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Årsberetning NSF Student 2017-2018 

Innledning 

 
Ett spennende og lærerikt år nærmer seg slutten og vi har fått opplevd så mye det siste året. 

Det har vært blod, svette og tårer, men mest av alt har det vært et utrolig morsomt år med 

mye glede! Vi har deltatt på konferanser og seminarer nasjonalt og internasjonalt. Vi har fått 

vært med å påvirke politikk og fått gjennomslag for noe. Sykepleierutdanningen er i endring, 

og fra høsten 2020 skal det bli en helt ny sykepleierutdanning i Norge. Vi har bidratt og 

jobbet aktivt for å forbedre utdanningen i denne prosessen.  

 

Vi har også arbeidet mye internasjonalt, og ser 

nødvendigheten for økt internasjonal studentorganisering. 

 

Politisk arbeid består av prioriteringer. NSF Student har 

politikk på mange områder, og innsatsområdene styrer hva 

studentstyret skal fokusere på. Vi håper at den vedlagte 

årsberetningen vil synliggjøre det mest sentrale i arbeidet 

som er gjort i året som er gått. 

 

Vi vil takke tillitsvalgte for god innsats og engasjement for 

NSF Student. Vi vil også takke alle samarbeidspartnere. 

Tusen takk for oss. 

 

 

 

Oslo, juni 2018 

 

Christian Strømnes                                         Kristin Werner 

Studentleder                                                    Studentnestleder 
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Oppstart på studentkontoret 

Perioden starten umiddelbart etter årsmøtet, og 

studentlederne hadde opplæring den 

første uka etter endt årsmøte. 

 

Sommeren var en stille periode, og tiden ble brukt 

til å lese viktige dokumenter, 

studenthenvendelser og planlegging av året. Vi 

hadde også en del henvendelser i forbindelse med 

samordnet opptak. Vi ble derfor kastet rett ut i vår 

nye hverdag som talspersoner for Norges 

sykepleierstudenter.  

 

Studentstyret 

Studentstyret har hatt syv styremøter i løpet av 

perioden. Møtene ble avholdt på Son, 

Danskebåten, Dublin og de resterende på 

Sykepleiernes hus i Oslo. Studentstyret har hatt 

i oppgave å arbeide med å innfri 

innsatsområdene som ble vedtatt av Årsmøtet 

2016. Flere av styremedlemmene har 

representert NSF Student Utad og vært viktige 

bidragsytere til lokale aktiviteter.  

Grunnet forfall på møtene har 2. vara Trine deltatt på alle studentstyremøtene, 3. vara Ansar 

har deltatt på fem studentstyremøter. 

 

 

Studentlederne ble ønsket velkommen 

av hele forbundsledelsen 

 

Nyvalgt studentstyre på Årsmøtefesten 2017 
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Studentstyret har i årsmøteperioden 2017/2018 bestått av: 

Christian Strømnes Leder HiØ, Fredrikstad 

Kristin Werner Nestleder HSN, Drammen 

Peter Øverlie Styremedlem HVL, Haugesund 

Petter Sætre Steigedal Styremedlem HSN, Porsgrunn 

Sebastian Dahl Styremedlem Universitet i Stavanger 

Kari Bjerkli Styremedlem Nord Unviversitet, Mo i Rana 

Anja Ninasdotter Abusland Styremedlem UiA, Kristiansand 

Lotte Rogn-Jacobsen 1. vara OsloMet, Pilestredet 

Trine Skaar 2. vara OsloMet, Lillestrøm 

Ansar Ahmed Qadeer 3. vara OsloMet, Pilestredet 

 

 

Verving 

Det var et innsatsområde som omfattet verving:  

• Arbeide for at NSF Student er det naturlige valget for alle 

sykepleierstudenter, og at dekningsgraden skal være minst 90 

%. 

Verving er blant det viktigste som NSF Student driver med. For at vår 

organisering skal være sterk og represententativ for Norges 

sykepleierstudenter må vi ha en høy dekningsgrad. 

Årets vervekampanje ble gjennomført ved studiestart med et 

verveteam som reiste rundt i landet. De siste par årene har NSF 

Students vervetall gått noe ned. Det ble i år satt i verk flere tiltak for at 

vi skulle klare å nå opp til målet om 90 % dekningsgrad. Disse tiltakene 

ser ut til å ha hatt effekt, da vi i år har klart å verve ca. 1000 flere medlemmer i år enn i fjor. 
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Fylkesrepresentanter 

Det var to innsatsområder som omfattet fylkesrepresentantene: 

• Tilby tillitsvalgtopplæring til fylkesrepresentanter og lokallagsledere 

• Gjennomføre tillitsvalgtssamlig for lokale tillitsvalgte, to ganger i året 

Vi har gjennomført to samlinger for fylkesrepresentantene og lokallagslederne, en 

høstkonferanse og en vårkonferanse. 

 

Høstkonferansen fant sted på Geilo 14. – 

17. September. Fokuset på den første 

fylkessamlingen var å øke engasjementet 

til fylkesrepresentantene og å gjøre 

lokallagene aktive. Det var opplæring om 

vervet, NSF Student og organisasjonen, 

samt teambuilding. 

 

På vårkonferansen var det i hovedsak årsmøtesaker 

og verving til Årsmøtet som var på agendaen. 

Fylkesrepresentantene og lokallagslederne har 

gjort en formidabel jobb med å gi innspill til sakene 

til Årsmøtet samt rekruttere kandidater. Dette 

setter vi utrolig stor pris på! I år har vi hatt 

fylkesrepresentanter i alle fylker! 😊   

 

 

Høst- og vårkonferansen har vært nyttige, og det synes at fylkesrepresentantene og 

lokallagslederne har fått økt engasjement og kunnskap, og de har etablert et større sosialt 

nettverk. Vi fikk gode tilbakemeldinger på gjennomføringen av konferansene med 

engasjerende opplegg. Fylkesrepresentantene har representert NSF Student i fylkesstyrene i 

NSF, og deltatt aktivt for å øke lokalt engasjement blant studentene. Som resultat av 
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årsmøtevalget i år, var det nesten 80 kandidater som stilte til årsmøtet, og det er nå 

fylkesrepresentanter i 18 fylker, i tillegg til 7 varafylkesrepresentanter. I år var det reelle 

valgkamper flere steder i landet, og det er noe vi er stolte av!  

 

Lokale aktiviteter 

Det var tre innsatsområder som omfattet lokale aktiviteter: 

• Være synlig for sykepleierstudentene på alle studiesteder som tilbyr 

sykepleierutdanning 

• Skape og bidra til å gjennomføre aktiviteter som synliggjør NSF Student lokalt og 

nasjonalt 

• Gjennomføre et lokalt arrangement i forbindelse med studiestart i lokallagene 

 

Lokallag 

Lokallagene er viktig og avgjørende 

bidragsytere for å gjøre NSF Student synlig 

lokalt. Studentkontoret har arbeidet aktivt 

for å styrke lokallagenes mulighet for å 

gjennomføre arrangementer lokalt. 

Studentlederne har lagt ned mye tid og 

arbeid for å rettlede og informere 

lokallagene. Ett eksempel på dette er 

«Lokallagshåndboken» som har blitt utarbeidet etter 

høstkonferansen. Studentstyret har også bidratt og deltatt på 

flere lokale arrangementer gjennom året.  

 

Vi har hatt aktive lokallag gjennom hele året. Per i dag eksisterer det lokallag ved disse 

stedene: 

 

• Akershus 

• Bergen 

• Drammen 

• Førde 

• Haugesund 

• Grimstad 

• Hammerfest 

• Helgeland 

• Tromsø 

• Stavanger 
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• Kristiansand 

• Oslo 

• Trondheim 

• Østfold 

• Levanger  

 
 

 
Faglige arrangementer 
 
Det har vært arrangert mange store faglige arrangementer i året som har gått. Det har blitt 

arrangert flere fagdager, fagkvelder/faglunsjer og medikamentregningskurs rundt om i 

Norge. En fagdag krever mye planlegging og arbeid. Flere lokallag har tatt utfordringen på 

strak arm og arrangert vellykkede arrangementer. Tusen takk for all innsats lokallagene har 

lagt ned for å gi faglige tilbud til våre studentmedlemmer! 

 

Det har blitt gjennomført faglige arrangementer følgende steder: 

 
Fagkonferanser: 

• Oslo  

• Trondheim 

• Stavanger 

• Kristiansand 
 

Faglunsj/fagkveld: 

• Kristiansand 

• Oslo 

• Trondheim 

• Haugesund 

• Stavanger 

• Førde 

• Østfold 

• Gjøvik 
 

Medikamentregningskurs: 

• Haugesund 

• Stavanger  

• Drammen 

• Oslo 

• Trondheim 

Det har vært et veldig stort engasjement blant lokallagene i år, og vi har hatt rekordmange 

arrangementer rundt om i Norge. Det er vi veldig fornøyde og stolte av. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fra fagdag i Oslo 
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Røde Kors 
 
Det er et innsatsområde som omhandler samarbeid med Røde Kors Ungdom: 

• Samarbeide med Røde Kors Ungdom som kursing av sykepleierstudenter angående 

seksuell helse 

 
De siste årene har NSF Student og Røde Kors Ungdom hatt et samarbeid om kursing av 

sykepleierstudenter angående seksuell helse. I år har vi ikke fått til dette på grunn av 

utskiftninger i sekretariatet til Røde Kors Ungdom. Vi har derimot hatt et samarbeidsmøte og 

lagt grunnlaget for videre samarbeid til høsten. Her kan det skje ting, så følg med! 😊  

 

Kommunikasjon mellom studentstyret og tillitsvalgte 

Det er to innsatsområder som omhandler kommunikasjon mellom studentstyret og 

tillitsvalgte: 

• Studentstyremedlemmene skal være tydelig tilgjengelige for lokallagene de har 

ansvar for og deres virke  

• Studentstyret skal sikre at skoledelegatene får en innføring om årsmøtet i forkant av 

årsmøtet 

 

For å ivareta en god kommunikasjon mellom studentstyret og lokallagene fordelte vi alle 

fylkene mellom studentstyremedlemmene.  

 

Fordelingen var som følger:  

Peter: Møre og Romsdal, Hedmark, Sør Trøndelag, Oppland 

Petter: Buskerud, Telemark, Vestfold 

Sebastian: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 

Kari: Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark 

Anja: Aust-Agder, Vest-Agder 

Lotte:  Oslo, Østfold 

Trine: Akershus 
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Studentstyremedlemmene hadde i oppgave å kontakte sine ansvarsfylker mellom hvert 

styremøte for å orientere seg om gjennomførte og kommende aktiviteter i fylkene og om det 

var noen som hadde behov for hjelp. På hvert styremøte startet vi med orienteringer hvor 

alle styremedlemmene orienterte resten av styret om aktiviteten i sine ansvarsfylker.  

Tanken med å fordele fylkene på de ulike styremedlemmene var at alle fylkene hadde en 

kontaktperson som fulgte de opp gjennom hele året.  

 

Det har også blitt lagt ut uformelle oppdateringer, kalt «Mandagsinfo», i facebook-gruppa 

«NSF Student fylkesrepresentanter og lokallagsledere 2017/2018». Oppdateringene har vært 

sporadiske og utfordrende å vedlikeholde på en ukentlig basis, og har blitt mer eller mindre 

månedlige. Informasjonsspredning til fylkesrepresentanter og lokallagsledere har et 

forbedringspotensial. 

 

Årsmøtefilmen 

Vi har brukt mye tid dette året på å planlegge og lage en 

informasjonsfilm til alle delegater på Årsmøtet. Denne 

filmen skal hjelpe de nye å sette seg inn i årsmøtesakene og 

hvordan Årsmøtet foregår. På bildet til høyre har vi startet 

filmingen. Her filmer vi i møterommet til Forbundsstyret 

med et litt alternativt filmstativ. Vi håper dere likte 

resultatet og at de nye delegatene synes det var 

oppklarende.  

 

 

Samarbeid med eksterne 

Studentprofesjonsorganisasjoner 

Blant studentprofesjonsorganisasjonene vi har samarbeidet og samarbeider med i Norge er 

disse NITO Student, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS), 

Medisinstudentforeningen, Norwegian Pharmaceutical Students Association (NoPSA), UNIO 

Student og Norsk Studentorganisasjon (NSO). Studentstyret har samarbeidet med disse 
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organisasjonene i varierende grad på ulike arenaer og sammenhenger. Vi har vært 

representert på årsmøtene til PS, NITO og medisinstudentene.  

 

Organisasjoner/foreninger som jobber med TPS 

Det er et innsatsområde som omfatter TPS: 

• Kartlegge hvilke organisasjoner/foreninger på utdanningsinstitusjoner som arbeider 

med TPS. Deretter se hvilke muligheter vi har for samarbeid med disse 

organisasjonene  

Studentstyret har identifisert flere ulike aktører innen TPS (TverrProfesjonell 

Samarbeidslæring). Det eksisterer i dag et nasjonalt TPS-nettverk bestående av sentrale 

personer(lærere) fra flere utdanningsinstitusjoner. I tillegg er studentleder i NSF 

Student og studentleder i Norsk Medisinstudentforening medlem i nettverket. De har 

jevnlige møter, og mye av fokuset deres dette året har vært stilt mot de nye 

retningslinjene i helse- og sosialutdanningene. Det er imidlertid ikke bare lærere som 

engasjerer seg i TPS, men også studenter lokalt på utdanningsinstitusjonene. Det mest 

gjennomarbeidede miljøet for TPS blant studenter er i Oslo. Der er det flere 

studentforeninger som er engasjerte i TPS, blant annet VID Akuttmedisinske 

Studentforening og Oslo Akuttmedisinske Studentforening. I mai 2018 arrangerte de 

akuttmedisinske studentmiljøene i Oslo «Joint Emergency Medicine 2018» som den 

første simuleringsarenaen for samarbeid og kommunikasjon mellom forskjellige 

studieretninger innenfor helse. De skal arrangere det samme neste år, og håper å få NSF 

Student med på laget. 

 

Samarbeid med kommersielle aktører 

Studentstyret har utvidet sitt samarbeid med kommersielle aktører for å gi medlemmene et 

styrket faglig tilbud som enkeltmedlemmer og lokallag kan ta i bruk. 

I august 2017 inngikk NSF Student en uformell avtale med Sykepleie Pluss om å bruke 

hverandre i større grad på faglige arrangementer som lokallagene kan ta i bruk. Sykepleie 

Pluss har i tillegg vært behjelpelige til å spre en positiv omtale om NSF Student ut til sine 
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abonnementer. I april 2018 ble rabattavtalen på 25 % på semesterabonnement fornyet uten 

endringer, med unntak av at nå kan alle medlemmer i NSF ta i bruk rabatten. 

NSF Student har også samarbeidet med Cappelen Damm. NSF Student var medarrangør av 

en fagkveld i samarbeid med Cappelen Damm som ble 

gjennomført på Sykepleiernes Hus, der Vegard Bruun Wyller 

hadde mesteparten av fagkvelden. Studentleder deltok på en 

konferanse om VAR Healthcare i regi av Cappelen Damm. I 

tillegg har studentkontoret og Cappelen Damm gjennomført 

et samarbeidsmøte. 

Studentleder deltok på et seminar i regi av Gyldendal, der han 

hadde et innlegg om fremtidens behov for 

sykepleierutdanningen fra et studentperspektiv. 

 

Internasjonalt arbeid 

Det er et innsatsområde som omfatter internasjonalt arbeid: 

• Ivareta en aktiv og synlig rolle i 

relevanteinternasjonale fora og organisasjoner, 

eksempelvis ICN, ENSA, NSSK 

 

Nordiske sykepleierstudenters kontaktforum (NSSK) 

Nordiske sykepleierstudenters kontaktforum er et nettverk 

av sykepleierstudenter fra de nordiske landene, samt det 

færøyske selvstyreområde. Det gjennomføres to fysiske 

møter i året, og landene rullerer på å arrangere møtet. 

Studentnestleder Kristin og styremedlem Peter deltok på 

begge møtene i år. 

 

Første møte ble avholdt i Torshavn på Færøyene, der ble 

det også arrangert en konferanse av SSN (Sykepleiernes 

samarbeid i Norden) som vi deltok på. På NSSK møtet 
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arbeidet vi med kvalitet i praksisstudier, og vi hadde orienteringer om hva de andre landene 

gjorde bra samt deres problemer. Et slik samarbeid er svært nyttig, fordi vi kan hjelpe 

hverandre til å bli bedre. Man kan bruke hverandres løsninger for å gjøre seg selv bedre. Vi 

skal blant annet hjelpe Sverige med rekruttering. Der er Norge veldig gode mens Sverige 

sliter med dalende rekruttering. Et annet eksempel er #MannKanBliSykepleier, det har vi 

kopiert fra Danmark. I tillegg begynte vi å se på formålet til NSSK og valgte for første gang 

kontinuitetsbærere. Det var noe vi ønsket å ha for å sikre mer kontinuitet i møtene, fordi 

menneskene på NSSK møtene byttes ut veldig ofte. 

 

Det andre møtet vi deltok på i NSSK var i København, Danmark. Der fortsatte vi arbeidet om 

kvalitet i praksisstudier, har lagde vi utkast til en spørreundersøkelse som skal sendes ut i de 

nordiske landene til høsten. Vi reviderte også formålet til NSSK og valgte nye 

kontinuitetsbærere.    

 

European Nursing Student Association (ENSA) 

ENSA består av sykepleierstudentorganisasjonene i Europa. Den 

europeiske sammenslutningen av sykepleierstudenter avholdt sitt 

årlige møte i Brussel, Belgia i Oktober 2017. Fra Norge deltok leder 

Christian og nestleder Kristin, sammen med Joakim Stubberud 

(tidligere visepresident i ENSA). På møtet jobbet med saker som EU 

Direktiv 55, mobilitetsprogrammer for sykepleierstudenter og å 

styrke sykepleierstudentenes identitet.  

 

I tillegg ble det valgt nytt styre i ENSA, og der stilte Nestleder 

Kristin som president og ble valgt. Hun hadde en motkandidat fra 

Frankrike. Kristin har derfor brukt en del tid på dette vervet 

gjennom året. ENSA jobber nå for å få en ansatt studentrådgiver 

for å få en bedre kontinuitet i organisasjonen.   
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Global Association of Student and Novice Nurses (GASNN) 

Studentstyret bestemte på det første styremøtet at vi ønsket å 

melde oss inn i GASNN. Vi har vært i dialog med GASNN 

angående medlemskap og vi skal delta på Årsmøtet til GASNN i 

Dublin fra 7.-8. juni. Fra Norge deltar nestleder Kristin, 

styremedlemmene Petter og Sebastian og rådgiver Thea. 

 

 

ICN  

I ICN har det aldri eksistert noen demokratisk og 

represententativt sykepleierstudentorganisering. 

I november 2017 vedtok styret i ICN å styrke den 

internasjonale sykepleierstudentstemmen, med 

bakgrunn i NSFs Karen Bjøros initiativ. I januar 

2018 ble studentleder Christian Strømnes og 

Julian Vadell(Spania) valgt inn som praktikanter 

for ICN. Målet for praktikantstillingene er å foreslå ulike alternativer til hvordan ICN kan 

styrke den internasjonale sykepleierstudentstemmen. I november 2018 vil styret i ICN motta 

en rapport som beskriver blant annet disse alternativene, og ICNs styre vil ta en beslutning 

basert på alle alternativene som legges frem. 

Studentleder har siden januar deltatt på flere 

viktige internasjonale fora i Geneve og London, 

og mest relevant for NSF Student snakket han 

om rekruttering av menn til 

sykepleierutdanningen til en internasjonal 

forsamling av forbundsledere fra nasjonale 

sykepleierforbund, jordmordforbund og 

representanter fra World Health Organisation. 
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Studietur til Dublin 

I januar dro hele styret til Dublin for å besøke og 

lære mer om INMO (Irish Nurses and Midwives 

Organisation). Her møtte vi studentrådgiver Neal 

Donohue som tok oss med på en spennende 

omvisning av The Richmond Building. Han hadde 

også planlagt et opplegg for oss hvor vi lære 

masse om hvordan INMO jobber og hvordan de 

hjelper sine medlemmer. De hadde startet noe som het «trolley-watch» hvor de ringte rundt 

til alle sykehusene i landet for å samle inn data om hvor mange pasienter som ligger på 

traller. Dette vil si pasienter som ligger på traller fordi de ikke har senger eller plass til dem. 

Hver måned ligger over 3000 pasienter på traller i gangene rundt om på irske sykehus.  

I tillegg til å lære om hvordan INMO 

presser myndighetene med «trolley-

watch» lærte vi om hvordan INMO 

hjelper medlemmene sine til å 

videreutdanne seg, de har restaurert 

The Richmond Building og gjort det 

om til et kompetanse- og læringssenter for sykepleiere hvor de tilbyr kurs og 

videreutdanninger. Vi lærte også mye mer om hvordan INMO jobber for sine medlemmer. 

En veldig lærerik og vellykket tur! 

 

 

Unio-studentene 

Unio-studentene har i år vært ledet av nestleder 

Kristin. Nestleder i Pedagogstudentene, Ruben 

Amble Hirsti har vært nestleder i Unio-studentene.  
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Unio-studentene har i år opplevd et positivt oppsving i deltakelse fra de andre 

medlemsorganisasjonenes studentrepresentanter. I år har vi hatt fokus på to hovedsaker 

gjennom hele året. Revidering av studentbrosjyren og Unios deltakelse i Pride. Vårt 

engasjement i Pride har ført til at Unio vil være representert under Pride i år med stand i 

Pridepark, felles frokost før paraden, i paraden og det vil 

også bli arrangert en fagdag i forbindelse med Pride. 

Kristin har også deltatt i en kampanje som Unio har laget 

i forbindelse med Pride.   

 

Kristin har også som leder av Unio-studentene uttalt seg 

om morgendagens pensjon på vegne av vår generasjon.  

 

 

Sosiale medier 

Studentledelsen har i år bestått av to personer som er mindre gode på sosiale medier, vi har 

derfor ikke brukt sosiale medier inn mot innsatsområdene slik vi skulle ønske. Vi har derimot 

prøvd så godt vi kan og har brukt disse mediene:  

   

Facebook blir aktivt brukt som en informasjonskanal. Vi bruker siden NSF 

Student til å nå ut til alle våre medlemmer, samt lokallagenes egne sider. Vi har 

også interne lukkede grupper for lokallagsledere, fylkesrepresentanter og 

Studentstyret. Vi poster nyhetssaker og informasjon på facebook-siden, og 

føler dette er en effektiv måte å nå ut til 

studentmassen. De fleste lokallagene har egne facebook-sider og bruker disse til å enklere 

nå ut til medlemmer, spre informasjon og kommunisere ut lokalt. Vi har i dag nesten 8900 

følgere på facebooksiden NSF Student. 

 

Facebook-siden Mann kan bli sykepleier er fortsatt aktiv, og har per i dag over 13000 følgere. 

Kampanjen publiserer personlige historier fra mannlige sykepleiere og sykepleierstudenter 

som vil dele sine erfaringer for å bryte stigma rundt menn i sykepleie. Dette er veldig 

populært, og vi har til tider nådd ut til mange. Vi ser dessverre at engasjementet på siden er 



15 
 

dalende og har derfor foreslått videreutvikling av kampanjen for innsatsområdene 

2018/2019. 

 

Twitter har blitt brukt for å nå ut til politikere og andre politiske aktører.  

 

Instagram har vi brukt aktivt til å spre bilder fra arrangementer, kommunisere ut 

enkle og lett tilgjengelig informasjon. Vi har i dag godt over 1000 følgere på 

Instagram, og har lagt ut over 280 innlegg. Emneknaggen #nsfstudent brukes 

hyppig av studenter når de selv legger ut bilder.  

 

Snapchat har vi brukt til å profilere ulike lokale arrangementer, styremøter og 

konferanser.  

 

Vi har foreslått inn i Innsatsområdene for 2018/2019 at «Studentstyret skal lage en 

kommunikasjonsstrategi for sosiale medier». 

 

Media 

NSF Student har vært synlig i ulike mediakanaler. Det har vært 

mediedekning i blant annet Tidsskriftet Sykepleien, Khrono og 

NRK. Saker det har vært mye oppmerksomhet rundt har vært blant 

annet karakterkrav i sykepleierutdanningen, de nye nasjonale 

retningslinjene i sykepleierutdanningen og kjønnspoeng for opptak 

til sykepleierutdanningen 

og studentens rettsvern.  

 

 

 

 

 

 



16 
 

Studentundersøkelser utført av NSF Student og andre relevante undersøkelser 

Det var ett innsatsområde som omfattet dette:  

• Utarbeide en rapport som dokumenterer forskjellene i sykepleierutdanningene ved de 

ulike utdanningsinstitusjonene. 

 

NSF Student undersøkelser 

NSF Student har utført til sammen tre undersøkelser. 

Den første undersøkelsen var innspillsundersøkelsen knyttet til de nye retningslinjene i 

sykepleierutdanningen. Undersøkelsen kastet lys på hvilke emner studentene mente var 

viktig å styrke i utdanningen, og hvilke man med fordel kunne nedprioritere. I tillegg ble det 

også spurt om sentrale ting i praksisstudiene. Undersøkelsens resultat ble presentert for 

programgruppen for utarbeidelse av nye nasjonale retningslinjer i sykepleierutdanningen. 

Den andre undersøkelsen handlet om håndboken for sykepleierstudenter. Håndboken 

revideres hvert år, og vi kartlegger behovet for bruken slik at vi kan tilby en håndbok som er 

av størst mulig nytte for studentene. 

Den tredje undersøkelsen er avgangsundersøkelsen. Avgangsundersøkelsen utføres hvert år 

for å gi et innblikk i blant annet hva som er viktig for avgangsstudentene synes er viktig når 

de skal søke jobb, hvor stor stilling de ønsker og har fått, hvor de ønsker å jobbe og har fått 

jobb. Denne undersøkelsen er viktig for NSF Students politikk på ulike arenaer, spesielt i 

arbeidet med å styrke kvaliteten i praksisstudiene. 

Relevante eksterne undersøkelser 

Andre organisasjoner har også utført undersøkelser 

som er relevant for NSF Student og som vi har brukt for 

å realisere vår politikk: 

• Kommunenes Sentralforbund(KS) publiserte i 

september 2017 en rapport med undersøkelser 

blant et utvalg kommuner med tittelen 

«Utvikling av kommunen som læringsarena for 

helse- og velferdsutdanninger» (se bilde). 
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Undersøkelsen så nærmere på suksesskriterier for at kommunen skulle oppnå høyere 

kvalitet i praksisstudier. 

• NSF publiserte i september 2017 rapporten «Variasjoner i sykepleierutdanningene», 

der de identifiserte mange ulike forskjeller i sykepleierutdanningene i Norge. 

Årsmøtet 2017 ba studentstyret gjennom innsatsområdene å «utarbeide en rapport 

som dokumenterer forskjellene i sykepleierutdanningene ved de ulike 

utdanningsinstitusjonene.» Styret opplevde at rapporten som NSF hadde publisert 

belyste mange faktorer som man ønsket å belyse i en slik undersøkelse. Man valgte 

derfor å ikke gjennomføre en egen undersøkelse. 

• NSF publiserte i juni 2017 rapporten «Rekruttering av menn til 

sykepleierutdanningen». Den tar for seg kvalitativ data på hvorfor menn og kvinner 

velger sykepleierutdanningen. Den indikerer hva det er man burde ta tak i for at man 

skal oppnå et mer kjønnsnøytralt yrke. 

 

Nytt studentpolitisk verktøy 

Det var ett innsatsområde som omfattet den studentpolitiske plattformen: 

• Skrive et dokument som utdyper NSF Students politiske plattform med 

argumenterende tekst 

Det ble tidlig etter årsmøtet lagt en langtidsplan for skriving av dette dokumentet. 

Dokumentet er nå skrevet ferdig og har blitt kalt «Argumentasjonsgrunnlag for 

Studentpolitisk plattform». Argumentasjonsgrunnlaget vil være hensiktsmessig å bruke i 

tilfelle man blir i tvil hvorfor NSF Student mener en bestemt mening som ble vedtatt for 

lenge siden. 
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Studentpolitisk arbeid 

Årsmøtet har gitt studentstyret flere ulike bestillinger på hva det skal jobbes med 

studentpolitisk:  

• Benytte valgåret til å sette sykepleierutdanningen på politisk dagsorden 

Studentstyret 2017/2018 startet for fullt fra 1. august 2017. Stortingsvalget ble gjennomført 

i september. Arendalsuka var en god mulighet for å sette sykepleierstudentenes interesser 

på dagsorden for politikerne. Arendalsuka ble imidlertid gjennomført den samme uka som 

sykepleierstudentenes studiestart, og vervingen ble prioritert. I tillegg var det meget 

utfordrende å finne et sted man kunne bo under Arendalsuka på dette tidspunktet. Dette er 

lagt til rette for neste års studentstyre da det allerede er reservert et bosted for seks 

personer. 

• Følge opp Meld. St. 16. Kultur for kvalitet i høyere utdanning 

Dette har vi gjort, gjennom å bruke stortingsmeldingens budskap på arenaer der 

sykepleierutdanning og utdanning generelt har blitt diskutert. Studentleder ble invitert til en 

oppfølgingskonferanse for stortingsmeldingen i regi av Kunnskapsdepartementet. 

Studentlederen ble bedt om å ha et innlegg om studentaktive utdanninger knyttet til 

undervisning. Til stedet var rektorer fra nær samtlige utdanningsinstitusjoner. 

• Følge opp arbeidet med nytt styringsverktøy for helse- og 

sosialfag/sykepleierutdanningen 

Studentleder ble i juli 2017 oppnevnt av Kunnskapsdepartementet til å representere landets 

sykepleierstudenter i programgruppen for utarbeidelse av nye nasjonale retningslinjer i 

sykepleierutdanningen. Arbeidet med de nye retningslinjene har vært et høyt prioritert 

område da mye av NSF Students politikk potensielt kan realiseres gjennom denne prosessen. 

• Arbeide for krav til veilederkompetanse i tråd med praksisprosjektets rapport 
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Dette er noe årsmøtet har bedt studentstyret om å gjøre siden 

praksisprosjektets rapport ble publisert i 2016. Dette har 

studentstyret jobbet aktivt med i arbeidet med nye nasjonale 

retningslinjer i sykepleierutdanningen, og i utkastet til 

retningslinjene som nå er ute på høring står det følgende om 

veilederkompetanse: «Den praksisveilederen som har 

hovedansvar for veiledning og vurdering av studenten eller 

studentgrupper i en definert praksisperiode, skal ha 

veiledningsutdanning tilsvarende minimum 10 studiepoeng på 

mastergradsnivå.». NSF Student er med andre ord godt på vei 

mot å få realisert målet om veilederkompetanse. Kampen er 

imidlertid ikke vunnet enda, siden retningslinjene endelig 

vedtas først i desember 2018. 

• Kvalitetsindikatorene foreslått i praksisprosjektet blir implementert 

I tillegg til veilederkompetanse har årsmøtet også bedt om at «kvalitetsindikatorene foreslått 

i praksisprosjektet blir implementert». Kvalitetsindikatorene fra praksisprosjektet er i stor 

grad ivaretatt under «krav til praksis» i 1. utkastet til retningslinjer som nå er ute på høring. 

• Arbeide for nasjonale sluttkompetansebeskrivelser 

En viktig del av de nye nasjonale retningslingslinjene i sykepleierutdanningen er 

læringsutbyttebeskrivelsene som definerer hvilken sluttkompetanse sykepleierstudentene 

skal ha ved endt utdanning. Årsmøtet 2017 ba studentstyret om å «arbeide for nasjonale 

sluttkompetansebeskrivelser», og dette vil bli en realitet i 2020. 

• Sikre oppfølgingsarbeid tilknyttet nasjonale eksamener 

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi har studentstyret fulgt opp nøye.. 

NOKUT har arrangert flere oppfølgingsmøter der NSF Student har vært representert. I tillegg 

har Nasjonalt Fagorgan for Utdanning og Forskning i Sykepleie hatt det som tema på sine 

møter, der studieledere over hele landet møtes. Her har NSF Student også vært 

representert. 
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Endringer i organiseringen 

Årsmøtet har gitt studentstyret flere ulike bestillinger på hva det skal jobbes med tanke på 

organisasjonsendring:  

• Leder og nestleder kan stille til gjenvalg en ytterligere valgperiode opptil et år etter 

endt utdanning 

Årsmøtet 2017 ba studentstyret om å gjøre diverse ting knyttet til hvordan organiseringen 

NSF Student fungerer. Blant annet ba årsmøtet om at «leder og nestleder kan stille til 

gjenvalg en ytterligere valgperiode opptil et år etter endt utdanning». Dette ble fremmet 

som sak til forbundsstyret. Forbundsstyrets flertall mente at dette var en for grunnleggende 

endring for at forbundsstyret kunne ta en avgjørelse på dette, og sendte saken videre til 

NSFs landsmøte 2019. 

• Avtroppende fylkesrepresentanter skal kunne delta på årsmøtet slik at årsmøtet kan 

fungere som en overlappsperiode for avtroppende og påtroppende 

fylkesrepresentanter  

Avtroppende fylkesrepresentanter har blitt invitert til årsmøtet 2018, og det er lagt opp til at 

både avtroppende og påtroppende fylkesrepresentanter deltar på 

fylkesrepresentantsamlingen dagen før årsmøtet. 

Nominasjonskomiteen ble bedt av årsmøte til å delta på høst- og vårkonferansen. Det har de 

gjort og studentstyret håper at erfaringene de har gjort seg fra disse konferansene vil styrke 

deres arbeid med å innstille kandidater til valgene på årsmøtet. 

• Utrede behovet for en undersøkelse som ser på muligheter for å endre NSF Student 

organisatorisk 

Dette utredet studentstyret, og vi konkluderte med at det er for tidlig å starte med nye 

undersøkelser av NSF Student før de allerede bestemte endringene har trått i kraft. Først når 

det er på plass kan det være hensiktsmessig med en ny undersøkelse. 
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Økonomi 

NSF Students budsjett har fastsatte rammer og reguleres av bestemmelser knyttet til aktiviteter 

studentene skal bedrive. Budsjettet tar utgangspunkt i regnskapet fra året før. Våre utgifter er 

plassert i seksjoner, og disse er fordelt ut i fra aktuelle kostnader studentene vil ha i løpet av året. 

Budsjettåret følger kalenderåret og studentledelsen tar dermed over budsjettet midt i perioden. 

Under den største seksjonen «drift» ligger også personalkostnader (lønn, reiseregninger og 

honorarer). 

NSF Student regnskap – År: 2018 Måned: 5   

Seksjon Regnskap hittil i år Årsbudsjett Regnskap hittil ifjor 

4901 Drift 585 146 2 635 046 646 960 

4902 Lokallag 93 980 100 000 36 475 

4903 Studentstyret 195 880 436 920 213 569 

4904 Årsmøte 93 652 1 048 080 10 084 

4905 Fagkonferanser 37 710 410 000 48 033 

4906 Fylkessamlinger 161 586 321 000 169 817 

Sluttsum 1 167 954 4 951 046 1 124 938 

 

NSF Student har en generelt god økonomi, og alle penger blir stort sett brukt opp. NSF Student har 

også de to siste årene brukt penger ut over tildelt ramme innfor noen seksjoner, dette fordi det er en 

økt aktivitet lokalt, og det har blitt arrangert flere lokale faglige arrangementer. I tillegg har det vært 

ekstra oppmøte i lokallagene og flere delegater til Årsmøtet. 

 
Lokallag og fagkonferanser må sees i sammenheng. Når lokallaget arrangerer en større fagdag, så går 

den under seksjonen «fagkonferanser». Lokallag har et noe overforbruk, mens fagkonferanser har et 

underforbruk. Det kan være hensiktsmessig å flytte om på pengene mellom postene. 

Studentstyret har hatt et nøkternt forbruk det første kalenderåret. Det har etter beste evne blitt 

forsøkt å drive studentstyret rimelig, og det ser ut til at dette har hatt effekt med besparelser på om 

lag 20.000kr. 

De helhetlige utgiftene for årsmøtet er enda ikke lagt inn i dette årets regnskap, og derfor kan man 

se et ganske stort avvik mellom i år og i fjor. 

Fylkessamlingene (høst- og vårkonferansene) har stort sett levd opp til de økonomiske 

forventningene. 
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Takk for et fint år! 

 

Hilsen  

Christian og Kristin 😊 

 


