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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, årsmøtet. Årsmøtet prioriterer hvilke områder det til enhver tid skal være en politikk 

på. Plattformen er forpliktende for studentorganer i NSF. 

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. 
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1 STRUKTUR OG OPPBYGGING 

1.1 Gradsstruktur 

NSF Student krever at sykepleierutdanningene tilpasses gradsstrukturen (3+2 år) for 

høyere utdanning. 

 

Dette er definert 3+2 år for høyere utdanning i Bologna-prosessen*. Samt for å unngå at 

videreutdanninger blir en akademisk blindvei da man ikke kan bygge videre på en 

videreutdanning slik man kan med master -> ph.d.  

 

Vi ønsker ikke å ha 4 årig løp da dette gir ett år til med studielån, enda et år uten lønn, og det 

er ikke gitt at det gir høyere lønn. Det er også viktig å nevne at en gradsstruktur på over 3 år, 

vil gjøre det utfordrende å opprettholde arbeidsmobilitet. Samtidig har de nye retningslinjene 

omfattende krav for hva en ferdigutdannet sykepleier skal kunne. Det er da nødvendig å legge 

opp utdanningen slik at basalfagene får avsatt den tiden de bør ha av undervisning og legge 

opp en tilfredsstillende kombinasjon av andre fag slik at alle kompetanseområdene blir 

dekket. Dette er noe NSF Student satser på at de nye nasjonale retningslinjene vil ivareta.  

 

(*Bologna-prosessen er et samarbeid mellom 46 europeiske land hvor målet er å skape et 

felles europeisk område for høyere utdanning (European Higher Education Area - EHEA)). 

 

1.2 Enhetlig utdanning 

NSF Student krever en lik utdanning 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. 

 

Utdanningen i Norge er mange og forskjellig. Variasjonen av sykepleie avhenger av 

institusjonene som utdanner. Dette preger studentene og gir en forskjell i kunnskaper og 

ferdigheter hos sykepleierne. I noen tilfeller blir studenter valgt på grunnlag av hvor de har 
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studert. NSF Student mener at en sykepleier skal ha lik kompetanse uavhengig av hvor hen er 

utdannet. Arbeidsoppgavene en sykepleier går inn i har samme grunnlag og derfor skal 

sykepleieren også ha det. 

NSF Student mener at ethvert studiested skal underlegges sluttkompetansekrav, med dette 

menes at en student skal kunne en gitt andel om emnet for å bestå. Dette gir skolene frihet til 

å tilrettelegge undervisning på den måten de ønsker, så lenge sluttkompetansen oppnås. 

For å kvalitetssikre sykepleierstudenters kompetanse samt de som ikke er utdannet i Norge, 

skal det opprettes nasjonale avgangseksamener. Denne eksamen må bestås for å få 

autorisasjon og kunne praktisere sykepleie i Norge. 

NSF Student mener dette er et nødvendig tiltak for å kvalitetssikre nyutdannede sykepleiere og 

dette vil komme pasientsikkerheten til gode.  

 

1.3 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. 

 

Sykepleiestudiet er et stort fag som baserer seg på omsorgsetikk og naturvitenskapelige 

emner. Dette er to fag som er vanskelig å sette sammen, men som er helt avgjørende for å gi 

god sykepleie. Det er opplevd av studenter ved forskjellige studiesteder i Norge, at fag som 

bygger på hverandre gir bedre forståelse for profesjonen og dens handlingsområde. I et 

studie som sykepleie, som er såpass praksistungt er det lite hensiktsmessig å ha kirurgisk teori 

etter gjennomført kirurgisk praksis. Således medisinsk teori etter, eller lang tid før, medisinsk 

praksis. Derfor mener vi i NSF Student at studiet skal planlegges på en måte der teorien 

legges hensiktsmessig i studieforløpet. Fagene skal bygge på hverandre. En student skal 

kunne oppleve fremgang og forståelse for profesjonen gjennom studieprogresjon.  

 

1.4 Styringsverktøy 

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, 
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uavhengig av hvor man utdanner seg. Nytt styringsverktøy må sikre lik minimumskompetanse 

gjennom tydelige krav til utdanningsinstitusjonene.  

 

Rammeplanen tolkes på forskjellige måter ved landets utdanningsinstitusjoner. For å sikre en 

mer helhetlig utdannelse i hele landet, krever NSF Student at den nye rammeplanen er mer 

detaljert, slik at ulikhetene blir mindre. NSF Student mener at forskjellene er for store i dag, 

og ønsker å legge større press på utdanningsinstitusjonene for å bli mer samkjørte, slik at 

studentene går ut med samme kompetanse uansett hvor i landet de har valgt å utdanne seg. 

NSF Student ønsker en felles sluttkompetansebeskrivelse som vil sikre at alle studenter har 

gjennomgått likt pensum, med like krav i hvert enkelt emne. 

Ulik kompetanse kan være med på å skape en gradering av studiestedene og studentene. Dette 

vil være uheldig for videre rekruttering av både studenter og for de som er ferdige og skal ut i 

yrkeslivet. 

 

1.5 Felles innholdsdel 

NSF Student mener at en forsvarlig sykepleierutdanning krever vektlegging av 

profesjonskunnskap. Felles innholdsdel for helse- og sosialfagutdanninger bør derfor ikke 

overskride 30 studiepoeng. 

 

Sykepleieprofesjonen inneholder flere særegne funksjoner i møte med pasienter og pårørende, 

der arbeidsoppgavene er mange og varierte. I undervisningen er det nødvendig å fokusere på 

profesjonsrettet kunnskap og ferdigheter for å møte pasientenes behov for sykepleie. 

Sykepleierstudiet er et dynamisk studie relatert til innovasjon, forskning og ferdigheter. Dette 

medfører at studiet må ha evne og kapasitet til å tilrettelegge for utviklingen av sykepleierens 

særegne funksjon i helsesektoren. 

 

Sykepleiere har i et tverrprofesjonelt samarbeid en viktig nøkkelrolle rettet mot pasienters 

behandling. For å bevare denne rollen blir det nødvendig å videreutvikle sykepleierens 

funksjon, samt supplere tilpasset undervisning innenfor felles innholdsdel for helse- og 

sosialfagutdanning som ikke overskrider 30 studiepoeng. Hensikten med begrensningen skal 

bidra til at sykepleierstudenter skal identifisere og videreutvikle sitt potensiale som fremtidige 

sykepleiere i helseforetakene. 
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1.6 Tverrprofesjonelt samarbeid  

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. 

 

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. 

 

NSF Student ønsker en lik sluttkompetanse etter endt sykepleierutdanning, dette for å sikre 

kvalitet i utdanningen. Nasjonale rammeplaner og forskrifter skal sikre en enhetlig utdanning. 

Det jobbes nå med å utarbeide nye nasjonale retningslinjer som NSF Student ønsker skal gi 

en lik utdanning nasjonalt. Punktet om at NSF Student krever innføring av nasjonale 

sluttkompetansebeskrivelser ivaretas gjennom de nye nasjonale retningslinjene, her står det 

“skal sikre nødvendig styring slik at utdanningene framstår som enhetlig og gjenkjennelige 

uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling.” 

De nye retningslinjene vil ikke inneholde konkret hva studentene skal gjennom, men hva de 

skal ha lært ved endt utdanning, altså sluttkompetansen. Dette punktet vil kunne dekke at 

praksis- og/eller hospitering kan organiseres slik at det dekker flere områder samtidig, 

grunnet friheten som gis til utdanningsinstitusjonene. Det som gir sikring for dette er at 



 
10 

 

institusjonene også skal være førende, ivareta forutsigbarhet og ha nødvendig styring. Dette 

for å sikre at forskjellene ikke blir for store. 

Det eneste som står om tverrprofesjonelt samarbeid i den nye rammeplanen, er at studenten 

skal kunne bistå til samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers 

av virksomheter. 

 

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. 

 

Når det kommer til studentens rolle i praksis, om at de ikke utnyttes som arbeidskraft skal 

innholdet i de nye retningslinjene ivareta den interessen. Dersom innholdet ivaretas skal 

veileder i praksis påse at studenten ikke brukes som arbeidskraft, og vil fremme læringen på 

best mulig måte. Her står det også at utdanningsinstitusjonene skal inngå samarbeidsavtaler 

med praksisstedet. Disse avtalene skal regulere ansvar og roller, som skal bidra til bedre 

sikring av studentens rolle i praksis. 

 

NSF Student mener at det skal gjennomføres minst en praksisperiode i første studieår. Ifølge 

EU-direktiv 55 skal 2300 timer av sykepleierutdanningen/bachelorutdanningen brukes til 

praksis. Da er det naturlig at en praksisperiode faller til første studieår. Det er viktig at dette 

ivaretas til tross for friheten de nye nasjonale retningslinjene gir utdanningsinstitusjonene. 

Gjennomføring av praksis det første året i studieforløpet er viktig da det sikrer en 

sammenheng mellom teori og praksis. Eksempelvis undervises det i grunnleggende sykepleie 

første studieår som er relevant for første praksis. 

 

1.7.3 Praksismodeller 

NSF Student krever at det utarbeides nye praksismodeller som sikrer balansen mellom teori 

og praksis. 
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For å sikre en praksis som er av kvalitet er det viktig å finne gode løsninger for å kombinere 

praksis og teori. NSF Student mener at det skal utarbeides nye retningslinjer for dette. NSF 

Student krever også at alle sykepleiere må kunne ta del i kunnskaps- og kompetanseutvikling i 

helsetjenesten så vel som i utdannings- og forskningsinstitusjoner for å sikre en 

kunnskapsbasert praksis. Dette forutsetter at utdanningen inneholder undervisning om 

kunnskapsbasert praksis og at tjenestene og utdanningsinstitusjonen samarbeider om å 

opprette kombinerte stillinger. Praksisstudiene må inneholde varierte former for 

undervisning. 

Det er igangsatt et prosjekt for å utarbeide nye nasjonale retningslinjer for 

sykepleierutdanningen, hvorav praksis er en av delene i retningslinjene. Dette prosjektet 

består av ulike programgrupper som tar for seg de ulike delene av utdanningen. I tillegg sier 

de nye retningslinjene at utdanningsinstitusjonene har ansvar for at studentene møter 

kunnskapsbaserte tjenester på praksisstedet. Den poengterer også at studenten skal tilegne 

seg kunnskap på metodisk og vitenskapelige måter. Slik at de kan foreta faglige vurderinger, 

avgjørelser og handlinger, basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.  

 

1.8 Samarbeidsavtaler 

NSF Student mener at samarbeidsavtalen mellom utdannings- og praksis institusjon må 

tydeliggjøres, konkretiseres og standardiseres. 

NSF Student krever at samarbeidsavtalene skal inneholde konkrete kvalitetsindikatorer og 

sluttkompetansebeskrivelser. Utdanningsinstitusjonen har hovedansvaret for å påse at avtalene 

er i samsvar med rammeplanens mål og krav til kompetanse en nyutdannet sykepleier skal 

inneha. 

 

For å sikre gode praksisplasser mener NSF Student at det skal foreligge en tydelig og konkret 

samarbeidsavtale mellom praksis og utdanningsinstitusjonen. Avtalen skal standardiseres slik 

at alle praksis institusjoner følger samme avtale, dette bidrar til å sikre lik kvalitet for 

studenter i praksis.  

 

For at studentene skal få mest mulig likt læringsutbytte i praksis krever NSF Student at 

samarbeidsavtalene skal inneholde konkrete kvalitetsindikatorer og 

sluttkompetansebeskrivelser. Disse samarbeidsavtalene skal ivareta rammeplanens mål og 



 
12 

 

krav til kompetanse slik at sykepleierstudentene oppnår den kompetansen som kreves. 

Utdanningsinstitusjonen skal være kjent med rammeplanens mål og krav og skal derfor påse 

at praksis institusjonen følger opp disse.   

 

1.9 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 

Students godkjenningskriterier kan anvendes til dette formål. NSF Student krever at 

kvalitetsindikatorer implementeres. 

NSF Student krever at NOKUT og Helsetilsynet samarbeider om evaluering av praksisstudier, 

samt ha sanksjonsmyndigheter mot eventuelle avtalebrudd. 

 

Studenter opplever store forskjeller fra praksissted til praksissted. Uheldigvis er det slik at 

ikke alle praksisplasser gir studenter den nødvendige læringen som er grunnleggende for 

utøvelse av sykepleie. NSF Student mener det er viktig at praksisplasser kvalitetssikres 

gjennom en akkrediteringsordning som ivaretar studentenes behov for læring. 

NSF Student har klare retningslinjer på hva vi mener godkjenner en god praksisplass og også 

hvilken kvalitetsindikator som skal legges til grunn for et kvalitetssikret praksisplass (Jf. NSF 

Students godkjenningskriterier i NSF Students håndbok). 

Utdanning i Norge omfattes av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). 

Et av formålene er å legge til rette for vurdering, dokumentasjon og formell anerkjennelse av 

kvalifikasjoner. 

 

Utdanningsinstitusjonenes overordnede ansvar for akkrediterte studier reguleres av 

Universitets- og høyskoleloven, og gjelder både teori- og praksisstudier. Akkreditering av 

studieprogram er basert på en faglig vurdering av studietilbudet i henhold til 

Studietilsynsforskriften og etter NOKUTs utdypning av forskriften i NOKUT sin ‘Veiledning 

til studietilsynsforskriften’ (NOKUT 2013). I tillegg må krav i rammeplan og yrkesdirektiv 

være oppfylt før akkreditering kan gis (NOKUT, 2013; Studietilsynsforskriften, 2013). 

Sykepleierutdanningen bruker et vidt spekter av praksisplass og i noen tilfeller er dette godt 

forankret i lovverk som blant annet spesialisthelsetjenesten som benytter uttrykket ”sørge 

for”. Mens i andre arenaer som praksis i kommunehelsetjenesten er lovverket ikke like 
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entydig. Der brukes gjerne uttrykket ”plikter og medvirke” som kan føre til ulik tolkning av 

partene. 

Ulike lovforpliktelser og styringsverktøy kan være utfordrende  for både kvalitet og kapasitet. 

Ved høyt press på praksisplass blir fokus på innhold og kvalitet for svakt. 

Helsetilsynet har per dags dato ingen formell rolle når det gjelder kontroll av praksisplasser. 

NSF Student mener at et samarbeid mellom NOKUT og Helsetilsynet vil kunne vil medføre at 

praksisplassene blir kvalitetssikret med henhold til lover og regler som fører til en god 

praksisarena med fokus på læring. 

 

NSF Student mener også at dersom praksisplassene ikke klarer å levere gode og 

kvalitetssikrede praksisplasser bør sanksjoner iverksetter for å pålegge praksisplassene til å 

bedre kvaliteten. 

  

1.10 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 må etableres alternative vurderingsordninger som sikrer at 

studenten får en likeverdig vurdering som ved praksis i Norge. 

 

Dersom man velger å reise på utveksling er det nødvendig at studenten får god informasjon 

på forhånd. Med god info legges det blant annet vekt på veiledning før avreise, hva som vil 

møte studenten når hen kommer frem til praksisstedet og hva slags læringsutbyttebeskrivelser 

de skal gjennom for å bestå sin utveksling. NSF Student mener at det må etableres alternative 

vurderingsformer, dette for å sikre at studenten får en likeverdig vurdering ved å være på 

utveksling som å ta praksis i Norge. Skal utveksling være en del av sykepleiestudiet, er det 

viktig at dette overholdes for å sikre at studenten lærer det hen skal som i en ordinær praksis. 

I dag finnes det ingen kontroll på dette og erfaringene studenter kommer hjem etter endt 

praksis i utlandet er ofte svært delte. 
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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 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. 

 

Fusjonering kan ha en positiv påvirkning av sykepleierstudiet. Dersom forskjellige 

institusjoner velger å forene seg i mellom kan dette sikre en mer enhetlig utdanning for 

sykepleierstudentene som studerer ved et gitt universitet/høyskole.  

 

Fusjoneringen stiller også viktige krav til at studentenes studieprogresjon ikke forstyrres av 

omorganiseringen. Fag, praksis, studieplassering og studiepoeng er noen momenter som må 

bevares slik at studentene ikke havner i situasjoner der de kan få problemer med 

studieprogresjonen og studietilværelsen.  

Studentenes stemme er nødvendig i forbindelse med fusjonering, slik at det ikke påvirker dem 

i det studieløpet de er i. 
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2 UNDERVISNING OG VURDERING 

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. 

 

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. 

 

Det er viktig å sikre lik bedømming av både eksamener og bachelor da dette gir en trygghet 

på kompetansenivået til sykepleiere. Likhet i gjennomføring av bacheloroppgaven gir også en 

rettferdighet med tanke på gjennomføringen.  

 

I sykepleie er det strenge krav til gjennomføring av emner og beståtte eksamener for å 

opprettholde studieprogresjonen. Dette er noe andre studieretninger ikke har på samme måte, 

derfor er det svært viktig at studiestedene tilbyr minst én kontinuasjonseksamen innen samme 

semester for å forhindre forsinkelser i studieløpet for den enkelte student.  

 

NSF Student mener graderte karakterer gir et bedre bilde av hva studentene kan i et gitt 

emne. Per dags dato benyttes “bestått/ikke bestått” i veldig stor grad gjennom 
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sykepleiestudiet. Dette gir ikke en god presentasjon av hva studenten kan. Det er heller ikke 

heldig med tanke på å søke seg til masterutdanninger da de ofte krever et snitt på f.eks B for å 

komme inn. Bestått/ikke bestått omregnes automatisk til en C og vil kunne - dersom det blir 

for mye brukt - føre til at gode studenter som ønsker å ta en master, ikke kommer inn da de 

ikke har oppnådd kravet. 

NSF Student krever automatisk skriftlig begrunnelse på alle skriftlige eksamener da det svært 

ofte er vanskelig å forstå hvorfor man har strøket på en gitt eksamen, samt at det ofte føles 

som en subjektiv vurdering. (Her vises det til flere mediesaker som har vist stor forskjell på 

karakter fra første sensor til andre sensor ved en klage, med en automatisk skriftlig 

begrunnelse vil man kunne se hva sensor har tenkt i sin bedømmelse.) 

• Khrono med Kari: https://khrono.no/campus/2017/08/studenters-rettigheter 

• Jusstudent gikk fra D til A på eksamen: https://www.dagbladet.no/nyheter/jusstudent-

fikk-karakteren-d-men-klaget-og-fikk-a/60844378 

 

NSF Student krever at alle utdanningsinstitusjoner skal ha et studentombud med juridisk 

kompetanse. Dette vil være med å sikre studentenes rettssikkerhet og gi en støtte for studenten 

i situasjoner hvor juridisk kompetanse er viktig. 

 

2.2 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. 

 

Dette er svært viktig for å sikre riktig evaluering av studenten i praksis. Per dags dato blir 

vurderingene ofte tatt på for tynt grunnlag av veileder fra skolen. Det er ingen krav til 

tilstedeværelse i praktiske læringssituasjoner for veileder fra skolen. De må ofte basere sin 

vurdering på hva studenten skriver og uttaler i vurderingssituasjonene, samt hva 

praksisveileder sier om studenten. Andrehåndsinformasjon gir ikke noe korrekt grunnlag for 

vurdering av en student i praksis. Det gir ikke studenten den tryggheten i å vite at man blir 

objektivt vurdert basert alene på ferdighetene som utvises- og implementeringen av teoretisk 

læring i praksisperioden. Da ikke-bestått praksisperiode automatisk medfører forskjøvet 

studieløp er det viktig at vurderingen gjøres rettferdig og objektivt.  

https://khrono.no/campus/2017/08/studenters-rettigheter
https://www.dagbladet.no/nyheter/jusstudent-fikk-karakteren-d-men-klaget-og-fikk-a/60844378
https://www.dagbladet.no/nyheter/jusstudent-fikk-karakteren-d-men-klaget-og-fikk-a/60844378
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2.3 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 inn tvilsmelding. 

NSF Student mener at studenter skal kunne sende inn tvilsmelding anonymt. 

 

En sykepleier jobber med mennesker og må være av en karakter som egner seg. Gjennom 

Skikkethetsforskriften legges det konkrete punkter til grunn som studenten skal vurderes etter. 

Dette ansvaret for vurdering ligger på utdanningsinstitusjonen og dens samarbeidspartnere 

til utdanningen av sykepleiere. NSF Student opplever at utdanningsinstitusjonene ikke ser sitt 

ansvar her, da studenter blir strøket i praksis fremfor å bli veiledet gjennom en 

skikkethetsvurdering. Således har vi opplevd at studenter som mottar en tvilsmelding ikke blir 

veiledet slik forskrift om skikkethet tilsier de skal bli.  

 

NSF Student mener derfor at utdanningsinstitusjonene skal ta ansvaret for skikkethet og 

veiledning på alvor og gjennomfører dette på den måten forskriften legger opp til.  

 

Per dags dato kan ikke en student sende inn en tvilsmelding på en medstudent uten at 

vedkommende får vite hvem som sendte tvilsmeldingen. Dette medfører vegring for mange 

studenter da det kan oppstå vanskelige situasjoner i de sosiale miljøene. NSF Student mener 

at studenter skal kunne levere inn tvilsmelding anonymt på lik linje som en person som leverer 

inn tvilsmelding til eksempelvis barnevernet. Dette for å kunne legge til rette for at 

utdanningsinstitusjonen skal gjennomføre sin oppgave.  

 

2.4 Legemiddelhåndtering 

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

i både medikamentregning og legemiddelhåndtering. 

 

NSF Student mener at alle sykepleierstudenter må bestå medikamentregnings- og praktisk 

legemiddelhåndteringseksamen feilfritt. NSF student krever at det blir gjennomført 

oppfriskning av medikamentregning hvert studieår. 
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Sykepleiere og sykepleierstudenter omgås legemidler og bruken av dem gjennom studiet, 

praksis og arbeidslivet. Sykepleier har ansvar for å gjøre i stand, dosere og administrere 

legemidler på en riktig og sikker måte. Dersom en sykepleier utfører handlingen feil kan det 

føre til forlenget behandlingstid, komplikasjoner, ubehag eller få fatale konsekvenser. 

 

Under utdanningen etablerer man et grunnlag for forståelsen av hvordan man regner ut, 

administrerer og kontrollerer legemidler. Dette fundamentet er viktig når studenten skal ut i 

praksis og utøve sykepleieferdigheter for første gang. Gjennom praksis får man muligheten til 

å jobbe og utvikle sine ferdigheter innenfor legemiddelhåndtering, både teoretisk og praktisk. 

For å gi studentene et godt fundament før praksis må det undervises i legemiddelregning og 

legemiddelhåndtering. Gjennom undervisning og praktiske ferdigheter skal studentene mestre 

og forstå et helhetlig inntrykk av hvilke ferdigheter og kunnskap man trenger. Det skal 

inneholde de faktorer som involverer legemiddelhåndteringen i praksis og studentene skal 

kunne operere på en trygg og sikker måte for pasienter og studentene selv. 

 

Som en garanti for sikkerhet og kunnskapsgrunnlag må studenten bestå eksamen i 

medikamentregning- og praktisk legemiddelhåndtering feilfritt. Samtidig krever NSF Student 

at oppfriskning av medikamentregning skal utføres hvert studieår. 

 

2.5 Førstehjelpskurs 

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter skal gjennomføre 30 timers førstehjelpskurs i 

løpet av utdanningen for å sikre handlingskompetanse i akutte situasjoner. Det skal undervises 

i BHLR før første praksis. Det skal undervises i praktisk førstehjelp alle tre studieårene. 

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

AHLR. 

 

Norge i dag har i underkant av ca 120 000 sykepleiere og sykepleierstudenter. Fordelt på 5 

200 000 mennesker bosatt i Norge er det 43 personer per sykepleier og sykepleierstudent i 

Norge. Sannsynligheten er derfor tilstede for at en sykepleier er i nærheten når en ulykke eller 

akutt sykdom oppstår. Det er dermed viktig at sykepleierstudenter og sykepleiere som allerede 

har stor tillit i samfunnet, har handlingskompetanse ved et akutt tilfelle. 30 timers kurs og 
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Basal hjerte lungeredning mener NSF Student vil gi god beredskaps- og 

handlingskompetanse.  

 

2.6 E-helse 

Kunnskaps- og kompetansebehovet på teknologi må bli et vesentlig element i dagens 

sykepleierutdanning. NSF Student mener at sykepleierstudentene gjennom utdanningen må 

tilegne seg kunnskap som gir en grunnleggende forståelse for teknologien – både dens 

muligheter og utfordringer. 

 

2.6.1 Undervisning 

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

sykepleiepraksis. Sykepleierstudenters sluttkompetanse skal innebære kunnskap, både 

muligheter og utfordringer, om e-helse. Sykepleierutdanningenes undervisningspersonell må 

sikres kompetanse og midler innenfor e-helse og velferdsteknologi slik at dette kan 

implementeres i utdanningen.   

NSF Student mener at studentene skal få kompetanse om innovative løsninger og 

forbedringskultur i løpet av studiet. 

 

E-helse og velferdsteknologi utvikles i et raskt tempo, og taes i bruk i større grad i dagens 

samfunn. Dette er et viktig område som vil bidra til både effektivisering av ressurser og at folk 

kan bo hjemme lengre samt muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet. 

For å sikre tilstrekkelig kompetanse på oppdatert e-helse er det viktig at dette inkluderes i 

teorien så vel som praksisen i sykepleierutdanningen. Velferdsteknologi er med på å gi et mer 

komplekst og et så godt tilbud som mulig til pasienter og brukere, og det er dermed en 

nødvendighet i utdanningen å inneha kompetanse om dette. Dette krever at studentens 

veileder i praksis har oppdatert kunnskap om e-helse så vel som undervisningspersonellet på 

utdanningsinstitusjonen.  

 

2.6.2 Etiske perspektiver 

NSF Student krever at undervisning om den teknologiske utviklingen inneholder hvordan best 
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sikre ivaretakelse av personvern, verdighet og pasientsikkerhet. 

NSF Student mener at teknologien må tilpasses den enkelte pasients behov, og skal være et 

supplement til, og ikke en erstatning for menneskelig kontakt. 

 

Ved å ta i bruk den teknologien som utvikles vil man bidra til å avlaste arbeidsmengden og 

enkelte oppgaver for sykepleiere. NSF Student ser positivt på denne utviklingen og mener det 

er et godt supplement. Likevel er det flere utfordringer spesielt knyttet til personvern og 

pasientsikkerhet som må taes på alvor. Pasienten skal alltid være i sentrum, og ivaretakelsen 

av de grunnleggende behov må være utgangspunktet i utviklingen og i bruken av teknologien.  

 

2.6.3 Dokumentasjon, kommunikasjon og samhandling 

NSF Student krever at ICNP (Internasjonal klassifikasjon for sykepleiepraksis) skal 

implementeres. 

 

NSF Student krever elektroniske dokumentasjonssystemer som sikrer informasjonsflyt 

mellom de ulike helsetjenestene. 

 

ICNP er en internasjonal terminologi utviklet for elektroniske informasjonssystemer og 

innholder: Sykepleiediagnoser, tiltak og resultater; et redskap for kvalitetssikring og 

strukturering av sykepleietjenestens dokumentasjon av helsehjelp.  

Ved å implementere et felles system i utdanningen vil det bidra til en enhetlig utdanning som 

er et mål for NSF Student. Et slikt felles nasjonalt språk (terminologi) vil øke 

pasientsikkerhet, kontinuitet og kvalitet samt identifiserer sykepleietjenestens bidrag i 

tverrfaglige samarbeid i helsetjenesten. 

 

2.7 Seksuell helse 

NSF Student krever at studentene får kompetanse om seksuell helse i løpet av studietiden, og 

at dette implementeres i studentenes praksis. 

 

Fokus på seksuell helse har fått mer oppmerksomhet de siste årene. Sex og samliv har ofte 

blitt tabubelagt i helsevesenet i sammenheng med kronisk og akutt sykdom. Seksualitet og 
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velvære er et fundament i menneskers liv fra vi er unge til vi blir eldre. Når vi blir syke blir 

det sjeldent tatt opp situasjoner som det intime og nære med pasienters seksualitet og samliv.  

 

Sykepleierutdanningen inneholder lite undervisning om seksuell helse, dette medfører at 

studentene ikke innehar kunnskaper som er nødvendig dersom pasienter har behov for 

informasjon og undervisning. Studentene kan heller ikke identifisere problematikk rundt 

sykdommer og hvordan det påvirker vår seksuelle helse. Undervisningen skal stimulere til en 

holdning rundt seksuell helse som ikke er tabubelagt, men som ufarliggjør ivaretakelsen av 

dette grunnleggende behovet. Seksualitet og ungdom har fått mye oppmerksomhet i den siste 

tiden og skolene etterlyser seksualundervisning og bedre oppfølging av barn og unge når det 

gjelder undervisning. Som sykepleiere kan man ta del i denne samfunnsdebatten og bidra til å 

øke bevissthet rundt tema. 

 

NSF Student krever derfor at seksuell helse skal implementeres i utdanningen slik at 

studentene får kunnskaper rundt seksuell helse blant syke og friske, unge og gamle. Med den 

hensikt å utnytte dette i helhetlig sykepleie i møte med pasienter som kan oppleve 

problematikk i sin seksualitet. 

 

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. 

 

Mennesker som har vært utsatt for, eller er utsatt for omsorgssvikt, vold eller misbruk 

opplever ofte en stor skam knyttet til dette. Noe som gjør at det kan være vanskelig å fange 
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opp disse menneskene dersom de ikke ber om hjelp selv. Ved å ha kunnskap til å kjenne igjen 

tegn, for eksempel i forbindelse med et somatisk sykehusopphold. Vil man kunne møte 

pasientens behov på en god måte, hvor man ser hele mennesket og videre sette inn tiltak. 

 

I løpet av 2017 har kampanjen #metoo fått stor oppmerksomhet i media. Kampanjen har satt 

lys på seksuell trakassering og misbruk av maktposisjoner i ulike fora. I den forbindelse har 

det kommet frem eksempler på at sykepleiere og sykepleiestudenter har opplevd uønsket 

adferd fra kollegaer, ledelse, samt andre profesjoner. Det er viktig at sykepleierstudenter 

opplever trygge rammer når de er i praksis. Slik at dersom det oppstår en uønsket situasjon 

vil studenten oppleve at det er trygt å varsle. Videre er det svært viktig at 

utdanningsinstitusjonen følger opp slike saker på en hensynsfull og alvorlig måte hvor 

studenten føler seg ivaretatt. 

 

I noen tilfeller kan sykepleiestudenter oppleve uønsket atferd fra pasienten. Dette kan ofte 

være vanskelig å rapportere, siden man befinner seg i en omvendt maktposisjon. Som 

sykepleierstudent er man i en sårbar situasjon, og det kan være vanskelig å definere hva som 

er akseptabelt og ikke. Derfor er det viktig å sette inn forebyggende tiltak, hvor studenten får 

kunnskap om hvordan man kan håndtere slike situasjoner.  

 

2.9 Flerkulturell sykepleie 

NSF Student krever at alle studenter skal ha grunnleggende kunnskaper omhandlende 

flerkulturell sykepleie. 

 

NSF Student krever at alle studenter får grunnleggende opplæring i bruk av tolk i løpet av 

studietiden. 

 

NSF Student krever at studentene skal være orientert over hvor de kan innhente informasjon 

vedrørende kulturelle og religiøse forskjeller. 

 

Norge er et mangfoldig og flerkulturelt land. Dette medfører at pasientgruppen i helsevesenet 

også vil være av ulike kulturelle bakgrunner. Derfor er det en nødvendighet at 

sykepleierstudenter og sykepleiere innehar kunnskaper om minoriteter og andre kulturer.  
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En må ikke kunne alle de ulike behandlingsmetodene som er spesiell for hver enkelt kultur, 

men det handler om å møte pasienten med respekt og kompetanse på hvordan best mulig 

håndtere deres sykdom, i samarbeid med pasienten. NSF Student krever derfor at 

grunnleggende kunnskaper og informasjon om flerkulturell kommunikasjon og samhandling 

skal implementeres i utdanningen. Sykepleiere er pliktet til å yte likeverd og lik behandling 

uavhengige av etnisitet og religion. 

 

NSF Student krever også at studenter skal få grunnleggende innføring i bruk av tolk. Som en 

følge bør også studentene få informasjon om hvor hen skal henvende seg for å komme i 

kontakt med tolk. Regler og retningslinjer for når det absolutt er nødvendig å bruke tolk og 

når oversetting av familie og venner er nødvendig å benytte.  

 

2.10 Tverrprofesjonell samarbeidslæring 

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

naturlig del av studiet. Sykepleierens særegne funksjon som en del av et tverrprofesjonelt 

team i møte med pasienten skal vektlegges. 

NSF Student mener all praksis skal inneholde krav til deltakelse i, og medvirkning til 

tverrprofesjonelt arbeid rundt pasientene. 

NSF Student mener en av praksisperiodene i siste halvdel av studiet skal inneholde et konkret 

arbeidskrav som involverer fagpersonell og/eller studenter fra andre profesjoner. Vi krever at 

det blir et krav fra utdanningsinstitusjon at dette skal gjennomføres i praksis for å sikre at alle 

studenter får erfaring innen samarbeid med andre profesjoner. Arbeidskravet bør stille krav til 

aktiv deltakelse som skal være knyttet til en reell pasient med kompleks tilstand 

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter gjennom utdanningen skal tilegne seg 

grunnleggende kompetanse i å organisere, koordinere og dokumentere tverrprofesjonelt 

arbeid. Tverrprofesjonell samarbeidslæring bør involvere andre aktuelle helse- og 

sosialprofesjoner, samt relevante aktører.  

Skyggepraksis skal kun benyttes i korte perioder for å gi studenten innsyn i andre profesjoners 

virkeområde og kompetanse, men da som et supplement til den opprinnelige praksisperioden. 
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Tverrprofesjonell samarbeidslæring skal involvere andre aktuelle helse- og sosialprofesjoner, 

samt relevante aktører. 

Behandling av pasienter i dag bærer preg av mer komplekse og omfattende behandlinger enn 

før. Terskelen for å bli behandlet på sykehus eller kommunehelsetjenesten er høyere enn 

tidligere. Ettersom behandlingsmetoder har blitt mer brukervennlig og medisinering har blitt 

mer spesifikke, kan behandlinger bli utført av pasienten selv. 

Dersom pasienter blir så syke at de har behov for sykehusopphold skal det involvere flere 

profesjoner i sykehus eller primærhelsetjenesten relatert til behandlingen. Det er viktig at 

sykepleieren er klar over sin rolle i behandlingsløpet til pasienten, og innehar de 

kunnskapene og den handlingskraften som trengs for å utnytte de tverrprofesjonelle aktørene i 

institusjonene. 

Sykepleier sin rolle skal bevares, men behovet for å forstå og samarbeide med andre helse og 

omsorgsprofesjoner er nødvendig for pasientens helhetlige behandling. Sykepleierstudenter 

bør ha evnen til å delta og medvirke i hvordan man utfører og arbeider tverrfaglig med flere 

profesjoner. På denne måten blir sykepleierstudenten klar over hvordan samarbeidet kan 

utføres for pasienten og personalets sikkerhet med tanke på dokumentasjon, organisasjon og 

arbeidsutførelse. Gjennom praksis på studiet kreves det at studentene skal ta del i 

tverrprofesjonell samarbeidslæring på en god og hensiktsmessig måte for best læringsmiljø 

og samarbeid med andre aktuelle profesjoner. 
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3 UTDANNINGEN 

3.1 Tillitsvalgte i NSF Student 

NSF Student krever at en tillitsvalgt i NSF Student gis like rettigheter som tillitsvalgte på 

utdanningsinstitusjonen og andre arenaer der studentene jobber med studentpolitikk. 

 

NSF Student har rundt om i hele landet, engasjerte studenter som er pådrivere for både 

faglige og sosiale aktiviteter. Dette er aktiviteter som kan gagne studentene på mange 

områder, slik som fagdager med relevante temaer. Temadager hvor de leier inn eksterne 

forelesere, eksempelvis medikamentregning, anatomi og jobbforberendende dager for 3. års 

studenter. Uten disse tillitsvalgte vil mye faglig kunne gå tapt og ikke minst sosiale aktiviteter 

som samler studentene og skaper et samhold basert på like interesser i utdanningen. Denne 

tillitsvalgtrollen gir også studentene mulighet til å tilegne seg organisatoriske erfaringer som 

er verdifullt å ha med seg videre i arbeidslivet. Erfaringer fra tillitsvalgtarbeidet skaper 

faglig dannelse og bidrar til at tillitsvalgte i NSF Student tilegner seg verdier og identitet 

forenelig med sykepleieprofesjonen. 

 

Per dags dato er det ingen lover eller regler som gir disse tillitsvalgte rettigheter som blant 

annet gyldig fravær. Det gjør det svært krevende for studentene å klare å sjonglere 

tillitsvalgtvervet med studiet, praksis, eksamen, jobb, m.m.. Studentene gjør dette på vegne av 

sine medstudenter og NSF Student krever derfor at studentene får frigitt tid til vervet på lik 

linje med andre tillitsvalgte. 

 

3.2 Opptakskrav 

NSF Student mener at det skal etableres krav om karakteren 3 eller bedre i matte, norsk og 

engelsk. Sykepleierutdanningens undervisningspersonell må sikres kompetanse og midler 

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

 

NSF Student er imot all form for avkortning av sykepleierutdanningen på bakgrunn av 

gjennomført videregående opplæring, fagskoler eller tidligere praksis. 
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NSF Student mener også at skolene ikke skal ta opp flere studenter enn de har mulighet til å 

undervise og veilede, samt tilby kvalitetssikrede praksisplasser til. 

 

En etablering av et minstekrav i matematikk, norsk og engelsk ser NSF Student på som en 

kvalitetssikring av kompetansen til fremtidige sykepleiere. Det gir et større grunnlag for både 

kommunikasjon og forståelse og vi anser det som et reelt krav å stille.  

 

NSF Student anser det som spesielt viktig at et undervisningsprogram fremmer teknologiske 

nyheter og implementerer dette i utdanningen, for å tilby best mulig e-helse i praksis. 

Velferdsteknologien er med på å gi et mer komplekst og et så godt tilbud som mulig til 

pasienter og brukere, og det er dermed en nødvendighet i utdanningen å inneha kompetanse 

om dette. For at dette skal trå i kraft, krever NSF Student at undervisningspersonalet også 

har oppdatert kunnskap om emnet.  

 

Per i dag, er norsk sykepleierutdanning på 3 år fulltid og 4 år deltid. I løpet av disse årene 

skal studentene gjennom 2300 timer i praksis, ifølge EU-direktiv 55, i tillegg til resterende 

timer teori, seminar, gruppearbeid etc. En forkorting av utdanningsforløpet vil gi studenten 

mangler som tidligere utdanning ikke kan dekke, da fokuset er rettet i en annen 

retning. Studenten skal utdannes til sykepleier og utdanningen krever et sykepleiefaglig fokus 

på enhver problemstilling.  

 

For å underbygge en kvalitetssikret utdanning, krever også NSF Student at skolene kun tar 

opp antallet de har mulighet å undervise. Overskridelse av dette kan føre til en forstyrret og 

avstumpet undervisning. For å i tillegg kunne tilby god nok veiledning, må skolen ta opp et 

antall med studenter, de klarer å håndtere. Ved et stort antall studenter, er 

gruppeveiledninger et enkelt alternativ, men også har kan gruppen bli for stor og føre til 

utfordringer. Gruppestørrelse med 6-8 deltakere blir ofte regnet for å være en god 

gruppestørrelse i gruppeveiledning (Sveberg, 2002), noe som bør reflektere antall studenter.  

 

Sveberg, L. (2002) Gruppepsykologi: om grupper, organisasjoner og ledelse. Abstrakt 

Forlag.  
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3.3 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. 

 

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. 

 

Som ferdigutdannet sykepleier vil man i mange tilfeller jobbe selvstendig. Derfor er det også 

nødvendig som student at man kan se og oppfatte læringssituasjoner selv. 

Det å gjøre seg forstått og forstå andre er viktig for blant annet å unngå uheldige hendelser. I 

dagens helsevesen bruker vi journaler som et verktøy til å bli bedre kjent med pasientens 

sykehistorie. Språket er viktig for å opparbeide en dialog med pasienter, men ikke minst 

dialog mellom sykepleieren og legene. Ved vansker med språket eller 

kommunikasjonsbarrierer kan misforståelser oppstå, tolkning kan bli feil og viktig 

informasjon om pasienten kan gå tapt og dermed gå på bekostning av pasientens sikkerhet. 

 

Det finnes et felles dokumentasjonspråk, ICNP, som NSF Student mener bør brukes. Det vil 

bidra til bedre dokumentasjon og kommunikasjon mellom helsepersonell, samt bedre 

pasientsikkerhet.  
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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. 

 

Sykepleierutdanningen i Norge er delt opp i 50% teori og 50% praksis. For studenten er 

praksis viktige uker, både for å innhente nye ferdigheter og kunnskap, men også for å sette 

teori ut i praksis. For at studenten skal nå læringsutbyttene i løpet av praksis er det 

nødvendig at studenten har en kontaktsykepleier som kan veilede. NSF Student krever at alle 

kontaktsykepleiere skal ha veilederkompetanse tilsvarende 10 studiepoeng Dette er i tråd med 

de nye nasjonale retningslinjene, noe som vil medføre at denne sykepleieren evner å veilede 

og kan fremme en god læresituasjon basert på kunnskapsbasert teori. I tillegg skal alle 

veiledere minimum ha jobbet på praksisstedet i et halvt år. 

 

3.5 Krav til undervisningspersonell 

NSF Student krever at sykepleierutdanningens undervisningspersonell evner å undervise, 

veilede og motivere studentene. Undervisningspersonell ansatt ved universiteter og høyskoler 

skal ha pedagogisk basiskompetanse. 

 

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

praksisstedet utfordringer og mulige læringssituasjoner. Undervisningspersonell skal ha 

oppdatert klinisk erfaring og solid kjennskap til fagfeltet. Det bør stilles krav til at 

undervisningspersonell 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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NSF Student mener at studentassistentordninger bør opprettes på alle sykepleierutdanninger. 

Studentassistenter skal være formelt ansatt av institusjonen og lønnes på lik linje med andre 

studenter som er ansatt av institusjonen, som for eksempel bibliotekvakter. 

Studentassistentene skal ha teoretisk og praktisk kunnskap i det de veileder 

medstudenter i. De må i tillegg ha evne til å formidle sin kunnskap på en pedagogisk måte. 

 

Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er det minimum av kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse i universitets- og høgskolepedagogikk som kreves for å bli 

fast tilsatt i en faglig stilling innenfor høyere utdanning. Denne basiskompetansen skal være 

basert på relevant pedagogisk og fagdidaktisk teori. NSF Student mener det er viktig at alle 

ansatte på universitet- og høgskolenivå har denne basiskompetansen, dette for at studentene 

skal få tilstrekkelig veiledning.  

 

Flere av undervisningspersonellet som veileder studenter i praksisstudier har ikke jobbet som 

sykepleiere på noen år. NSF Student mener at undervisningspersonellet skal ha oppdatert 

klinisk erfaring og kjennskap til fagfeltet for at studenten skal få en best mulig veiledning, for 

eksempel gjennom kombinerte stillinger. I tillegg bør det stilles krav til at 

undervisningspersonellet er uavhengig av praksisplassene de veileder ved, dette for at de skal 

være en nøytral part dersom det oppstår en konflikt mellom studenten og praksisstedet.  

 

En studentassistent gir i hovedsak faglig veiledning med medstudenter. NSF Student mener at 

dette tiltaket bør opprettes på alle sykepleierutdanninger. Oppgaver som studentassistenter 

har er blant annet å hjelpe medstudenter med skriftlige oppgaver, hjelpe studenter på 

øvingssenteret, hjelpe å finne fagstoff på nett samt å undervise i teori. Derfor skal de være 

formelt ansatt av institusjonen.  

 

3.6 Delte stillinger/kliniske lektorater 

NSF Student krever at det opprettes delte stillinger/kliniske lektorater ved alle 

studieinstitusjoner. 
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Med delte stillinger/kliniske lektorater menes gjerne ansettelsesforhold hvor en er ansatt med 

like oppdrag fra to ulike organisasjoner. Når det gjelder sykepleiefaglig menes gjerne en som 

er ansatt med oppdrag for både utdanningsinstitusjon samt praksisfelt.  

NSF-student mener at opprettelse av delte stillinger/kliniske lektorater vil kunne styrke 

kvalitet i utdanningen. Ved bruk av slike stillinger vil forskjellen mellom teori og praksis 

minskes, noe som også vil medføre at dagens undervisning blir modernisert og oppdatert. 

Dette vil gagne både studentene og den ansatte til å arbeide mer kunnskapsbasert. Bruk av 

denne type stillinger vil også kunne bedre ivareta evaluerings- og veiledningsansvaret og 

dermed øke kvaliteten av praksis. Delte stillinger vil kunne bidra til at 

læringsutbyttebeskrivelser samt læringsaktiviteter i praksis vil bedre samarbeidet mellom 

utdanningsinstitusjonen og praksisfeltet. 

NSF Student mener det er uheldig at halvparten av studiet, som er en høyere utdanning, blir 

veiledet av personell som ikke har utdanning til dette. Med delte stillinger vil den ansatte 

kunne fokusere på studentenes læring samt kunne utvikle seg innen klinikk og akademia. Delte 

stillinger vil styrke både undervisning og FoU-arbeid da den ansatte vil ha ferdighet både fra 

praksisfelt samt akademia. 

 

3.7 Sykepleierforskning 

NSF Student krever at 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. 

 

I dagens samfunn spiller forskning en stadig viktigere rolle samtidig som behovet for 

helsetjenestene øker. Forskning skal bidra til å støtte sykepleiepraksis basert på kunnskap, 

helsefremmende arbeid samt ivareta sikkerheten til pasienten. 

NSF student krever at institusjonene skal tilrettelegge for at de vitenskapelige ansatte skal 

rekrutteres til å drive med forskning der det legges vekt på blant annet attraktive utdanninger, 

tydelige karriereveier, samt deltakelse i kunnskapsutvikling. 

NSF student mener at studentene skal involveres i forskningsaktiviteter som gjenspeiles i 

læringsutbyttebeskrivelsene i de nasjonale retningslinjene for sykepleierutdanning. 

Involvering av studentene kan være samarbeidsprosjekter mellom institusjoner og 
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helsevesenet samt for masterstudentene kan det være aktuelt å bidra eller fullføre sin 

mastergrad i eksisterende forskningsprosjekter. 

  

3.8 Nasjonale deleksamener i sykepleieutdanningen 

NSF Student krever obligatoriske nasjonale eksamener i sykepleieutdanningen, og at 

karakteren føres på vitnemålet. 

 

Nasjonale deleksamener gir et grunnlag for en enhetlig utdanning noe som står sterkt hos 

NSF Student. Vi mener og jobber for at en uansett utdanningssted, skal ha lik sluttkompetanse 

ved endt utdanning. Nasjonale deleksamener legger føringer for en slik sluttkompetanse. 

NSF Student krever derfor nasjonale eksamener, ikke bare i anatomi, fysiologi og biokjemi 

(innført på alle utdanningssteder etter 2015). Eksempelvis andre fag hvor en skriftlig eksamen 

som vurderingsform er god måte å teste kandidaten opp mot læringsutbyttet. 

 

Gjennom de nye nasjonale retningslinjene (RETHOS), styrkes mulighetene for likere 

utdanning nasjonalt. Dette vil også da gjøre det enklere å få gjennomført nasjonale 

deleksamener i alle fag.  

 

Karakterer ført på vitnemålet vil være synlig for arbeidsgivere samt fler. Det å føre 

karakteren til den nasjonale deleksamenen på vitnemålet, vil gjøre det mulig å sammenlikne / 

sette kandidater opp mot hverandre på et likt grunnlag. NSF Student mener derfor at det vil 

være svært positivt å føre denne karakteren på vitnemålet.  

 

3.9 Finansiering og måltall 

NSF Student krever at finansiering skal følge studenten. Faglig høy kvalitet må inkluderes i 

Kunnskapsdepartementets kalkulering av måltall. Finansieringsordningen må vurderes og 

endres slik at høy kvalitet belønnes framfor kvantitet. 

NSF Student krever at kommunene får lovfestet utdanningsansvar. 

Finansieringen som bevilges høyere utdanning knyttet til sykepleierstudenters 

studiepoengproduksjon skal komme studentene til gode. Disse bevilgningene skal ikke brukes 
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til andre formål enn å bidra til ytterligere kompetanseproduksjon blant sykepleierstudenter. 

Merritering av undervisningskompetanse er et godt tiltak for å sikre høy kvalitet av 

undervisningspersonell på utdanningsinstitusjonen. 

 

Kommuner må ha samme lovpålagte forpliktelse som spesialisthelsetjenesten til å sikre 

kvalitet i undervisning, forskning og utvikling. Slik lovene er i dag bevilges 

spesialisthelsetjenesten ekstra ressurser for å sikre at loven overholdes, mens kommunene 

ikke får dette. Kommunene kan ikke være et sted der sykepleierstudenter gjennomgår 

praksisstudier av mindre god kvalitet. Det hemmer både studentenes læring og kommunenes 

rekruttering av sykepleiere.  

 

3.10 Statusheving 

NSF Student krever at det gjennomføres holdningskampanjer og markedsføring av 

sykepleieryrket for å heve statusen på sykepleierutdanningen og yrket. 

 

Sykepleierens identitet har lenge vært preget av et gammelt og utdatert syn på yrket. Mange 

har ikke kjennskap til sykepleiere, deres utdanning, kunnskap og arbeidsvilkår. Yrket bærer 

preg av en kompleks utdanning og et krevende yrke. For å påvirke samfunnet er det behov for 

markedsføring av sykepleiere. Gjennom kampanjer og synliggjøring kan sykepleiernes rolle 

og identitet bevisstgjøres for samfunnet, som igjen kan påvirke våre interesser som lønn, 

arbeidstid, rettigheter og status.  

 

Kampanjer som "sykerpleierløftet" og "#mannkanblisykepleier" er eksempler på hvordan 

samfunnet og politikere må bidra for å opprettholde de sykepleierne vi har og hvordan bevare 

de, relatert til lønn og kjønnsnøytralitet. Som en del av sykepleiernes statusheving kreves det 

at aktuelle aktører bidrar til synliggjøring av yrke og de utfordringene som de sitter med.  

 

Det kreves at holdningskampanjer og markedsføring skal bidra til å fremme sykepleie og 

sykepleierstudiet på en slik måte at det vil gagne yrkets fremtid opp mot samfunnets behov og 

sykepleierens rettigheter i jobb eller utdanning. 
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3.11 Fremtidsrettet Sykepleierutdanning 

3.11.1 Samfunnsansvar 

NSF Student krever en finansiering av sykepleierutdanningen i Norge som imøtekommer 

samfunnets behov for sykepleiere og gjør det mulig for utdanningsinstitusjonene å 

dimensjonere sitt studietilbud på en måte som sikrer individuell oppfølging.  

Samfunnets behov for sykepleiere er på vei opp, og det er ikke mulig å kun øke antall 

studieplasser uten en finansiering som følger. For å kunne øke antall studieplasser er det 

behov for tilstrekkelig antall kvalitetssikrede praksisplasser, en oppdatert læringsplattform 

med tanke på forskning og teknologi, samt nok lærere og veiledere til å kunne se og møte den 

enkelte student.  

 

I dag ligger sykepleierutdanningen på finansieringsnivå E, mens til sammenligning ligger 

medisinstudiet på nivå A. Ettersom vi vet at behovet for sykepleiere er stort, ser NSF Student 

det som en selvfølge at finansieringen bør økes for å møte samfunnets behov. 

 

3.11.2 Utvikling i samfunn og utdanning 

NSF Student krever en oppdatert og fremtidsrettet sykepleierutdanning i Norge som 

imøtekommer samfunnets og tjenestenes behov for sykepleiekompetanse i tråd med utvikling 

av teknologi, tjeneste og demografi. 

 

NSF Student krever at sykepleierutdanningene sikrer sykepleierens organisatoriske 

kompetanse. 

 

NSF Student krever at sykepleierutdanningen skal sikre sykepleierens omstillingsevne, 

endringskompetanse og teknologiforståelse.  

 

NSF Student mener at innholdet innen sykepleiehistorie og sykepleieteori skal kunne 

forsvares ut i fra relevans for utøvelsen av sykepleie. 
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NSF krever at organisatorisk kompetanse implementeres i større grad inn i praksis slik at 

studenten får den nødvendige erfaring gjennom praksisfeltet 

NSF Student krever en oppjustering av sykepleierutdanningens kategorisering. 

Det er viktig å kontinuerlig jobbe for en oppdatert sykepleierutdanning både med bakgrunn i 

at nye teknologiske løsninger raskt utvikles. Men også med tanke på at behandling og 

forebygging av sykdom hele tiden endres, da er det viktig at utdanningen er oppdatert ingen 

forskning og metoder for å sikre en best mulig sykepleie. 

 

Som sykepleier er det viktig å kunne planlegge sykepleien til den enkelte pasient. Det å se 

hvilke ressurser pasienten har og videre sette opp en behandlingsplan gjør at samarbeidet 

mellom sykepleiere og annet helsepersonell blir enklere, og bidrar til kvalitet i arbeidet. Mye 

av arbeidsdagen til en sykepleier går ut på å planlegge fra dag til dag. Derfor er det 

hensiktsmessig at man i utdanningen lærer seg organisatoriske ferdigheter som for eksempel 

å lage behandlingsplaner. Det er også en viktig del av jobben som sykepleier å samarbeide 

med andre aktører, noe som krever planlegging og organisering. Ved å implementere dette i 

større grad i praksis vil man oppnå en bedre kvalifisert sykepleier i møte med arbeidslivet.  

 

Sykepleiehistorie og sykepleieteori har alltid hatt en plass i sykepleierutdanningen. Likevel er 

det ikke gitt at det ikke skal kunne gjøres endringer. Dette er noe som blir sett på knyttet til de 

nye retningslinjene i sykepleierutdanningen. NSF student mener det er viktig å lære om ulike 

sykepleieteorier og historie, da dette sier noe om bakgrunn og skaper forståelse for faget. 

Likevel er NSF Student opptatt av at det skal kunne forsvares ut i fra relevans, altså at man 

skal kunne knytte teorien opp mot praksis på en hensiktsmessig måte. 

 

I dag ligger sykepleierutdanningen på finansieringsnivå E, mens til sammenligning ligger 

medisinstudiet på nivå A. Ettersom vi vet at behovet for sykepleiere er stort, ser NSF Student 

det som en selvfølge at finansieringen bør økes for å møte samfunnets behov. 

3.11.3 Desentraliserte sykepleierutdanninger 

NSF Student krever at sykepleierutdanningen tilbys over hele landet for å dekke det lokale 

behovet for sykepleiere. De desentraliserte sykepleierutdanningene skal være nasjonalt styrt. 
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Mangelen på sykepleiere og annet helsepersonell er allerede igang og vi vet at behovet for 

sykepleiere øker. Det vil si at vi er avhengig av å få utdannet nok sykepleiere slik at behovet 

blir dekket. I dag finnes sykepleierutdanningen ved 22 institusjoner rundt om i landet, det 

tilbys også utdanning på deltid, samt tilrettelagt studie for dem som bor langt unna. Dette 

gjør at flere får muligheten til å studere sykepleie, gjerne i nærheten av der de bor. Ved å 

tilby sykepleierutdanningen over hele landet vil vi skaffe flere studieplasser, flere 

praksisplasser og bidra til rekruttering ut i distriktene så vel som de større byene. 
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4 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

4.1 Lønn for kompetanse 

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

i forhold til kompetanseprogresjon, og arbeid- og ansvarsoppgaver. 

 

NSF Student krever at lønnen økes gradvis for hvert fullført studieår, og at arbeidsavtalene 

sikrer at studentene kan ivareta sine studieforpliktelser. 

 

Per dags dato finnes det ikke en sentral avtale om minstelønn for studenter. Lønn fastsettes 

lokalt ved ansettelse etter utdanning, kompetanse og ansvar. En del steder i landet har man 

fremforhandlet lønn for studenter alt etter hvor langt de har kommet i utdannelsen og hvilke 

oppgaver de utfører, mens noen andre steder får studenter hjelpepleierlønn fra 3. - 4. 

Semester. NSF Student krever at lønnen økes gradvis for hvert fullførte studieår uansett hvor i 

landet man studerer.  

 

4.2 Opptjening av pensjonspoeng under studietiden 

NSF student krever opptjening av pensjonspoeng under studietiden. 

 

Sykepleierstudenter bruker opp til 2300 timer, ca. 50% av utdanningen, i praksis i løpet av 

utdanningen (EU-direktiv 55). Noe som tilsvarer ca. 460 000,-, med utgangspunkt i 

startlønnen til en sykepleier, som faktisk utgjør et helt årsverk sett i lønn. 

 

I motsetning til en helsefagarbeider som tjener lønn under lærlingtiden, en begynnerlønn til 

en fagarbeider på ca. 333.000,- fordelt på to år (*kilde), får ikke en sykepleierstudent noen 

form for dispensasjon under utdannelsen. NSF Student krever minstekravet er at studenten 

skal ha muligheten til å tjene opp pensjonspoeng under studietiden. 

  

(*kilde https://www.kob.no/blogg/laerlinglonn/ ) 

 

https://www.kob.no/blogg/laerlinglonn/
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4.3 Overgang fra studier til arbeid 

NSF Student krever at det legges til rette for gode overgangsordninger. Eksempelvis kan 

traineestillinger benyttes til dette formålet. NSF Student krever at det opprettes 

kvalitetssikrede nasjonale rammer for traineestillinger. Disse skal forplikte arbeidsgiver til å 

sikre krav om kompetanseheving, trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet. 

 

Sykepleierstudiet skal forberede sykepleierstudenten på yrkeslivet. Å være ny som sykepleier 

kan være vanskelig, spesielt når man starter i ferieavviklingen. NSF Student krever at det skal 

være gode ordninger som ivaretar god opplæring slik at den nyutdannede skal kunne utøve 

forsvarlig helsehjelp til pasienter. Noen helseforetak i Norge har opprettet 

“Traineestillinger” som skal gi den nyutdannede sykepleieren en allsidig kompetanse de 2 

første årene av yrkesutøvelsen. NSF Student er positiv til disse stillingene, men krever at det 

skal være  gode rammer,, slik at den nyutdannede sykepleieren får tid til å sette seg inn i 

avdelingen hen er ansatt ved og ikke blir en ansatt uten tilhørighet, da dette vil kunne medføre 

en alvorlig brist i pasientsikkerheten. 

 

4.4 Rett til heltidsstilling 

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

stillinger, ikke vikariater. 

 

Ifølge undersøkelser gjort i 2017 viser det seg at alle utlysninger av sykepleierjobber fra 

februar til desember 2017, er kun 48 % av disse heltidsstillinger. Dette gjelder både i 

kommuner samt i helseforetakene. Dette mener NSF-student absolutt ikke er en god løsning 

da vi vet at behovet for sykepleier er mangt og kommer til øke de neste årene. 

 

Deltidsarbeid eller vikariater kan ha mange negative konsekvenser som lavere inntekt, mindre 

kontinuitet, lavere pensjon og man blir pålagt å jobbe utover egen stilling. 

Avgangsundersøkelser gjort av NSF Student viser at nyutdannede sykepleiere oftest blir 

tilbudt vikariater og at flere jobber i vikariater etter endt studie i en lengre periode før man 

eventuelt får en fast stilling. Allerede i 2012 viste avgangsundersøkelsen til NSF Student at 

kun 18 % hadde fått fast jobb etter endt utdanning. Selv om de fleste hadde blitt tilbudt jobb 
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ganske raskt etter og under utdanningen var disse som oftest vikariater og ekstravakter. 

Mange sykepleiere etter endt utdanning starter som regel i vikariater og deretter jobber seg 

opp i 100 % faste stillinger. 

 

I en årrekke har vi hørt at de neste 20 årene vil forårsake mangel på sykepleiere i helse og 

omsorgstjenester. Samhandlingsreformen la til rette for at kommunene skulle få mer ansvar i 

behandling av pasienter, men avgangsundersøkelsen fra 2016 viser at under 20% av 

studentene som førstevalg ønsket å jobbe i kommunehelsetjenesten, både hva gjelder sykehjem 

og hjemmesykepleien. 

 

Kommuner i hele Norge tilbyr stillinger helt ned i 2% til sykepleiere. Dette er helt 

uakseptabelt da vi vet fra både undersøkelser, media og ikke minst statistikk at vi trenger flere 

sykepleiere. Sykepleieryrket er et av yrkene hvor det kanskje er mest behov for rekruttering i 

dag og i fremtiden. 

 

NSF-student mener at heltidsstillinger vil kunne bidra til at flere holder seg i arbeid i lengre 

perioder samt bedre fagmiljøene og ikke minst vil det gagne pasientene da de ikke hele tiden 

trenger å forholde seg til nye mennesker.  

 

4.5 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. 

 

I en rapport utformet av Helsedirektoratet i 2017 kommer det frem at antallet rapporterte 

tilfeller av vold og trusler mot helsepersonell har økt 

(https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kartlegging-av-vold-mot-helsepersonell-og-

medpasienter). Utdanningsinstitusjonene må ta dette på alvor og utdanne sykepleiere som er 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kartlegging-av-vold-mot-helsepersonell-og-medpasienter
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kartlegging-av-vold-mot-helsepersonell-og-medpasienter
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forberedt på yrkeslivet de skal ut i. Ergonomi og forebyggende opplæring må være del av 

kunnskapen sykepleieren står igjen med etter endt utdanning.  

 

I forbindelse med praksis i spesielt utsatte felt, forventer NSF Student at 

utdanningsinstitusjonene forbereder studentene på hva som møter de. NSF Student har 

erfaring med studenter som blir kastet inn i potensielt farlige situasjoner uten forberedelse. 

Dette kan medføre skade på student og i verste fall ødelegge studentens sjanse for utøvelse av 

yrket som sykepleier. I forskjellige områder i Norge er det opprettet kurs med hensikt å gi 

kompetanse innen håndtering av ulike situasjoner. Disse legger vekt på mestring av fysisk og 

psykisk truende situasjoner, men også forebyggende arbeid i relasjon til truende situasjoner 

som kan oppstå.  

 

4.6 Et likestilt og kjønnsnøytralt yrke 

NSF Student mener kjønnsbalanse i sykepleieryrket vil ha samfunnsmessig gevinst. NSF 

Student krever at Norsk Sykepleierforbund iverksetter særskilte kampanjer for å opplyse og 

informere om sykepleierutdanningen for å rekruttere flere menn. 

 

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

styrer. 

 

NSF Student krever at regelen om ekstrapoeng til det underrepresenterte kjønn tas i bruk ved 

opptak til sykepleierutdanningen. I tillegg skal det det settes av øremerkede midler i 

statsbudsjettet til rekruttering av menn. NSF Student krever at høyskoler og universiteter skal 

profilere sykepleieryrket på en måte som fremmer kjønnsbalanse. 

 

Det er slik at i dag er det over 90 % kvinnelige sykepleiere og bortimot 10 % mannlige 

sykepleiere (SSB). Da samfunnet er i stadig endringer og pasienter kommer i alle former, er 

det viktig å kunne representere deres interesser som sykepleiere. NSF Student har iverksatt 

mann-kan-bli-sykepleier kampanje som har vært vellykket. NSF Student krever at NSF 

fortsetter å bidra til at mann-kan-bli-sykepleier kampanjen fortsetter og rekrutteringen av 

flere menn til sykepleierutdanningen. 
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Det å kunne ha en likestilt yrke der både menn og kvinner er representert i (nesten) like stor 

grad vil øke trivsel og effektivitet på arbeidsplassene. Et likestilt yrke vil kunne gagne både de 

ansatte samt pasientene. 

 

I Norge i dag finnes flere studieretninger der kvinner får kjønnspoeng, men derimot er det 

bare 2 (snart 4) studier (Veterinærstudiet og Dyrepleierutdanningen på NMBU, samt 

Lovisenberg og UiA  fra høsten av) der menn får kjønnspoeng (Kilde: Samordna opptak) 

Et godt rekrutteringsgrunnlag er at i 2025 vil det mangle ca. 30 000 sykepleiere. Dette tilsier 

at vi trenger rekruttere mange flere sykepleiere og ikke minst når befolkningen/pasientene er 

både menn og kvinner bør også sykepleiermassen gjenspeile dette. 

 

Sykepleie er et yrke som i mange år har blitt betraktet som kvinnelig yrke uten en god årsak, 

og det er i dag ganske mange oppgaver som tillegges sykepleiere som tidligere ikke var deres 

oppgaver. Når profesjonen har endret seg både faglig og praktisk er det viktig at 

utdanningsinstitusjonene profilerer sykepleierutdanningen i lys av denne utviklingen. 

NSF Student krever at utdanningsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning fremmer yrket 

på en slik måte som vil gjøre profesjonen ettertraktet blant menn. 
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5 TILLEGGSUTGIFTER I UTDANNINGEN 

5.1 Gratisprinsippet 

NSF student støtter gratisprinsippet i høyere utdanning. 

 

Gratisprinsippet er en pilar/bærebjelke i høyere utdanning i Norge, og er av de viktigste 

virkemidlene for å sikre lik rett til utdanning. Utdanning er avgjørende for demokrati og 

samfunnsutvikling, og det må være tilgjengelig for alle. Dersom man tar betalt for utdanning i 

Norge, vil det bli forbeholdt de med god råd. Til tross for at man oppretter stipendordninger, 

vil en innføring av studieavgifter høyne terskelen for å ta høyere utdanning.  

https://www.student.no/politikk/internasjonal-politikk/gratis-utdanning/ 

 

5.2 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. 

Undervisningsinstitusjonen skal dekke tilleggsutgifter ved ekstra reise og opphold i 

forbindelse med praksis. 

 

Ferdighetstrening og øvelser er fastsatt i rammeplanen for sykepleierutdanningen. 

Utdanningsinstitusjonene er pålagt ifølge rammeplanen å gjennomføre øvingsposter i 

utdanningsinstitusjonene. I disse øvingspostene er studentene pålagt å ha uniform for å kunne 

bestå. NSF Student mener at siden institusjonene er pålagt å utføre ferdighetstrening og 

praksisstudier, er det deres oppgave å dekke de utgiftene som er i forbindelse med 

gjennomføring av disse.  

 

Ofte er det slik at noen institusjoner får praksisplasser til studentene som krever lengre reise 

og eventuelle opphold i lengre perioder. Da disse reisene pålegger studentene til å betale 

tilleggsutgifter som går utover privatøkonomi skal disse dekkes av utdanningsinstitusjonene. 

Det er opp til utdanningsinstitusjonene som har ansvaret for å skaffe og opprettholde 

praksisplasser til å tilrettelegge for at utgiftene ikke går utover studentenes økonomi. 

 

https://www.student.no/politikk/internasjonal-politikk/gratis-utdanning/
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5.3 Autorisasjonsgebyr 

NSF Student krever at autorisering av helsepersonell skal være kostnadsfritt. 

 

Sykepleiere og annet helsepersonell må betale for å bli autorisert og kunne utføre yrket sitt. 

Dette mener vi er helt urimelig og burde være noe man mottar gratis umiddelbart etter bestått 

studie. Helsepersonell er de eneste som må betale for å få utføre yrket sitt, dette er ikke 

rettferdig og heller ikke akseptabel praksis.  

 

5.4 Vaksiner 

NSF Student krever at sykepleierstudenter får tilbud om gratis vaksine mot influensa, hepatitt 

A og B samt andre relevante vaksiner for helsepersonell ved behov. NSF Student krever at 

studenter etter endt praksis i utlandet får gratis MRSA-test, dersom det 

er behov for dette. 

 

Sykepleierstudenter og sykepleiere bruker det meste av arbeidsdagen sin i pasientnær kontakt. 

Ofte i nærheten av pasienter som er bærere av smittestoff.  

 

Sykepleierstudenter er i praksisstudier utsatt for Hepatitt A, B og C, men de må betale for 

disse vaksinene selv. NSF Student krever at samfunnet tar ansvar og tilbyr sykepleierstudenter 

relevante vaksiner som er aktuelle for utøvelse av sykepleie. Dette for å beskytte pasienter, 

men også sykepleierstudentens yrkesliv. Gratisprinsippet innen høyere utdanning er svært 

viktig og vaksiner er intet unntak. 

 

Studenter i Norge får tilbud om å reise til andre land for å lære andre kulturer og andre 

helsevesen å kjenne. Vi vet at Methicilin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA) er mer 

utbredt mange steder i Europa enn det er i Norge, dette er en situasjon vi ønsker å 

opprettholde. Derfor mener NSF Student at sykepleierstudenter som har vært på utveksling til 

andre land, skal få tilbud om gratis MRSA-test ved tilbakekomst til Norge.  
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6 INTERNASJONALT ARBEID 

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

demokratisk utvikling, ivaretakelse av studentenes og menneskers rettigheter. Det er viktig at 

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

NSF Student mener at det må utarbeides en global strategi for å sikre fremtidens behov for 

sykepleie. I tillegg krever NSF Student at Norge utdanner egne sykepleiere og ikke importerer 

arbeidskraft fra nasjoner som allerede har mangel på sykepleiere. 

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. 

 

I et helsevesen der både pasienter og ansatte består av mennesker fra hele verden er det viktig 

som en studentorganisasjon å fremme demokrati og være en kraft for ivaretakelse av 

menneskers rettigheter. 

 

I Norge er det et stort behov for sykepleiere, men uheldigvis er det også slik at mange steder i 

verden er det behov større eller like stort behov for sykepleiere. NSF Student mener at vi som 

organisasjon ikke skal importere sykepleiere fra de nasjoner som har et behov for sykepleiere 

i eget land. 

 

Et godt internasjonalt samarbeid er en forutsetning for en god yrkesfaglig og pedagogisk 

fremgang av sykepleie. Et godt samarbeid vil kunne føre til både organisatorisk og faglig 

utvikling samt vil det styrke våre verdier og prinsipper i et internasjonalt samfunn. 

Et godt samarbeid vil gjerne føre til ideer på kryss og tvers av grenser. 

En god ide er en god ide. 

 

Et godt eksempel på internasjonal samarbeid er NSF Student sin samarbeid mellom blant 

annet NSSK (Nordiske SykepleierStudenters Kontaktforum), ENSA (European Nursing 
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Student Association), GASNN (Global Association of Student and Novice Nurses), ICN 

(International Council of Nursing). 
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7 KLIMA, MILJØ OG HELSE 

NSF Student krever at sykepleierstudenter får kompetanse i hvordan helsepersonell 

skal være klima- og miljøbevisste aktører. Studentene må få kompetanse i hvordan håndtering 

av utstyr, medikamenter og avfall kan gjøres på en klimavennlig måte. I tillegg skal 

studentene ha forståelse for hvordan klima- og miljøspørsmål henger sammen med 

bærekraftige helsetjenester, folkehelse og samfunnsøkonomi. 

 

NSF skal være klima og miljøbevisste i sin gjennomføring av aktiviteter og daglig drift. 

 

NSF Student skal jobbe for en papirløs utdanning. 

 

NSF Student mener at vi har et ansvar overfor fremtiden, derfor må helsepersonell være 

ansvarsbevisste på hvordan vi utøver vårt yrke. Måter å være ansvarsbevisste på kan blant 

annet være at studentene får undervisning i hva som er ødeleggende for miljøet som blant 

annet skadelig avfall som kanyler, antibiotika og kildesortering. Samtidig er det viktig at vi 

som studenter tilegner seg gode holdninger knyttet til bruk av utstyr. 

 

 

 

 

 

 

 


