
Forkortelse Navn Forklaring 
NSF Norsk Sykepleierforbund Vi organiserer over 111 000 sykepleieres og sykepleierstudenters faglige og 

arbeidssosiale interesser 

FS Forbundsstyret i NSF NSFs øverste organ mellom landsmøtene. Studentleder i NSF sitter som 
styremedlem i forbundsstyret. 

NSF Student Studentene i Norsk Sykepleierforbund NSF har over 12 500 studentmedlemmer. Sammen utgjør vi 
sykepleierstudentenes stemme. 

ÅM Årsmøtet i NSF Student Årsmøtet er NSF Students øverste organ. Arrangeres i juni hvert år. 

SST Studentstyret NSF Students øverste organ mellom årsmøtene. Består av leder, nestleder og 
fem styremedlemmer, pluss tre varamedlemmer. Møtes 6-7 ganger i året. 

SPP Studentpolitisk plattform NSF Students øverste politiske dokument. Vedtas av årsmøtet. 

Fylkis Fylkesrepresentant Fylkesrepresentantene er valgt blant NSFs studentmedlemmer i hvert fylke. 
Møter fast i fylkesstyret til NSF. Det er en fylkesrepresentant og en vara for 
studentene i hvert fylke. 

Studentkontoret Studentkontoret i NSF Uformell betegnelse på kontoret som består av leder og nestleder av 
studentstyret, samt de to ansatte studentrådgiverne i NSF.  
Alltid åpen for kaffebesøk fra sykepleierstudenter ☺ 

Nomkom Nominasjonskomiteen i NSF Student Nomkom innstiller (anbefaler) på kandidater til leder, nestleder og 
studentstyre til årsmøtet i NSF Student 

Redkom Redaksjonskomiteen i NSF Student Redkom bidrar til å sette opp voteringsrekkefølge (stemmerekkefølge) til 
sakene som årsmøtet skal votere over 

Rammeplan Rammeplan for sykepleierutdanning Overordnet plan for styring av innholdet i norske sykepleierutdanninger. Skal 
fases ut og erstattes av en felles rammeplan for alle helse- og 
sosialfagutdanninger. I tillegg kommer nasjonale retningslinjer for ulike 
utdanninger, inkl. en kun for sykepleierutdanning. 

RETHOS Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene Prosjekt med mål å spesifisere nye nasjonale retningslinjer for ulike helse- og 
sosialfagutdanninger. Disse skal erstatte den gamle rammeplanen. 
Sykepleierutdanning får egne retningslinjer, og disse skal gjelde fra høsten 
2020. NSF Student har vært med å utforme nye retningslinjer. 

LUB Læringsutbyttebeskrivelse En LUB er en betegnelse på hva en student skal ha lært etter fullføring av et 
emne eller utdanning innenfor et gitt område. LUB’er kan være kunnskaper, 
ferdigheter eller generell kompetanse. 



NKR Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk  NKR gir oversikt over utdanningsnivå i Norge og viser hvilket nivå 
kvalifikasjoner fra det norske utdanningssystemet er plassert på i forhold til 
hverandre. LUB’er følger NKR. 

TPS Tverrprofesjonell samarbeidslæring  Læringsprosess der studenter tilhørende ulike profesjoner samarbeider for å 
forstå sin egen og andre profesjoners rolle bedre. 

   

Unio Hovedorganisasjonen Unio Norges nest største hovedorganisasjon for arbeidstakere. Representerer 
360 000 medlemmer. NSF er medlem av Unio 

Unio-studentene Unio-studentene Unio-studentene er et samarbeidsforum for studenter som tilhører Unios 
medlemsforbund. NSF Student er med her. 

Høyere utdannings- og helsesektoren: 

UH Universiteter og høgskoler Også kalt utdanningsinstitusjoner. Bedre kjent som skoler. 

HOD Helse- og omsorgsdepartementet  

UHR Universitets- og høgskolerådet Samarbeidsorgan for norske universiteter og høgskoler 

KD Kunnskapsdepartementet  

NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Forvaltningsorgan som skal sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning 

Samarbeidsorganisasjoner: 

NSO Norsk studentorganisasjon Paraplyorganisasjon for studentdemokratiske organer som representerer 
studenter ved norske universiteter og høgskoler. Representerer totalt over 
270 000 studenter. 

Nmf Norsk medisinstudentforening Representerer norske medisinstudenter og er en del av Legeforeningen 

PS Pedagogstudentene Representerer norske lærerstudenter og er en del av Utdanningsforbundet 

NITO Studentene NITO Studentene Representerer norske ingeniørstudenter og er en del av Norges Ingeniør- og 
Teknologorganisasjon (NITO) 

NoPSA Norwegian Pharmaceutical Students Association Representerer norske farmasøytstudenter 

Internasjonalt: 

NNSC Nordic Nursing Students Cooperation Samarbeidsforum for nordiske studentpolitiske organisasjoner som 
representerer sykepleierstudenter. NSF Student er med her. 

SSN Sykepleiernes Samarbeid i Norden Samarbeidsforum for nordiske organisasjoner som representerer sykepleiere. 
NSF er med her. 

EFN European Federation of Nurses Associations  Europeisk paraplyorganisasjon for organisasjoner som representerer 
sykepleiere. NSF er med her. 

ENSA European Nurses Students Association Studentpolitisk organisasjon for organisasjoner som representerer 
sykepleierstudenter i europeiske land. NSF Student er med her. 



ICN International Council of Nurses Internasjonal paraplyorganisasjon for organisasjoner som representerer 
sykepleiere. NSF er med her. 

GASNN Global Association of Student and Novice Nurses Studentpolitisk organisasjon for organisasjoner som representerer 
sykepleierstudenter og nyutdannede sykepleiere i land over hele verden.  

Nyttige møteord: 

Resolusjon Resolusjon En resolusjon er en politisk uttalelse og vedtas av årsmøtet eller studentstyret. 
Som regel ikke lengre enn én side. 

Dissens Dissens En dissens angir en uenighet fra mindretallet i et innstillende organ. Dersom 
studentstyret ønsker å innstille (anbefale) forslag A og ett styremedlem veldig 
sterkt heller ønsker forslag B, så kan dette ene styremedlemmet ta ut dissens 
for å markere at mindretallet (her bestående av én person) heller ønsker et 
annet forslag vedtatt. Årsmøtet tar stilling til forslag og eventuelle dissenser.  

Akkreditere Akkreditere Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og 
evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. I Norge 
akkrediterer NOKUT norske utdanningsinstitusjoner som universiteter og 
høgskoler. 

Praksisveileder Praksisveileder Også kjent som kontaktsykepleier. Detter er personen som veileder studenter 
daglig i praksis, og som jobber i praksisfeltet.  

Lærerveileder Lærer eller lærerveileder Dette er representanten fra utdanningsinstitusjonen (skolen) som har ansvaret 
for å vurdere studentens praksis til bestått eller ikke bestått.  

Studentmobilitet Studentmobilitet Begrep som angir en students mulighet til å bytte utdanningsinstitusjon 
underveis i et studium. For eksempel ved at en sykepleierstudent fullfører 
førsteåret av bacheloren i Bodø, men tar de neste to årene i Kristiansand. For 
at studentmobilitet skal være mulig må studiene til en hvis grad være like og 
overgangs- og godkjenningsordningene må være smidige og lite byråkratiske. 

 

Taksonomi  

 


