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STUDENTPOLITISK PLATTFORM 2018-2019

Hensikt:

Studentpolitisk plattform (SPP) samler standpunktene til studentene i Norsk 
Sykepleierforbund. Dette er et dokument som brukes både internt og eksternt i 
organisasjonen. Årsmøtet bestemmer hvilke områder det skal være politikk på. Plattformen 
er bindende for studentorganene i NSF og er oppe til behandling på Årsmøtet hvert år. 
Årsmøtedelegatene oppfordres, individuelt eller sammen med andre, til å sende inn forslag til 
politikk de mener bør endres, strykes eller legges til. 

Bakgrunn for saken:

Studentpolitisk plattform et er dokument som arbeides med kontinuerlig hele året. På 
Årsmøtet kan Studentstyret vise til progresjon og resultater ut ifra hva som ble vedtatt i den 
studentpolitiske plattformen året før. I løpet av året har Studentstyret jobbet tett med 
studentpolitisk plattform og gjort seg opp tanker om mulige endringer. Det politiske bildet i 
samfunnet er alltid i endring, dette gjelder også NSF Student. Det er behov for å revidere 
studentpolitisk plattform hvert årsmøte, slik at NSF Student kan holde politikken oppdatert, 
og at studentmedlemmer får eierskap og medbestemmelse til den politikken NSF Student 
skal føre videre.

Tidligere er det blitt gjort ett omfattende arbeid knyttet til å forenkle, tydeliggjøre og fjerne 
argumenterende tekst i den studentpolitiske plattformen. Slik argumenterende tekst ble 
vedtatt ut av SPP i 2017. I den forbindelse har Studentstyret i denne perioden utarbeidet et 
dokument kalt «argumenterende tekst» for å dekke behovet for ytterlige forklaring til 
studentpolitisk plattform (se vedlegg).

Saksbehandlers vurdering:

I denne saken skal Årsmøtet diskutere innholdet i den studentpolitiske plattformen og votere 
over forslag til endringer, tillegg og strykning. Studentstyret har på forhånd forberedt noen 
forslag som de innstiller vedtatt, og som Årsmøtet må ta stilling til. I tillegg kan delegatene 
foreslå egne forslag, eller foreslå endringer til styrets forslag. Dette gjøres gjennom den 
elektroniske saksbehandlingsløsningen. 

I det følgende fremføres styrets endringsforslag. Her vises først hvordan forslagene står i 
forhold til dagens gjeldende plattform. Deretter, i styrets forslag til innstilling, står forslagene 
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slik de vil bli seende ut dersom de blir vedtatt. Studentstyret foreslår en del små endringer 
knyttet til struktur og ordbruk for å forenkle og tydeliggjøre studentpolitisk plattform 
ytterligere. Videre er det noen punkter som sees på som foreldet og utdatert som foreslås 
endret eller fjernet. I tillegg foreslås det noen nye punkter hvor Studentstyret har sett det 
hensiktsmessig. 

Endringene i studentpolitisk plattform må sees i sammenheng med nye nasjonale 
retningslinjer for sykepleierutdanningen, som nå er ute på høring (behandles som egen sak 
på Årsmøtet). De nye retningslinjene og debatten omkring disse har aktualisert nye 
problemstillinger og løsninger for bedre sykepleierutdanning. Styrets forslag kan sees på 
som et svar på denne debatten og som et forsøk på å oppdatere politikken til NSF Student. 
Gjeldende studentpolitisk plattform med linjenummer ligger vedlagt saken (se vedlegg).

Endringene som Studentstyret foreslår er (endringer er skrevet i rødt):

Forslag 1, innledningen, linje 17-28, endringsforslag

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, Årsmøtet. Årsmøtet prioriterer hvilke områder det til enhver tid skal være en politikk 
på. Plattformen er forpliktende for studentorganer i NSF.NSF Student har en medlemsmasse 
på om lag 90 % av sykepleierstudentene i Norge. Tillitsvalgte i NSF Student plikter seg til å 
følge politikken i denne plattformen.

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.

Forslag 2, punkt 1.4, linje 116, tilleggsforslag

Det nasjonale styringsverktøyet skal være i tråd med europeiske reguleringer.

Forslag 3, punkt 1.6, linje 123-126, strykningsforslag

1.6 Tverrprofesjonelt samarbeid
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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.

Forslag 4, punkt 1.7.1, 1.7.2 og 1.7.3, linje 128-157, helhetlig endringsforslag

1.7.1 Praksisstudienes omfang

NSF Student krever at det innføres nasjonale sluttkompetansebeskrivelser for alle

praksisperioder.

NSF Student krever at alle studenter skal ha økt kompetanse i systematisk observasjon av 
pasienter som er inne i en forverring av sykdomstilstand

NSF Student krever at studentene skal ha obligatorisk praksis i minimum 6 uker hver i 
medisin, kirurgi og psykiatri på avdelinger med døgnbehandling av pasienter. Praksis må i 
tillegg omfatte minimum 8 uker hver i eldreomsorg og geriatri, og i hjemmesykepleie. Alle 
praksisperioder skal gjennomføres i helsetjenesten. Hospitering kan benyttes i korte 
perioder, og da bare på steder som har direkte relevans til annen praksis. Praksisstudier og 
eventuell hospitering kan organiseres slik at flere områder kan dekkes samtidig.

NSF Student mener at de 16 ukene som ikke har definert krav til innhold skal utnyttes på en 
slik måte at studenten skal få erfaring med relevante nye og ulike behandlingsformer og 
arbeidsformer for å oppnå tilstrekkelig kompetanse. Tverrprofesjonell samarbeidslæring 
(TPS) og praksis i utlandet bør gjennomføres i løpet av disse ukene.

1.7.2 Øvrige krav

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

en praksisperiode skal gjennomføres i første studieår.

NSF Student krever at skolen skal påse at studenter aldri benyttes som arbeidskraft i 
praksis.

Og sikre at studenten ikke blir brukt i situasjoner som ikke er relevante for læringsutbyttet.

1.7.3 Praksismodeller

NSF Student krever at det utarbeides nye praksismodeller som sikrer balansen mellom teori 
og praksis.
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1.7.1 Praksismodeller

NSF Student krever at det utarbeides nye praksismodeller som sikrer balanse mellom teori 
og praksis. Praksismodellene må formes slik at studentene oppfyller det planlagte 
læringsutbyttet.

Hospitering kan benyttes i korte perioder, og da bare på steder som har direkte relevans for 
den aktuelle praksisperiodens læringsutbytte eller fremtidige læringsutbytter. NSF Student 
ser på hospitering som positivt i tilfeller hvor studenten har tidligere erfaring og det vurderes 
til et større læringsutbytte ved hospitering. Hospitering skal ikke erstatte praksis, men være 
et supplement og skal ikke overskride 20 % av hver praksisperiode.

1.7.2 Arbeidskrav i praksis

NSF Student krever at arbeidskrav i praksisstudier skal være relatert til praksisstudiets 
læringsutbytte og relevante situasjoner på praksisstedet.

1.7.3 Øvrige krav

Alle praksisstudier skal være veiledet og vurdert av en sykepleier med formell 
praksisveilederutdanning på minst 10 studiepoeng på masternivå. Minst en praksisperiode 
skal gjennomføres i første studieår.

Det planlagte læringsutbyttet skal være førende for hva studentene foretar seg i praksis.

Forslag 5, punkt 1.11, linje 186, endringsforslag

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

bekostning av kvaliteten på sykepleierutdanningen.

Forslag 6, punkt 1.11, linje 186-187, endringsforslag

Studentene må inkluderes i fusjoneringsprosessen. om

fusjonering og studentinnflytelse er en faktor som ivaretas når nye strukturer lages. Nye 
strukturer må sikre minst like gode forutsetninger for å drive studentinnflytelse.

Forslag 7, punkt 1.11, linje 189, strykningsforslag
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NSF Student er bekymret over at studiesteder automatisk oppnår universitetsstatus.

Forslag 8, punkt 2.1, linje 212-224, helhetlig endringsforslag

2.1 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 skal sikres at kravene 
til bacheloroppgaven er like på alle skoler.

Det skal være en øvre grense på tre forsøk per eksamen, med mulighet om å søke om et 
fjerde forsøk ved samme skole. Det er viktig at studentene sikres muligheten til å delta på 
første kontinuasjonseksamen, uten at det skaper forsinkelser i studieløpet. Studenten skal 
vurderes ut ifra målene for sykepleierutdanninga i rammeplanen. Det skal benyttes graderte 
karakterer i alle teoretiske emner omtalt i forskrift til rammeplan for sykepleieutdanning. 

NSF Student krever automatisk skriftlig begrunnelse på alle skriftlige eksamener.

2.1 Vurderingsformer

2.1.1 Variasjon

NSF Student krever at studiets vurderingsformer skal tilpasses det enkelte læringsutbyttet. 
Vurderingsform skal velges etter faglige vurderinger, ikke av hensyn til økonomi og 
effektivitet. Kravene til bacheloroppgaven skal være like på alle skoler.

2.1.2 Eksamen

Det skal være en øvre grense på tre forsøk per eksamen, med mulighet om å søke om et 
fjerde forsøk ved samme skole. Det er viktig at studentene sikres muligheten til å delta på 
første kontinuasjonseksamen, uten at det skaper forsinkelser i studieløpet. Studenten skal 
vurderes ut ifra målene for sykepleierutdanninga i rammeplanen. Det skal benyttes graderte 
karakterer i alle teoretiske emner omtalt i forskrift til rammeplan for sykepleieutdanning. 

NSF Student krever tydelige sensorveiledninger og automatisk skriftlig begrunnelse på alle 
eksamener.

2.1.3 Individuell helhet

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene skal velge vurderingsformer som sikrer 
individuell vurdering av studenten. Vurderingene skal inneholde tydelige tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger.
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Forslag 9, punkt 2.1, linje 210-212, endringsforslag (flytte avsnittet til nytt punkt)

2.11 Rettssikkerhet

NSF Student krever at alle universiteter og høgskoler der det er sykepleiestudium, har 
studentombud for å ivareta rettsikkerheten til sykepleierstudentene. NSF Student krever at 
sykepleierstudentens rettssikkerhet skal styrkes.

Forslag 10, punkt 2.2, linje 214-217, endringsforslag (flytte punktet til 3.5 linje 384)

2.2 Vurdering i praksis 3.5 Krav til undervisningspersonell

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.

Forslag 11, punkt 2.4, linje 227-228, strykningsforslag

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

Forslag 12, punkt 2.5, linje 238-239, endringsforslag

Samtlige studenter skal sertifiseres i HHLR i løpet av første studieår, samt ha kunnskap om 
kjenne til

AHLR.

Forslag 13, punkt 2.6, linje 243-245, endringsforslag

NSF Student mener at sykepleierstudentene gjennom utdanningen må tilegne seg kunnskap 
som gir en grunnleggende forståelse for innsikt i teknologien – både dens muligheter og 
utfordringer.

Forslag 14, punkt 2.6.3, linje 264, strykningsforslag

2.6.3 Dokumentasjon, kommunikasjon og samhandling
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Forslag 15, punkt 2.6.3, linje 265-266, tilleggsforslag

NSF Student krever at ICNP (Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis) skal 
implementeres og være standarden for undervisning av sykepleiedokumentasjon.

Forslag 16, punkt 2.7, linje 272-273, endringsforslag

NSF Student krever at studentene får kompetanse om seksuell helse i løpet av studietiden, 
og at dette implementeres i studentenes praksis. legges inn som et læringsutbytte i 
studentenes praksisstudier.

Forslag 17, punkt 2.8, linje 275-288, helhetlig endringsforslag (punktet deles opp i to punkter)

2.8 Vold og varsling

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter etter endt utdanning skal ha kunnskap nok til 
å kjenne igjen situasjoner der omsorgssvikt, vold eller misbruk kan ha forekommet. 

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter får undervisning i gjeldende varslingsrutiner.

NSF Student krever at tilfeller hvor sykepleierstudenter blir utsatt for trakassering, vold eller 
trusler i praksis blir fulgt opp av utdanningsinstitusjon og praksis.

NSF Student krever kurs under første studieår, i allmennpreventive, og generelle 
forebyggende tiltak i møte med pasienter og de ulike situasjonene som kan oppstå.

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter får lokalt godkjent kurs innenfor 
forebyggende arbeid og konflikthåndtering før psykiatrisk praksis.

2.8 Vold og varsling

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter etter endt utdanning skal ha kunnskap nok til 
å kjenne igjen situasjoner der omsorgssvikt, vold eller misbruk kan ha forekommet. 

NSF Student krever kurs under første studieår, i allmennpreventive, og generelle 
forebyggende tiltak i møte med pasienter og de ulike situasjonene som kan oppstå.

2.9 Trygghet i praksisstudier

NSF Student mener trygghet i praksisstudier er sentralt for en god studieprogresjon.

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter får opplæring innenfor forebyggende arbeid 
og konflikthåndtering før praksisstudier.
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NSF Student krever at alle sykepleierstudenter får undervisning i gjeldende varslingsrutiner 
på det aktuelle praksisstedet.

NSF Student krever at tilfeller der sykepleiestudenter varsler om upassende og/eller 
ubehagelige situasjoner skal dette ikke gå utover studentens progresjon i praksisstudier. 
Studenten skal få tilbud om å fullføre praksisperioden et annet sted uten at det medfører 
forsinkelser i studieløpet.

Forslag 18, punkt 2.9, linje 291, strykningsforslag

NSF Student krever at alle studenter skal ha grunnleggende kunnskaper omhandlende 
flerkulturell sykepleie.

Forslag 19, punkt 3.2, linje 328-329, endringsforslag

NSF Student mener at det skal etableres krav om karakteren 3 eller bedre i matte, norsk og 
engelsk. i engelsk, i tillegg til vedtatt krav om 3 i matte og norsk. Det skal også etableres krav 
om gjennomsnittskarakter 3,5 for opptak til sykepleieutdanningen.

Forslag 20, punkt 3.2, linje 329-330, strykningsforslag

Sykepleierutdanningens undervisningspersonell må sikres kompetanse og midler innenfor e-
helse og velferdsteknologi slik at dette kan implementeres i utdanningen.  

Forslag 21, punkt 3.3, linje 345-346, endringsforslag

NSF Student mener at sykepleierstudenter må være i stand til å gjøre seg forstått og forstå 
norsk slik at pasientene mottar forsvarlig behandling. samhandlingen mellom student og 
pasient er av tilstrekkelig kvalitet for pasienten.

Forslag 22, punkt 3.3, linje 348-349. endringsforslag

Utdanningsinstitusjonene må tilby legge til rette for kurs og opplæring for de som ønsker og

trenger det i norsk og den måten norsk brukes i helsevesenet.



9

Forslag 23, punkt 3.4, linje 355-366, helhetlig endringsforslag

3.4 Krav til kontaktsykepleier 

NSF Student krever at minst 10 % av alle veiledere på praksisstedet skal være sykepleier 
med relevant spesialisering og/eller tilleggsutdanning.  

NSF Student krever at alle veiledere skal ha veilederkompetanse tilsvarende 10 studiepoeng 
tilrettelagt av utdanningsinstitusjonen og arbeidsplassen. I tillegg skal alle veiledere ha minst 
6 måneder erfaring fra praksisstedet/arbeidsplassen. Veileder i praksis går i minst 80% 
stilling.  

NSF Student krever at det etableres karriereveier for veiledere. NSF student krever at alle 
veiledere holder seg oppdaterte innen fagfeltet; samt setter seg inn i utdanningsinstitusjoners 
læringsutbytter.

3.4 Krav til praksisveileder 

NSF Student krever at alle praksisveiledere skal ha praksisveilederkompetanse tilsvarende 
10 studiepoeng på masternivå tilrettelagt av utdanningsinstitusjonen og arbeidsplassen. 
Praksisveilederen skal ha hatt minst 80 % stilling i 6 sammenhengende måneder på 
praksisstedet i forkant.

NSF Student krever at det etableres karriereveier for praksisveiledere. NSF student krever at 
alle praksisveiledere holder seg oppdaterte innen fagfeltet; samt setter seg inn i 
praksisstudiets læringsutbytter.

Forslag 24, punkt 3.5, linje 368-377, endringsforslag

3.5 Krav til undervisningspersonell(lærere)

NSF Student krever at sykepleierutdanningens undervisningspersonell lærere evner å 
undervise,

veilede og motivere studentene. Undervisningspersonell Lærere ansatt ved universiteter og 
høyskoler skal ha pedagogisk basiskompetanse.

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

praksisstedet utfordringer og mulige læringssituasjoner. Undervisningspersonell Lærere skal 
ha

oppdatert klinisk erfaring og solid kjennskap til fagfeltet. Det bør stilles krav til at
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undervisningspersonell Lærere er uavhengige av praksisplasser de veileder ved, for å kunne 
være en

nøytral part i situasjoner der det oppstår en konflikt.

Forslag 25, punkt 3.5, linje 375-377, endringsforslag

Det bør stilles krav til at undervisningspersonell lærere er uavhengige av praksisplasser de 
veileder ved, for å kunne være en nøytral part i situasjoner der det oppstår en konflikt. 
ivaretar sin rolle som nøytral part i enhver situasjon i praksisstudier de veileder studenter i.

Forslag 26, punkt 3.8, linje 396-397. endringsforslag

NSF Student krever obligatoriske nasjonale deleksamener i sykepleieutdanningen, og at

karakteren føres på vitnemålet.

Forslag 27, punkt 3.8, linje 397, tilleggsforslag

Det skal kun innføres nasjonale deleksamener der det er hensiktsmessig å bruke eksamen 
som vurderingsform knyttet til læringsutbyttene.

Forslag 28, punkt 2.9, linje 404, endringsforslag (setningen flyttes til eget nytt punkt)

NSF Student krever at kommunene får lovfestet utdanningsansvar.

3.10 Utdanningsansvar i helsetjenestene

NSF Student krever at primærhelsetjenesten får lovfestet utdanningsansvar på lik linje med 
spesialisthelsetjenesten.

Forslag 29. punkt 3.10, linje 408, tilleggsforslag

NSF Student krever at det gjennomføres holdningskampanjer og markedsføring av

sykepleieryrket for å heve statusen på sykepleierutdanningen og yrket. Dette er et ansvar 
som NSF må ta på seg, men myndighetene har også et samfunnsmessig ansvar for å heve 
statusen til sykepleierprofesjonen.
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Forslag 30, punkt 3.11.2, linje 427, Endringsforslag(setningen flyttes til eget nytt punkt)

3.10 Finansieringskategori

NSF Student krever en oppjustering av sykepleierutdanningens kategorisering.

Forslag 31, punkt 4.4, linje 454-455, strykningsforslag

NSF Student krever at nyutdannede sykepleiere som hovedregel skal tilbys 100 % faste

stillinger, ikke vikariater.

Forslag 32, punkt 4.5, linje 457-463, endringsforslag (flyttes til 2.9 Trygghet i praksisstudier, 
jmf. forslag 17

4.5 Studentenes sikkerhet i praksisstudiene 2.9 Trygghet i praksisstudier

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.

Forslag 33, punkt 4.6, linje 466-468, tilleggsforslag

NSF Student krever at Norsk Sykepleierforbund iverksetter og jobber videre med særskilte 
kampanjer for å opplyse og informere om sykepleierutdanningen for å rekruttere flere menn.

Forslag 34, punkt 4.6, linje 475-476, tilleggsforslag

NSF Student krever at høyskoler og universiteter sikrer lik studiegjennomstrømning mellom 
kjønnene og skal profilere sykepleieryrket på en måte som fremmer kjønnsbalanse.

Forslag 35, punkt 5.2, linje 487-488, endringsforslag

NSF Student krever at Undervisningsinstitusjonen skal dekke tilleggsutgifter ved ekstra reise 
og opphold i forbindelse med praksisstudier.
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Forslag 36, punkt 5.2, linje 488, tilleggsforslag

NSF Student krever at studentene ikke skal betale for utstyr knyttet til ferdighetstrening i 
øvelsespost.

Forslag 37, punkt 6, linje 514-515. endringsforslag

NSF Student mener at alle studentmedlemmer sykepleierstudenter burde være bevisste på 
internasjonale problemstillinger.

Forslag 38, punkt 7, linje 518, endringsforslag

7 KLIMA, MILJØ OG FOLKEHELSE

Forslag 39, punkt 7, linje 519-520, endringsforslag

NSF Student krever at sykepleierstudenter får kompetanse i hvordan helsepersonell

skal kan være klima- og miljøbevisste aktører.

Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak

Forslag 1, innledningen, linje 17-28, endringsforslag

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, Årsmøtet. Årsmøtet prioriterer hvilke områder det til enhver tid skal være en politikk 
på. NSF Student har en medlemsmasse på om lag 90 % av sykepleierstudentene i Norge. 
Tillitsvalgte i NSF Student plikter seg til å følge politikken i denne plattformen.

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.

Forslag 2, punkt 1.4, linje 116, tilleggsforslag

Det nasjonale styringsverktøyet skal være i tråd med europeiske reguleringer.
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Forslag 3, punkt 1.6, linje 123-126, strykningsforslag

(ingen tekst, siden forslaget er å stryke hele punktet)

Forslag 4, punkt 1.7.1, 1.7.2 og 1.7.3, linje 128-157, helhetlig endringsforslag

1.7.1 Praksismodeller

NSF Student krever at det utarbeides nye praksismodeller som sikrer balanse mellom teori 
og praksis. Praksismodellene må formes slik at studentene oppfyller det planlagte 
læringsutbyttet.

Hospitering kan benyttes i korte perioder, og da bare på steder som har direkte relevans for 
den aktuelle praksisperiodens læringsutbytte eller fremtidige læringsutbytter. NSF Student 
ser på hospitering som positivt i tilfeller hvor studenten har tidligere erfaring og det vurderes 
til et større læringsutbytte ved hospitering. Hospitering skal ikke erstatte praksis, men være 
et supplement og skal ikke overskride 20 % av hver praksisperiode.

1.7.2 Arbeidskrav i praksis

NSF Student krever at arbeidskrav i praksisstudier skal være relatert til praksisstudiets 
læringsutbytte og relevante situasjoner på praksisstedet.

1.7.3 Øvrige krav

Alle praksisstudier skal være veiledet og vurdert av en sykepleier med formell 
praksisveilederutdanning på minst 10 studiepoeng på masternivå. Minst en praksisperiode 
skal gjennomføres i første studieår.

Det planlagte læringsutbyttet skal være førende for hva studentene foretar seg i praksis.

Forslag 5, punkt 1.11, linje 186, endringsforslag

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

Forslag 6, punkt 1.11, linje 186-187, endringsforslag
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Studentene må inkluderes i fusjoneringsprosessen. Nye strukturer må sikre minst like gode 
forutsetninger for å drive studentinnflytelse.

Forslag 7, punkt 1.11, linje 189, strykningsforslag

1.11 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 mener at sykepleierutdanning ikke skal finansiere andre utdanninger og at 
midlene skal øremerkes kvalitet i sykepleierutdanningen.

Forslag 8, punkt 2.1, linje 212-224, helhetlig endringsforslag

2.1 Vurderingsformer

2.1.1 Variasjon

NSF Student krever at studiets vurderingsformer skal tilpasses det enkelte læringsutbyttet. 
Vurderingsform skal velges etter faglige vurderinger, ikke av hensyn til økonomi og 
effektivitet. Kravene til bacheloroppgaven skal være like på alle skoler.

2.1.2 Eksamen

Det skal være en øvre grense på tre forsøk per eksamen, med mulighet om å søke om et 
fjerde forsøk ved samme skole. Det er viktig at studentene sikres muligheten til å delta på 
første kontinuasjonseksamen, uten at det skaper forsinkelser i studieløpet. Studenten skal 
vurderes ut ifra målene for sykepleierutdanninga i rammeplanen. Det skal benyttes graderte 
karakterer i alle teoretiske emner omtalt i forskrift til rammeplan for sykepleieutdanning. 

NSF Student krever tydelige sensorveiledninger og automatisk skriftlig begrunnelse på alle 
eksamener.

2.1.3 Individuell helhet

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene skal velge vurderingsformer som sikrer 
individuell vurdering av studenten. Vurderingene skal inneholde tydelige tilbakemeldinger og 
fremovermeldinger.

Forslag 9, punkt 2.1, linje 210-212, endringsforslag(flytte avsnittet til nytt punkt)
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2.11 Rettssikkerhet

NSF Student krever at alle universiteter og høgskoler der det er sykepleiestudium, har 
studentombud for å ivareta rettsikkerheten til sykepleierstudentene. NSF Student krever at 
sykepleierstudentens rettssikkerhet skal styrkes.

Forslag 10, punkt 2.2, linje 214-217, endringsforslag(flytte punktet til 3.5 linje 384)

3.5 Krav til undervisningspersonell

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.

Forslag 11, punkt 2.4, linje 227-228, strykningsforslag

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter skal få teoretisk og praktisk undervisning i 
medikamentregning og legemiddelhåndtering.

Forslag 12, punkt 2.5, linje 238-239, endringsforslag

Samtlige studenter skal sertifiseres i HHLR i løpet av første studieår, samt kjenne til AHLR.

Forslag 13, punkt 2.6, linje 243-245, endringsforslag

NSF Student mener at sykepleierstudentene gjennom utdanningen må tilegne seg innsikt i 
teknologien – både dens muligheter og utfordringer.

Forslag 14, punkt 2.6.3, linje 264, strykningsforslag

2.6.3 Dokumentasjon og kommunikasjon

Forslag 15, punkt 2.6.3, linje 265-266, tilleggsforslag

NSF Student krever at ICNP (Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis) skal 
implementeres og være standarden for undervisning av sykepleiedokumentasjon.
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Forslag 16, punkt 2.7, linje 272-273, endringsforslag

NSF Student krever at studentene får kompetanse om seksuell helse i løpet av studietiden, 
og at dette legges inn som et læringsutbytte i studentenes praksisstudier.

Forslag 17, punkt 2.8, linje 275-288, helhetlig endringsforslag(punktet deles opp i to punkter)

2.8 Vold og varsling

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter etter endt utdanning skal ha kunnskap nok til 
å kjenne igjen situasjoner der omsorgssvikt, vold eller misbruk kan ha forekommet. 

NSF Student krever kurs under første studieår, i allmennpreventive, og generelle 
forebyggende tiltak i møte med pasienter og de ulike situasjonene som kan oppstå.

2.9 Trygghet i praksisstudier

NSF Student mener trygghet i praksisstudier er sentralt for en god studieprogresjon.

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter får opplæring innenfor forebyggende arbeid 
og konflikthåndtering før praksisstudier.

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter får undervisning i gjeldende varslingsrutiner 
på det aktuelle praksisstedet.

NSF Student krever at tilfeller der sykepleiestudenter varsler om upassende og/eller 
ubehagelige situasjoner skal dette ikke gå utover studentens progresjon i praksisstudier. 
Studenten skal få tilbud om å fullføre praksisperioden et annet sted uten at det medfører 
forsinkelser i studieløpet.

Forslag 18, punkt 2.9, linje 291, strykningsforslag

NSF Student krever at alle studenter skal ha kunnskaper omhandlende flerkulturell 
sykepleie.

Forslag 19, punkt 3.2, linje 328-329, endringsforslag

NSF Student mener at det skal etableres krav om karakteren 3 i engelsk, i tillegg til vedtatt 
krav om 3 i matte og norsk. Det skal også etableres krav om gjennomsnittskarakter 3,5 for 
opptak til sykepleieutdanningen.
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Forslag 20, punkt 3.2, linje 329-330, strykningsforslag

(Ingen tekst fordi forslaget er å stryke setningen)

Forslag 21, punkt 3.3, linje 345-346, endringsforslag

NSF Student mener at sykepleierstudenter må være i stand til å gjøre seg forstått og forstå 
norsk slik at samhandlingen mellom student og pasient er av tilstrekkelig kvalitet for 
pasienten.

Forslag 22, punkt 3.3, linje 348-349. endringsforslag

Utdanningsinstitusjonene må legge til rette for kurs og opplæring for de som ønsker og 
trenger det i norsk og den måten norsk brukes i helsevesenet.

Forslag 23, punkt 3.4, linje 355-366, helhetlig endringsforslag

3.4 Krav til praksisveileder 

NSF Student krever at alle praksisveiledere skal ha praksisveilederkompetanse tilsvarende 
10 studiepoeng på masternivå tilrettelagt av utdanningsinstitusjonen og arbeidsplassen. 
Praksisveilederen skal ha hatt minst 80 % stilling i 6 sammenhengende måneder på 
praksisstedet i forkant.

NSF Student krever at det etableres karriereveier for praksisveiledere. NSF student krever at 
alle praksisveiledere holder seg oppdaterte innen fagfeltet; samt setter seg inn i 
praksisstudiets læringsutbytter.

Forslag 24, punkt 3.5, linje 368-377, endringsforslag

3.5 Krav til undervisningspersonell (lærere)

NSF Student krever at sykepleierutdanningens lærere evner å undervise, veilede og 
motivere studentene. Lærere ansatt ved universiteter og høyskoler skal ha pedagogisk 
basiskompetanse.

Lærere som veileder studenter i praksisstudier, skal ha god kjennskap til praksisstedet 
utfordringer og mulige læringssituasjoner. Lærere skal ha oppdatert klinisk erfaring og solid 
kjennskap til fagfeltet. Det bør stilles krav til at lærere er uavhengige av praksisplasser de 
veileder ved, for å kunne være en nøytral part i situasjoner der det oppstår en konflikt.
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Forslag 25, punkt 3.5, linje 375-377, endringsforslag

Det bør stilles krav til at lærere ivaretar sin rolle som nøytral part i enhver situasjon i 
praksisstudier de veileder studenter i.

Forslag 26, punkt 3.8, linje 396-397. endringsforslag

NSF Student krever obligatoriske nasjonale deleksamener i sykepleieutdanningen, og at 
karakteren føres på vitnemålet.

Forslag 27, punkt 3.8, linje 397, tilleggsforslag

Det skal kun innføres nasjonale deleksamener der det er hensiktsmessig å bruke eksamen 
som vurderingsform knyttet til læringsutbyttene.

Forslag 28, punkt 2.9, linje 404, endringsforslag(setningen flyttes til eget nytt punkt)

3.10 Utdanningsansvar i helsetjenestene

NSF Student krever at primærhelsetjenesten får lovfestet utdanningsansvar på lik linje med 
spesialisthelsetjenesten.

Forslag 29. punkt 3.10, linje 408, tilleggsforslag

NSF Student krever at det gjennomføres holdningskampanjer og markedsføring av 
sykepleieryrket for å heve statusen på sykepleierutdanningen og yrket. Dette er et ansvar 
som NSF må ta på seg, men myndighetene har også et samfunnsmessig ansvar for å heve 
statusen til sykepleierprofesjonen.

Forslag 30, punkt 3.11.2, linje 427, Endringsforslag(setningen flyttes til eget nytt punkt)

3.10 Finansieringskategori

NSF Student krever en oppjustering av sykepleierutdanningens kategorisering.

Forslag 31, punkt 4.4, linje 454-455, strykningsforslag
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NSF Student krever at nyutdannede sykepleiere som hovedregel skal tilbys 100 % faste 
stillinger.

Forslag 32, punkt 4.5, linje 457-463, endringsforslag(flyttes til 2.9 Trygghet i praksisstudier, 
jmf. forslag 17

2.9 Trygghet i praksisstudier

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.

Forslag 33, punkt 4.6, linje 466-468, tilleggsforslag

NSF Student krever at Norsk Sykepleierforbund iverksetter og jobber videre med særskilte 
kampanjer for å opplyse og informere om sykepleierutdanningen for å rekruttere flere menn.

Forslag 34, punkt 4.6, linje 475-476, tilleggsforslag

NSF Student krever at høyskoler og universiteter sikrer lik studiegjennomstrømning mellom 
kjønnene og skal profilere sykepleieryrket på en måte som fremmer kjønnsbalanse.

Forslag 35, punkt 5.2, linje 487-488, endringsforslag

NSF Student krever at Undervisningsinstitusjonen skal dekke tilleggsutgifter ved ekstra reise 
og opphold i forbindelse med praksisstudier.

Forslag 36, punkt 5.2, linje 488, tilleggsforslag

NSF Student krever at studentene ikke skal betale for utstyr knyttet til ferdighetstrening i 
øvelsespost.

Forslag 37, punkt 6, linje 514-515. endringsforslag
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NSF Student mener at alle sykepleierstudenter burde være bevisste på internasjonale 
problemstillinger.

Forslag 38, punkt 7, linje 518, endringsforslag

7 KLIMA, MILJØ OG FOLKEHELSE

Forslag 39, punkt 7, linje 519-520, endringsforslag

NSF Student krever at sykepleierstudenter får kompetanse i hvordan helsepersonell kan 
være klima- og miljøbevisste aktører.

Studentstyret gis anledning til å foreta redaksjonelle endringer av studentpolitisk plattform i 
etterkant .

Med vennlig hilsen

Christian Strømnes  
studentleder  
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