
En liten hilsen fra studentstyret 

 

Hei og velkommen til Årsmøtet, jeg gleder meg skikkelig 

til å møte deg! 

Mitt navn er Peter og jeg har nå sittet i studentstyret i to 

perioder. Jeg var ferdig sykepleier i 2017 og jobber nå 

som traineesykepleier på Haukeland sykehus. Jeg 

utdannet meg som sykepleier i Haugesund der jeg startet 

lokalforeningen. Der ble jeg raskt inkludert i gjengen du 

nå snart skal møte i NSF Student. En fantastisk gjeng du 

ikke kan unngå å bli glad i.  

I min tid som styremedlem har jeg opplevd og lært svært 

mye. Jeg har deltatt på fagkonferanser, representert NSF 

Student i internasjonale fora, lært mye om hvordan 

utdanning og yrket er bygget opp og hvordan jeg kan 

bidra å til å bedre og påvirke det.  

Min tid i NSF Student er nesten forbi, men jeg har forhåpentligvis muligheten til å bidra det neste 

året som medlem av Nominasjonskomiteen. Der kan jeg møte alle de medlemmene som har mye 

nyttig å si, men som kanskje ikke helt vet hvor de skal si det.  

I år har vi mange kandidater til både ledelse og styret, vi har en ny retningslinje for hele 

sykepleierutdanningen, der vi kan spille inn vårt høringssvar, og ikke minst har vi mye merch :D 

Gled deg!  

Vennlig hilsen Peter Øverlie 

 

Hei 

Mitt navn er Petter Steigedal, jeg er 36 år gammel fra Asker, 

men bor i Skien. jeg studerer ved USN Porsgrunn. Jeg har vært 

engasjert i NSF Student siden 2015 og går på mitt 4 årsmøte - 

jeg gleder meg minst like mye som alle de andre gangene.  

Jeg har vært fylkesrepresentant ett par år, og er det for det 

neste året også - samt at jeg nå sitter i styret. Styret har vært 

noe av det artigste jeg har gjort i studentpolitikken. Gjennom 

styret har jeg fått en enda bedre forståelse for hvordan NSF 

Student jobber politisk mellom årsmøtene og vår/høst 

konferansen.  

Jeg gleder meg veldig til å se hvem som skal lede oss videre det neste året både fra T22 og gjennom 

styret.  

 

Hilsen Petter 



 

Hei, alle flotte årsmøtefolk! 

Jeg heter Sebastian, kommer fra Bærum og har studert i 

Stavanger de siste tre årene. To av disse årene har jeg hatt den 

gleden av å være engasjert i NSF Student som 

fylkesrepresentant og styremedlem. To år jeg aldri ville vært 

foruten. Så glad i NSF Student har jeg blitt at jeg stiller til valg 

som nestleder i år (woop!). 

For en spennende tid vi er i møte. Nye retningslinjer for 

sykepleierutdanningen er på vei, kjønnsnøytrale titler er nesten 

i mål og nye spennende saker skal diskuteres. Det har vært et 

utrolig morsomt år for styret, som har fått muligheten til å 

holde på med saker som skal gjøre NSF Student sin politikk 

bedre. Samtidig som vi også har planlagt mye morsomt på 

fylkessamlingene på Geilo og i Oslo, sammen med mange av 

dere. Til alle dere som er på årsmøtet for første gang ønsker jeg dere velkommen til en utrolig 

morsom, hyggelig og til tider treig langhelg. Trykksår og overspising er ikke uvanlig på årsmøtet, men 

jeg lover at dette blir dager med mye nytt og inspirerende innhold. Det er sjeldent noen drar hjem fra 

årsmøtet uten 5 kg ekstra på hofta og tjue-tretti nye venner på Facebook. Noen ønsker faktisk å 

engasjere seg etter årsmøtet også. Bare spør de som er her for andre, tredje eller sjette gang, det 

finnes en del av de! 

Jeg håper alle får en fantastisk langhelg på Klækken. Dette er stedet hvor vi skal få lov til å si det vi 

mener om saker vi mener noe om. Håper jeg får muligheten til å jobbe videre det neste året sammen 

med dere, som nestleder.  

Caio! 

 

Hei, jeg heter Anja Ninasdotter Abusland og er ei ekte sørlandsjente 

på 22 år. Jeg er nå ferdig sykepleier etter å ha studert på 

Universitetet i Agder i tre flotte år. Jeg har alltid vært en engasjert 

person, særlig I partipolitisk sammenheng I alt fra 

ungdomspartiorganisasjone til folkevalgt I kommunestyre. Jeg ble 

først engasjert I NSF Student I forkant av årsmøtet I 2017 

Der møtte jeg opp som nyvalgt fylkesrepresentant og hadde i 

grunnen svært lite kunnskap om NSF Student. Kort fortalt ble jeg rett 

og slett bitt av NSF basillen, fløy opp og ned av talerstolen og stilte til 

valg til studentstyret og ble valgt.  

Det å engasjere seg I NSF Student har for meg vært utrolig givende, 

det er så mye spennende å ta tak i. Med min bakgrunn I 

partipolitikken har det vært flott å kunne dykke dypt ned I ett mer 

konkret område I politikken, istedenfor å kunne litt om alt. Det å 

sette seg skikkelig inn I hva NSF Student mener, hva vi bør mene og 

hvordan vi skal gjøre det er gøy! Fordi det vi mener noe om er jo vår utdanning og vår fremtid, det 

synes jeg er spennende å få være en del av.  



Dette året med NSF Student, studentstyret og alle andre flotte mennesker jeg har møtt har vært en 

helt fantastisk opplevelse. Mange nye erfaringer, gode relasjoner og mye kunnskap er noe av det jeg 

sitter igjen med etter dette året. Jeg vil absolutt anbefale dette til andre, du har ingenting å tape på 

på prøve og husk det er du som er eksperten – du er sykepleierstudent. 

Til slutt vil jeg igjen takke for tilliten jeg fikk, og jeg gleder meg masse til å se både kjente og nye fjes 

på årsmøtet I år. Dette blir bra!  

Hilsen Anja ☺  

 

 

Tjallabing bestegjengen! Jeg heter Lotte og ble uteksaminert fra 

HiOA Pilestredet i 17.  

 

Jeg har vært aktiv i NSF Student siden våren 2014. I 2016 ble jeg 

lokallagsleder for NSF Student Oslo og det siste året har jeg sittet 

som ”fylkis” for Oslostudentene og vært megaheldig som har fått 

være med på å arrangere lokale aktiviteter for Oslos beste 

studenter!  

 

Ved siste årsmøte stilte jeg til valg i studentstyret og be valgt inn 

som 1.vara. Vi har hatt styremøter, vært på studietur til Dublin, 

hatt julebord på danskebåten (anbefales for neste styre), og vært 

med på høst og vårkonferansen med alle fylkiser og lokallagsledere 

i Norge. Det har vært mange høylytte diskusjoner, men også mye 

latter og gøy. Jeg kjenner på en følelse av at resten av styret er min 

bedre halvdel, og at vi nå skal skilles. Føles ganske vemodig egentlig.  

 

Dette blir noen spennende dager, og jeg gleder meg til mange diskusjoner rundt sakene, se alle finne 

frem sin indre meksikaner på lørdag og ikke minst bli kjent med dere.  

 

Ønsker dere alle et godt årsmøte, og gleder meg til å få dere som kolleger om ikke lenge. 

 

Hilsen Lotte 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Hei alle sammen!  

 

Jeg heter Trine og er endelig ferdig utdannet som sykepleier ved 

OsloMet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Min reise i 

NSF Student, startet da en venninne fra et eldre kull kom bort til 

meg og ba meg stille til fylkesrepresentant. Det har jeg ikke angret 

ett sekund på. Da jeg kom på årsmøtet 2017 ble jeg møtt av en 

gjeng engasjerte medstudenter fra hele landet! Alle hilste på alle, 

det kom klemmer i fleng og et herlig engasjement smittet over på 

meg. Daværende nesteleder, Thea Martine Olsen, sa «du kommer 

til å bli bitt av basillen» og jaggu ble jeg det. Jeg stilte til styret og 

kom inn. Med det ønsker jeg å takke så mye for den tilliten jeg fikk 

av årsmøtet 2017. Jeg er utrolig takknemlig, det har gitt meg så 

mye på ulike plan. 

 

Å engasjere seg i NSF Student har vært noe av det morsomste og mest lærerike jeg har vært med på. 

Jeg har hatt en personlig utvikling, med til dels bratt læringskurve så vel som å få lov å bli kjent med 

NSF Student. Jeg har fått et innblikk i hvordan sykepleierstudenter fra hele landet har det og lært 

hvordan utdanningen er ulik fra studiested til studiested. I tillegg har jeg fått deltatt som 

studentrepresentant i ulike utvalg og har fått representert NSF Student ved flere anledninger. I tillegg 

har jeg fått igjenopprette lokallaget på OsloMet campus Kjeller. Dette har vært veldig givende. Det 

har vært min hjertesak å få til et bedre studentmiljø og bidra til engasjement hos mine 

medstudenter.  

 

Året som har gått har vært helt fantastisk og jeg vil fortsette.  

Jeg ønsker å bidra til at utdanningen og studiehverdagen skal bli enda bedre. Å få jobbe på flere plan 

og være en som står i front for å representere mine medstudenter. Med det stiller jeg til valg som 

leder av NSF Student og håper årsmøtet vil gi meg tilliten.  

 

Jeg ønsker alle et riktig godt årsmøte! Kos dere, bli kjent med medstudenter, brenn for det dere står 

for og ta din plass på talerstolen! Det er gode diskusjoner som utgjør et godt sluttprodukt. Derfor er 

deres stemmer så utrolig viktig. Gleder meg til å treffe alle sammen. 

 

Vennlig hilsen 

Trine Skaar 

 

 



Kjære årsmøte! Jeg vil først og fremst si takk for sist.  

Jeg heter Ansar og ”jeg er sykepleier”(ref: Hjertetru). 

Jeg fullførte sykepleiestudiet mitt våren 2017. Mitt engasjement i 

studentpolitikken startet med at jeg som en ekte ”nerd”, ”geek” 

eller hva enn du vil kalle det hørte ordet parlament og fant ut at det 

er et sted på skolen der man kunne diskutere og debattere. Det var 

som Peter Parker (AKA Spiderman) hadde funnet sin Mary Jane 

Watson. 

Men når det er sagt, var det er her jeg møtte mange dyktige 

mennesker i studentpolitikken og ble ikke bitt, men slukt av basillen. 

Etter mange verv på lokalt nivå ble jeg kjent med noe som het 

årsmøtet i NSF student. Det å komme på årsmøtet og møte 

sykepleierstudenter som var engasjerte i mitt spesifikke studiet var 

helt kongelig.  Det var noe av den beste langhelgen jeg hadde for å 

diskutere studentpolitikk. Jeg måtte bare returnere året etter og det 

levde fortsatt opp til mine forventninger.  

Jeg har det siste året nå sittet i studentstyret som 3. varamedlem men har blitt invitert på ALLE 

møtene. Selv som varamedlem har jeg vært med å ta avgjørelser og ikke minst fått stemmerett i 

noen av møtene. Mitt råd til alle som kommer på årsmøtet er å stille til valg! Det å sitte i styret har 

gitt meg en hevet min kompetanse på områder jeg ikke visste noe om, samtidig som det har styrket 

min kompetanse på andre områder. Det er seriøst kjempegøy og du møter mennesker du kommer til 

å verdsette hele livet. 

God årsmøtet alle sammen ☺ 

Vennlig hilsen  

Ansar Qadeer 

 

 


