanningsinstitusjoner har valgt å 
forby heldekkende hodeplagg i enkelte studiesammenhenger. Argumentasjonen deres beror seg på at 
pasienthensyn må komme først, og her vektlegges kommunikasjon, behov for identifikasjon, skape 
trygghet, og ta hensyn til sikkerhet og hygiene. Et annet argument for et forbud kan være at dersom 
bruk av heldekkende hodeplagg vil kunne begrense jobbutsikter vil det være uforsvarlig å tilby en 
utdanning der dette er tillatt.  
 
Andre er uenig i et forbud mot heldekkende hodeplagg. Argumentasjonen baserer seg på et prinsippet 
om at man skal ha lik rett til utdanning i Norge. Det mest hygieniske hadde vært om alle hadde brukt 
heldekkende hodeplagg, så argumentasjonen for at dette er uhygienisk, er svak.  
 
Råd for sykepleieetikk har kommet med denne uttalelsen:  

«Profesjonsetikken understreker at overordnet alle andre hensyn er pasientsikkerhet og 
konsekvenser for pasientomsorg og behandling. Hensyn til arbeidsgiver eller egne behov må 
altså være underordnet dette (…) Det er pasientenes livssyn og åndelige behov som har 
forrang og ikke ens eget.»  

 
Studentstyret ønsker at diskusjonen skal begrenses til heldekkende hodeplagg  i praksisstudier, og 
ikke andre situasjoner. 
 
 
Forslag til diskusjon:  

• Hvor vidt kan man bruke heldekkende hodeplagg i praksisstudier? 
• Skal NSF Student ha politikk på dette området? 

 

Studentstyrets forslag til vedtak: 
  

Studentstyret tar med seg innspill fra workshop om heldekkende hodeplagg til videre 
arbeid.  
Årsmøtet vedtar forslag til nytt punkt i politisk plattform om heldekkende ansiktstøy. 
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Med vennlig hilsen 

Mia Andresen 
Studentleder 

  
  

Vedlegg 1: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/skole-og-utdanning/laererstudent-i-telemark-faar-ikke-
bruke-niqab/a/23283291/ 
Vedlegg 2: http://khrono.no/campus/2015/03/ikke-totalforbud-mot-niqab 
Vedlegg 3: http://universitas.no/side-2/60358/ikke-forby-niqaben 
Vedlegg 5: https://sykepleien.no/2014/10/vurderer-forbud-mot-niqa 
Vedlegg 4: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Menneskerettighetsdomstolen-Det-er-lov-a-forby-
burka-og-niqab-7623063.html 
 
 
Nyttig lesing: 
http://www.dagbladet.no/2014/11/14/nyheter/innenriks/niqab/utdanning/36251179/ 
https://sykepleien.no/2015/02/onsker-ikke-niqab-forbud 
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Sak til Årsmøte Nr: 6 
  

 Dato: 27.05.15  

Saksbehandler: Silje Linnerud 
Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen 
Rudi Walker 

  

 

Et kjønnsnøytralt og likestilt yrke 

Bakgrunn for saken: 
Sykepleieryrket og sykepleierutdanningen har en ujevn kjønnsbalanse, med omtrent 90 % kvinner og 
10 % menn. Jevn kjønnsbalanse øker trivsel på arbeidsplassen (Arbeidsmiljøsenteret, 2008) og dette 
gagner både sykepleiere, annet helsepersonell og pasientene.  
 
Om 10 år er det antatt at Norge vil mangle omlag 30 000 sykepleiere. Vi må altså iverksette tiltak for å 
utdanne mange nok  sykepleiere. For å imøtekomme samfunnets behov, må Norge utdanne flere 
sykepleiere, og da fra begge kjønn. Dessuten vil en sykepleiermasse som gjenspeiler befolkningen vil 
også komme pasientene til gode. 
 
En vanlig fordom til sykepleiere, er at en sykepleier er en kvinne. Realiteten i Norge i dag er at over 
10 000 menn er sykepleiere. For å skape et realistisk bilde av mangfoldet til sykepleiere, for å skape 
jevnere kjønnsbalanse og for å rekruttere flere sykepleiere, mener studentstyret at det er på høy tid at 
nye tiltak iverksettes. Ett tiltak for å skape jevnere kjønnsbalanse er å gi kjønnspoeng til det 
underrepresenterte kjønn. 
 
Mange menn søker opptak til sykepleierutdanningen, men færre kommer inn på grunn av stor 
konkurranse grunnet en høy andel kvinnelige søkere. For å utdanne flere menn som sykepleiere, har 
NSF Student pr dags dato politikk på at man ønsker å innføre 2 kjønnspoeng til det 
underrepresenterte kjønn. Samordnet opptak har estimert at det hadde blitt over 100 mannlige 
sykepleierstudenter flere årlig hvis menn hadde fått 2 tilleggspoeng. Kvinner får kjønnspoeng i en 
rekke studieretninger, mens menn får derimot kun kjønnspoeng i 2 studieretninger. 
 
NSF Student har jobbet aktivt i år for å rekruttere flere menn til sykepleierutdanningen, ved å stå på 
stand på Utdanningsmessa og gjennomføre en kampanje på sosiale medier. Kampanjen heter «Mann 
kan bli sykepleier» og viser menn i sykepleieryrket, både i bilder og intervjuer. NSF Student har også 
samarbeidet internasjonalt med ENSA (European Nursing Student Association) og NSSK (Nordiske 
Sykepleierstudenters Kontaktforum) for å øke rekrutteringen av menn . 
 
Studentstyret mener det er nødvendig at Norsk Sykepleierforbund fokuserer mer på rekruttering av 
menn til sykepleieryrket. Norske lovregler sikrer kjønnsbalanse i styrene i allmenn¬aksjeselskaper, 
som innebærer at det skal være 40 % av begge kjønn i styrene (Regjeringen, 2011).Studentstyret 
mener derfor at det også i NSFs styrer skal være representert 40 % av begge kjønn.  
 
For å sikre at NSF Student arbeider videre med å rekruttere menn for å skape et likestilt og 
kjønnsnøytralt yrke, har studentstyret foreslått to punkter til innsatsområder for 2015-2016. 
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Studentstyrets forslag til vedtak: 
  

Årsmøtet vedtar følgende punkt i studentpolitisk plattform 2015-2016: 

Punkt 1.9 Et likestilt og kjønnsnøytralt yrke  

Sykepleieryrket er sterkt kjønnsdelt, det er nødvendig å iverksette kraftige virkemidler for 

å motvirke dette. NSF Student mener det er samfunnsmessig gevinst i en mer 

kjønnbalansert sykepleierprofesjon. Det vil være positivt både for profesjonen selv og 

pasientene at sykepleieryrket blir mer kjønnsbalansert. 

 

NSF Student krever at Norsk Sykepleierforbund iverksetter særskilte kampanjer for å 

rekruttere flere menn til sykepleierutdanningen og sykepleieryrket. 

 

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

opptak til sykepleierutdanningen. 

 

NSF Student krever at det skal være 40 % av begge kjønn i Norsk Sykepleierforbunds 

styrer. 

 
 

Årsmøtet vedtar følgende punkter som innsatsområder for 2015/2016.  

     Hovedmål 1: Arbeide for kvalitet i sykepleierutdanningen 

- Arbeide for en jevnere kjønnsbalanse i sykepleierutdanningen gjennom blant annet 

påvirkningsarbeid for innføring av kjønnspoeng. 

- Arbeide for egne rekrutteringskampanjer rettet mot menn og videreføre internasjonalt 
samarbeid med fokus på kjønnsbalanse. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen 
Studentleder 

 
Vedlegg 1: http://www.arbeidsmiljo.no/trives-best-pa-arbeidsplasser-med-god-kjonnsbalanse/ 
Vedlegg 2: https://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/kontakt/pressekontakter/fakta-ark/fakta-ark-
kjonnskvotering-i-styrer/id641431/ 
Vedlegg 3: https://www.nsf.no/Content/2511843/NSF%20Politikk%20nr.%2002_2015.pdf 
Vedlegg 4: https://www.facebook.com/mannkanblisykepleier?ref=hl 
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Sak til Årsmøte Nr: 7 
  

 Dato: 26.05.15  

Saksbehandler: Stephanie Bahl 
Silje Linnerud 

  

 

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 2015-2016 har studentstyret laget forslag til endringer som er presentert i 
Vedlegg 1.  
 
Forslag til endring gjelder følgende punkter: 
 
Punkt 1.9 – Endringsforslag og tilleggsforslag 
Punkt 2.7 – Endrings- og strykningsforslag 
Punkt 2.12 – Nytt punkt 
Punkt 3.5 – Strykningsforslag 
Punkt 4.3 – Endringsforslag og sammenslåing med punkt 4.4 
Punkt 4.4 – Strykningsforslag 
Punkt 4.6 – Endringsforslag  
Kapittel 7 – Nytt kapittel 
 
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
 
 Studentstyrets forslag til NSFs studentpolitiske plattform vedtas.  
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen 
Studentleder 

  
  
 

Vedlegg 1: Studentpolitisk plattform 2014-2015 med endringsforslag fra studentstyret 
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VEDLEGG 1: Studentpolitisk plattform 2014-2015 med endringsforslag fra studentstyret 
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1 GENERELT 

1.1 Innledning 

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

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

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

forpliktende for studentorganer i NSF. 

1.2 Sykepleieridentitet 

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

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

kunnskapsbasert sykepleie gir, er viktige momenter for å bygge sykepleieidentitet og skape stolthet 

hos sykepleierstudenter. 

1.3 Representasjon  

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

spørsmål som omhandler sykepleierutdanningen. NSF Students struktur sikrer bred representasjon av 

sykepleierstudenter fra alle landets sykepleierutdanninger. Følgelig er NSF Student den naturlige 

representant for sykepleierstudenter i de fora hvor deres interesser skal ivaretas. 

1.4 Tillitsvalgte i NSF Student 

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

på utdanningsinstitusjonen og andre arenaer der studentene jobber med studentpolitikk. 

1.5 Finansiering og måltall 

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

kvalitet, inkluderes i Kunnskapsdepartementets kalkulering av måltall. Finansieringsordningen må 

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

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

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

1.6 Opptakskrav 

NSF Student mener de allerede etablerte veiene inn i sykepleierutdanningen må bestå, men at det 

skal etableres krav om karakteren 3 eller bedre i matte, norsk og engelsk. NSF Student er i mot 

innføring av Y-veien til sykepleierstudiet og mener at det ikke skal kunne gis avkortning av 

sykepleierutdanningen på bakgrunn av gjennomført videregående opplæring, fagskoler eller tidligere 

praksis. 
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1.7 Språkkrav 

NSF Student mener at sykepleierstudenter må være i stand til å gjøre seg forstått og forstå norsk slik 

at pasientene mottar forsvarlig behandling. Sykepleierstudenter med vansker knyttet til språk, 

forståelse og kommunikasjon må få oppfølging – både fra lærere og praksisveiledere.  

Utdanningsinstitusjonene må tilby kurs og opplæring for de som ønsker og trenger det i norsk og den 

måten norsk brukes i helsevesenet. 

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

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

eksempelvis muntlig og skriftlig prøve i norsk..  

1.8 Statusheving 

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

å heve statusen på sykepleierutdanningen og yrket. 

1.9 Rekruttering av menn 

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

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

sykepleierutdanningen. 

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

opptak til profesjonen, dette for å sikre kvaliteten på utdanningen. 

1.9 Endrings- og tilleggsforslag. Det nye punktet blir som følger: 

Et likestilt og kjønnsnøytralt yrke  

Sykepleieryrket er sterkt kjønnsdelt, det er nødvendig å iverksette kraftige virkemidler for å motvirke 

dette. NSF Student mener det er samfunnsmessig gevinst i en mer kjønnbalansert 

sykepleierprofesjon. Det vil være positivt både for profesjonen selv og pasientene at sykepleieryrket 

blir mer kjønnsbalansert. 

NSF Student krever at Norsk Sykepleierforbund iverksetter særskilte kampanjer for å rekruttere flere 

menn til sykepleierutdanningen og sykepleieryrket. 

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

sykepleierutdanningen. 

NSF Student krever at det skal være 40 % av begge kjønn i Norsk Sykepleierforbunds styrer. 
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2 STRUKTUR OG OPPBYGGING 

2.1 Gradsstruktur 

Videreutdanninger og mastergrader er et viktig bidrag til kunnskapsutvikling og spesialisering av 

sykepleiere. NSF Student mener at all sykepleierutdanning må tilpasses gradsstrukturen for høyere 

utdanning for å unngå at videreutdanninger blir akademiske blindveier. 

2.2 Enhetlig utdanning  

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

ledd i denne utviklingen må det etableres felles sluttkompetansebeskrivelser for landets 

sykepleierutdanninger og det må innføres nasjonal avgangseksamen. Denne eksamenen må bestås 

for å kunne arbeide som sykepleier i Norge, også for sykepleiere utdannet i utlandet. 

2.3 Helhetlig utdanning  

NSF Student mener at utdanningen må legges opp på en slik måte at studentene opplever 

sammenheng mellom emnene i studiet. Den praktiske og den teoretiske delen av utdanningen må 

bygge på hverandre. 

2.4 Rammeplanen  

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

utdanningsinstitusjonene. Rammeplanen fra 2005 inneholder flere detaljerte krav til utdanningen som 

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

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

utdanningsinstitusjonene. 

2.5 Felles innholdsdel 

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

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

2.6 Samhandling 

NSF Student mener at tverrprofesjonelt samarbeid med andre profesjoner bør styrkes og bli en 

naturlig del av studiet Dette med fokus på sykepleierens særegne funksjon som en del av et 

tverrfaglig team i møte med pasienten. 

 

2.7 Praksisstudier  

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 
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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. 

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

arbeidskraft. 

 

2.7 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 

2.7.1 Bakgrunn 

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

oppfølging av pasienter svekket i forhold til Rammeplanen fra 2005.  

 

2.7.2 Praksisstudienes omfang 

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. 
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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. Tverrprofesjonell samarbeidslæring vil kunne 

tilpasses innenfor disse ukene. Praksis i utlandet bør gjennomføres i løpet av disse ukene. Maksimalt 

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

 

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. 

 

Studentene skal ha praksis i forebyggende helsearbeid, svangerskaps- og barselomsorg og 

barnesykepleie.  

 

2.7.3. Øvrige krav 

Alle praksisstudier skal være veiledet av sykepleier og alle praksisstudier skal vurderes. Minst en 

praksisperiode skal gjennomføres i første studieår. 

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

arbeidskraft. 

 

2.8 Samarbeidsavtaler  

NSF Student mener at samarbeidsavtalen mellom utdanningsinstitusjonen og praksisfelt må 

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

og refleksjon med studenten. En tydeliggjøring av kravene til lærestedets ansvar med tanke på 

tilstedeværelse i praksis er påkrevd for å sikre tilstrekkelig grunnlag for evaluering og vurdering av 

studentens prestasjoner. Videre skal samarbeidsavtalen inneholde konkrete planer for praksisstudiet 

som beskriver hvilke sykepleieroppgaver studenten kan lære på det enkelte praksissted. 

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

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

2.9 Akkreditering av praksisplasser  

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

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

utarbeidet godkjenningskriterier som kan anvendes til dette formål. 

2.10 Delstudier i utlandet  

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

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

som tar delstudier i utlandet, skal motta relevant veiledning før avreise og underveis i oppholdet. Det 
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må etableres alternative vurderingsordninger som sikrer at studenten får en likeverdig vurdering som 

ved praksis i Norge, til tross for manglende mulighet til tilstedeværelse av undervisningspersonalet. 

Delstudier i utlandet kan gi verdifulle erfaringer og en utvidet forståelse av sykepleieres 

virksomhetsfelt, samtidig er kvalitetssikring av læringsutbyttet ofte mer krevende enn ved studier i 

Norge. 

2.11 Sanksjonsmuligheter  

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

kritikkverdig at det ikke finnes noen sanksjonsmuligheter mot utdanningsinstitusjoner som bryter med 

rammeplanens krav. NOKUTs mandat bør utvides til også være et klageorgan med mulighet for å 

sanksjonere overfor utdanningsinstitusjoner som bryter gitte kvalitetskrav. 

 

2.12 Nytt punkt. Det nye punktet blir som følger: 

2.12 Fusjonering 

NSF Student mener at fusjonering av høyere utdanningsinstitusjoner ikke skal gå på bekostning av 

kvaliteten på utdanningen. Studentene må inkluderes i prosessen om fusjonering og studentinnflytelse 

er en faktor som ivaretas når nye strukturer lages. NSF Student stiller seg positiv til fusjonering hvis 

den fører med seg en mer enhetlig og lik utdanning. NSF Student er bekymret over at studiesteder 

automatisk oppnår universitetsstatus. NSF Student mener at sykepleierutdanning ikke skal finansiere 

andre utdanninger og at midlene skal øremerkes kvalitet i sykepleierutdanningen. 
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3 UNDERVISNING OG VURDERING  

3.1 Eksamens- og 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.  

3.2 Vurdering i praksis 

NSF Student mener at lærestedets vurderingsansvar av sykepleierstudenter krever ukentlig 

tilstedeværelse i reelle læringssituasjoner på praksisstedet. Dette skal være i tillegg til 

forventningssamtale, midtevaluering og sluttevaluering. 

3.3 Skikkethetsvurdering  

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene ivaretar ansvaret sitt for å vurdere skikkethet hos 

studentene. Det må sikres at alle studenter har mottatt og forstått informasjon om 

skikkethetsforskriften, og muligheten for å sende inne tvilsmelding. 

 

3.4 Legemiddelhåndtering  

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter skal få både teoretisk og praktisk undervisning i både 

medikamentregning og legemiddelhåndtering. NSF Student mener at alle sykepleiestudenter må bestå 

medikamentregningstest feilfritt. 

3.5 Førstehjelpskurs 

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

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

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

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

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

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

utdanningsinstitusjon er ansvarlig for registrering av oppmøte. 

 

3.5 Endrings- og strykningsforslag. Det nye punktet blir som følger: 

NSF Student mener at det skal gjennomføres obligatorisk førstehjelpskurs i henhold til Norsk 

Førstehjelpsråds standarder, dette for å sikre handlingskompetanse i akutte situasjoner.  
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Det skal minst undervises i grunnleggende førstehjelp i henhold til nevnte standard første år, minimum 

en gang per år ved alle utdanningsinstitusjoner. Samtlige studenter skal sertifiseres på DHLR innen 

utløpet av 2. studieår.  

 

3.6 E-helse og velferdsteknologi 

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

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

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

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

fremtidens sykepleierutdanning. 

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

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

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

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

pasientene. Sykepleierutdanningenes undervisningspersonell må derfor sikres kompetanse og midler 

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

4.1 Krav til studenten  

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

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

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

studiesituasjonen som begrenser muligheter til å oppnå handlingskompetanse og handlingsberedskap 

i tråd med rammeplanen. 

4.2 Krav til kontaktsykepleier  

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

4.3 Krav til undervisningspersonell  

NSF Student krever at sykepleierutdanningens undervisningspersonell er gode pedagoger som evner 

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

 

4.3 Endringsforslag og tilleggsforslag. Det nye punktet blir som følger: 

NSF Student krever at sykepleierutdanningens undervisningspersonell evner å undervise, veilede og 

motivere på en måte som bidrar til å bygge sykepleieridentitet.  

 

Undervisningspersonell som veileder studenter i praksisstudier, skal ha god kjennskap til praksisstedet 

utfordringer og mulige læringssituasjoner, samt ha klinisk erfaring det siste året. Dette vil være med på 

å kvalitetssikre undervisningspersonellets kunnskaper fra praksisfeltet, og øke kvaliteten i 

veiledningen til studenter i praksisstudier. 

 

4.4 Kvalitetssikring av undervisningspersonellets praksisnære 

kunnskap 

Sykepleierutdanningens undervisningspersonell som veileder studenter i praksisstudier, skal ha minst 

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

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

viktig faktor for å øke kvaliteten i veiledningen til studenter i praksisstudier. 
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4.4 Strykes dersom endringsforslag 4.3 vedtas.  

4.5 Delte stillinger/kliniske lektorater  

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

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

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

for å styrke utdanning og forskning i de ulike praksisarenaene. 

4.6 Sykepleierforskning 

Utdanningsinstitusjonene må sikres rammer som gjør at de vitenskapelige ansatte får tid forskning, 

forutsatt at dette ikke går utover studentenes undervisningstilbud og praksis. Studentene bør 

involveres i forskningsarbeidet ved institusjonen. Utdanningsinstitusjonene bør forske på 

sykepleierutdanningen.  

 

4.6 Endringsforslag. Det nye punktet blir som følger: 

Utdanningsinstitusjonene må sikres rammer som gjør at de vitenskapelige ansatte får tid til forskning, 

forutsatt at dette ikke går utover studentenes undervisningstilbud og praksis. Utdanningsinstitusjonene 

bør forske på sykepleierutdanningen, og studentene bør involveres i forskningsarbeidet ved 

institusjonen. 
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5 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

5.1 Lønns – og arbeidsvilkår for studenter i arbeid 

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

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

skal sikre at studentene kan ivareta sine studieforpliktelser  

5.2 Opptjening av pensjonspoeng under studietiden 

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

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

høyere utdanning, og krever opptjening av pensjonspoeng under studietiden. 

5.3 Overgang fra studier til arbeid 

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

for å sikre den nyutdannede sykepleieren trygge rammer å starte arbeidet sitt i. NSF Student mener 

trainee-stillinger kan benyttes til dette formål. 

5.4 Rett til heltidsstilling  

Stillingsbrøkene som tilbys sykepleiere er uakseptable. NSF Student krever at heltidsstilling skal være 

mer enn en teoretisk mulighet. Retten til heltid vil dessuten øke statusen til sykepleieryrket. 

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

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

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

praksisstudiene. Undervisningen om arbeidsrelatert sykdom, skader og forflytningskunnskap må 

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

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

6.1 Utgifter i forbindelse med gjennomføring av praksisstudier 

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

praksisstudier skal studentene få dekket gjennom ordninger ved studiestedet.  

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

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

6.2 Autorisasjonsgebyr 

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

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

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

6.3 Hepatittvaksine 

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

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

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

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

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

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

sykepleiestudenter. NSF Student krever at regjeringen innfører ordningen.  

 

 

 

Kapittel 7 nytt kapittel. Den nye teksten blir som følger: 

 

Kapittel 7 Internasjonalt arbeid og solidaritet 

NSF Student mener at internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktig for å fremme demokratisk 

utvikling, ivaretakelse av studentenes og menneskers rettigheter, samt et fredelig samkvem mellom 

studenter, nasjoner og folkegrupper. Det er viktig at NSF Student som organisasjon tar 

samfunnsansvar, og er med til å bidra til dette.  

NSF Student skal jobbe tett sammen med andre interesseorganisasjoner for sykepleiestudenter på et 

internasjonalt nivå for å styrke utviklingen, og kvaliteten i utdanningen. NSF Student skal bidra med 

kunnskap som vi har tilegnet oss gjennom årene som kan bidra til utvikling og kvalitetsløft hos de 

andre organisasjonene. 

NSF Student mener at organisatorisk arbeid på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå er en 

forutsetning for å nå nasjonale målsettinger. NSF Student burde derfor til enhver tid ha en 

organisasjonstilknytning som gir optimal påvirkningsmulighet i relasjon til studentrelaterte faglige og 

arbeidstakermessige saksområder. 

NSF Student mener at alle studentmedlemmer burde være bevisste på internasjonale 

problemstillinger innenfor utdanningen og global helse. Vi har som fremtidige sykepleiere et felles 

ansvar for å fremme pasienters universelle rett til helsehjelp og økt fokus på menneskerettighetene. 

NSF Student skal jobbe for å fremme internasjonal forståelse og solidaritet, og kjempe for et samfunn 

bygget på flerkulturell forståelse og likeverd. 
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Sak til Årsmøte Nr: 8 
  

 Dato:21.05.15  

Saksbehandler: Morten Kristoffersen   

 

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 

Mia Andresen 
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: 27.05.15 

Saksbehandler: Mia Andresen 
Christina Brandt Bratli  

Dokumentnr DM:  

 

 

Innsatsområder for 2015- 2016 

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 
2015-2016.  
 
 

1: Hovedmål: 

En synlig og aktiv studentorganisasjon 

 

1.1: Viktige elementer for å nå målet: 

• Tilby tillitsvalgtopplæring i sykepleierutdanningen, og å øke medlemmenes kjennskap til 

rammeplanen.  

• Delta aktivt i debatter som omhandler sykepleierutdanningen og annet som er relevant for 

NSF Students politikk. 

• Være synlig for sykepleierstudentene på alle studiesteder som tilbyr sykepleierutdanning. 

• Arbeide for innpass i nasjonale prosjekter og forum hvor det er naturlig at 

sykepleierstudentenes stemme er representert.  For eksempel i UHRs prosjekter og råd. 

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

• Gjennomføre fylkessamlinger for fylkesrepresentantene. 

• Skape og bidra til å gjennomføre aktiviteter som synliggjør NSF Student lokalt. For eksempel 

synlighetskampanjer og lokale arrangementer. 

• Gjennomføre et lokalt arrangement i studiestart i lokallagene. 
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2: Hovedmål: 
Arbeide for kvalitet i utdanningen 
 
2.1: Viktige elementer for å nå målet:  

• Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på 

sykepleierutdanningen. 

• Synliggjøring av kvalitetsmangler og regelbrudd i både den teoretiske og den praktiske delen 

av sykepleierutdanningen. 

• Arbeide for å sikre læringsutbytte og kvalitet ved delstudier i utlandet 

• Arbeide for oppfølging av St.meld.nr. 13. 

• Sikre oppfølgingsarbeid tilknyttet nasjonale deleksamener. 

• Jobbe for en jevnere kjønnsbalanse i sykepleierutdanningen gjennom blant annet 

påvirkningsarbeid for innføring av kjønnspoeng og egne rekrutteringskampanjer rettet mot 

menn.  

• Arbeide for videreføring av det nordiske samarbeidet, med fokus på kjønnsbalanse.  

 

 

3: Hovedmål: 
Internasjonalt arbeid og solidaritet 
 
 
3.1: Viktige elementer for å nå målet: 
 

• Arbeide for sykepleierstudentenes rettigheter på tvers av landegrenser. 
 

• Bistå i arbeid tilknyttet opprettelse av studentorganisasjoner internasjonalt. 
 

•  Arbeide for å øke medlemmenes kunnskap om global helse og sykepleierens internasjonale 
rolle. 
 

•  Arrangere en konferanse om global helse og sykepleie i et globalt perspektiv. 
 

• Arbeide for å være en aktiv part i internasjonale fora og organisasjoner, eks. ICN, ENSA og 
NSSK. 
 

Studentstyrets forslag til vedtak: 
 
De fremlagte forslag til NSF Students innsatsområder for årsmøteperioden 2015-2016 
vedtas.  

 

Med vennlig hilsen 

Mia Andresen  
Studentleder 
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Sak til Årsmøte Nr: 10 
  

 Dato: 27.05.15  

Saksbehandler: Elias Glein Feragen 
Rudi Walker 

  

Resolusjoner 

Bakgrunn for saken: 
En resolusjon er en meningsytring vedtatt av årsmøtet som NSF Student kan bruke aktivt ut mot 
media. 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 til resolusjoner, i konkrete og aktuelle saker som de mener NSF Student burde 
mene noe ekstra om.  
 
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. 
 
Skrivetips: 

• Overskriften bør være fengende og sterk, og understreke hovedbudskapet. 
• 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.  

• Henvis gjerne til fakta fra undersøkelser, forskning og lignende. Dette kan gjøre vår 

argumentasjon sterkere. Pass på at dette er riktig fakta, og få med kildehenvisning.  

• Det er også viktig at resolusjonen ikke bare forklarer hvorfor vi ønsker noe, men det er vel så 

viktig at den forklarer hvordan. Om mottakeren vil ha mer informasjon, kan vedkommende 

kontakte oss, noe som også er ønskelig. 

Frist for å levere resolusjoner er lørdag 20.06.2015, kl. 12.00, altså lørdagen på årsmøtet. 
 
Innkomne forslag til resolusjoner presenteres under årsmøtet for diskusjon og vedtak.  
 
Studentstyrets forslag til vedtak: 
  

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

 
 
Med vennlig hilsen 
Mia Andresen 
Studentleder 

 

  
 



120

Notater



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130

 

 

Voteringsliste 

 
 

Agenda For Mot Blank  Notater 

Årsmøtesak 1 Møtetekniske saker  
Sak 1a)    

Sak 1b)    

Sak 1c)    

Sak 1d)    

Sak 1e)    

Sak 1f)    

Årsmøtesak 2 Årsberetning 
Sak 2a) Årsberetning fra studentstyret    

Sak 2b) Lokallagsrapporter    

Årsmøtesak 3 Internasjonalt arbeid og solidaritet 
Nytt kapittel til studentpolitisk plattform    

Punkter til innsatsområdene    

Årsmøtesak 4 En utdanning i endring 
Strukturering og endring av punkt 2.7    

Nytt punkt 2.12    

Punkter til innsatsområdene    

Årsmøtesak 5 Heldekkende hodeplagg 
Nytt punkt til studentpolitisk plattform    

Årsmøtesak 6 Et likestilt og kjønnsnøytralt yrke 
Tilleggsforslag 1.9    

Punkter til innsatsområdene    

Årsmøtesak 7 Studentpolitisk plattform 
3.5 Strykningsforslag     

4.3 Endringsforslag og sammenslåing med punkt 4.4    

4.4 Strykningsforslag     

4.6 Endringsforslag     

Årsmøtesak 8 Valg 
Sak 8a) Leder    

Sak 8b) Nestleder    

Sak 8c) Studentstyret 5 medlemmer og 3 vara    

Sak 8d) Nominasjonskomite 5 medlemmer    

Årsmøtesak 9 Innsatsområder 2015/2016    
Årsmøtesak 10 Resolusjoner    
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