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Årsrapport skoleåret 17/18 

 

 

Skoleåret 17/18 har vært et spennende år for oss i NSF 

student i Haugesund. Vi har klart å holde et arrangement hver måned i høstsemesteret og vi 

økte synligheten av organisasjonen blant studentene betydelig. 

 

Rekruttering 

I løpet av de første skoledagene i august fikk vi besøk av NSF Students rekrutteringsteam. 

Dette til stor suksess med tanke på rekruttering av nye medlemmer, da tilnærmet alle første 

års studentene meldte seg inn i 

NSF. Nytt i år var at alle som 

vervet seg inn i løpet av denne 

dagen, fikk med en gratis uniform 

til bruk i laboratorieøvelser – noe 

som ble godt mottatt. Dette i 

tillegg til alle andre fordeler som 

følger med når en er medlem av 

NSF. 

 

Kurs i medikamentregning 

I september ble det arrangert et kurs i medikamentregning. Dette var åpent for alle som ønsket 

å delta, og var hovedsakelig tiltenkt andre års studentene som snart skulle ha eksamen i 

medikamentregning. Her var vår egen Øystein Grøndahl foreleser. Han skapte stort 

engasjement blant de oppmøtte og hjalp studentene godt på vei med gode tips og triks. Vi fikk 

ca 100 deltakere og ønsker derfor gjerne å gjenta dette arrangementet til høsten. Planen er da 

å starte tidligere med både planlegging og reklamering dersom noen ikke kom siden de hadde 

gått på kurs med Apex hvor de hadde betalt for kurset. 

 



 

 

 

De forskjellige sykepleierne 

I oktober ble det arrangert en fagkveld der vi fikk besøk av flere flinke sykepleiere fra 

Haugesund sykehus og 

kommuner omegn 

Haugesund. Her snakket de 

om hvordan deres hverdag 

som sykepleier er. Dette ga 

studentene et fint innblikk i 

hvordan en vanlig dag er for 

de forskjellige sykepleierne 

og hva de kan forvente når de 

selv skal ut i arbeid.  

 

Anatomiquiz 

I november var det duket for anatomiquiz, et arrangement rettet mot første års studentene. 

Dette var ment som en siste forberedelse til nasjonal deleksamen i anatomi, samtidig som det 

hadde som hensikt å være et avbrekk fra lesingen. Her stilte man opp i lag, hvorpå man 

quizen i eksamensrettede oppgaver i varierende vanskelighetsgrad. Påfølgende premier fra 

NSF og Sykepleiepluss til de som kapret førsteplassen og for det laget med beste lagnavn. Her 

var det kun om 16 stk som møtte opp og tror vi at vi kunne ha fått flere dersom vi hadde 

tilbudt pizza under arrangementet. 

 

 

 



Adventskalender 

For å avslutte året med ‘style’ 

arrangerte vi en adventskalender på 

Facebook, hvor vi stilte noen enkle 

spørsmål om lokallaget her på HVL 

Campus Haugesund. Premiene 

varierte fra småting som nøkkelbånd 

første søndag i advent, til større 

premier som powerbank fjerde søndag 

i advent.  

 

Stikkekurs 

I begynnelsen av april arrangerte vi stikkekurs for studentene. Dette var et ‘pilotprosjekt’ som 

NSF Student arrangerte i samarbeid med anestesisykepleiere Rolf Harald Brattli og Silje 

Berning fra Helse Fonna. Her fikk deltakerne en grundig opplæring i prosedyren PVK. Det 

var mange som ønsket å være med på dette, men beklageligvis var det i denne omgang kun 12 

stk. som fikk sjansen til være med – her var det kvalitet over kvantitet som stikkord. Vi håper 

å få kunnet arrangere flere slike stikkekurs på senere tidspunkt og da gjerne med plass til flere 

deltakere.  

 

 

  



Lokallags styremøter 

Vi møttes som regel 1 gang i måneden og mer hvis det var behov for mer planlegging rundt 

våre aktiviteter.  

 

Det var en del aktiviteter som vi ikke fikk gjennomført dette året som fagkveld «de 

forskjellige sykepleierne», sykdomslære crash kurs og avslutningskveld. Det var forskjellige 

grunner til at vi ikke fikk gjennomført disse arrangementene. Fagkveldet fikk vi ikke 

gjennomført dersom vi fikk ikke tak i nok sykepleiere og det tok for lang tid å komme i 

kontakt med de. Sykdomslære crash kurs fikk vi ikke gjennomført dersom vi fikk ikke tak i 

lærere til å holde kurset. Avslutnings kveldet blei avlyst pga. for lite interesse, det hadde 

ingen påmeldt seg når det var mindre enn ei uke til arrangementet og bestemte lokallaget derfr 

å avlyse arrangementet. 

 

  

I styret sitter  

Andri Fridjonsson – Leder 

Daniel Steen Berthelsen -  Økonomiansvarlig/Nestleder 

Haukur Smari Hlynsson – Sekretær 

Tonje Hughdal – Mediaansvarlig 

 

  



Regnskapsskjema for NSF Student lokallag  
 

     

Total  

Resultat  

NB! Utgifter skal ha kvittering, og det føres inn en linje per kvittering. 

Dato  Aktivitet Hva er kjøpt Inntekter Utgifter 

18.09.

2017 

Medikament 

regningskurs 

Brus – 33 flasker 0 920 

  Tellarker, servietter 

og glass 

0 297 

  Pizza  0 4000 

  Foredragsholder 0 10000 

18.10.

2017 

Fagkveld – De 

forskjellige 

Sykepleierne 

Pizza & Brus 0 2501 

24.11.

2017 

Anatomi Quiz Premier + NSF 

godteri 

0 2176 

01-

31.12. 

2017 

Adventskalender Premier 0 1470 

10.04.

2018 

PVK Stikkekurs Påskeegg  0 5 

  Blomst til forelesere 0 212 

  Pizza 0 1177 

  Brus 0 137,1 

  Utstyr fra Apotek1 0 195 

  Godteri 0 84 

     

     

  Total:  23174 

Resultat (Inntekter – Utgifter) 0 23174 

 

 


