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Hovedmål I  

En synlig og aktiv organisasjon  

 

Viktige elementer for å nå målet: 

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

sykepleierstudenter, og at dekningsgraden skal være minst 90 prosent.  

• Delta aktivt i debatter som omhandler sykepleierutdanningen og annet som 

er relevant for NSF Students medlemmer  

• Være synlig og tilgjengelig for sykepleierstudentene på alle studiesteder 

som tilbyr sykepleierutdanning  

• Holde en dialog mellom Studentstyret, fylkesrepresentanter og lokallag om 

informasjon og oppdateringer på hva Studentstyret arbeider med  

• Gjennomføre tillitsvalgtsamling og -opplæring for alle lokallagsledere og 

fylkesrepresentanter to ganger i året. I tillegg gjennomføre 

fylkesrepresentantsopplæring på Årsmøtet  

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

lokalt og nasjonalt  

• Gjennomføre lokale arrangementer i forbindelse med studiestart i 

lokallagene  

• Samarbeide med Røde Kors Ungdom om kursing av sykepleierstudenter 

angående seksuell helse  

• Ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og 

organisasjoner  

• Studentstyremedlemmene skal være tydelig tilgjengelige for lokallagene de 

har ansvar for og deres virke  

• Studentstyret skal sikre at studentmedlemmene får tilstrekkelig informasjon 

om nominasjons- og valgperioden i forkant av denne samt informasjon om 

Årsmøtet 

• Studentstyret skal sikre at årsmøtedelegatene mottar opplæring før 

Årsmøtet  

• Jobbe for at NSF Students politikk gjøres kjent for alle relevante aktører 

• Studentstyret skal nedsette en arbeidsgruppe som skal videreutvikle og 

promotere #mannkanblisykepleier  

• Sørge for at NSF Student er synlig i sosiale medier  

• Studentstyret skal lage en kommunikasjonsstrategi særlig for sosiale 

medier 

• NSF Student skal ta en naturlig del i arbeidet med NSO om arbeidet med 

en stortingsmelding om studenthelse. 



Hovedmål II 

Arbeide for kvalitet i utdanningen  

 

Viktige elementer for å nå målet: 

• Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på 

sykepleierutdanningen. Dette skal oppnås ved å, men begrenses ikke til:  

 

o Følge opp Meld. St. 16. Kultur for kvalitet i utdanning  

o Arbeide for at sykepleierutdanningens finansieringskategori økes  

o Arbeide for at utdanningsinstitusjonene får plikt til å dokumentere 

overfor NOKUT at rammene for praksisstudier følges  

o Følge opp arbeidet med nytt styringsverktøy for helse- og 

sosialfag/sykepleierutdanningen  

o Arbeide for flere nasjonale deleksamener  

o Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet  

 

 

 

Hovedmål III 

En tilpasningsdyktig organisasjon 

 

Viktige elementer for å nå målet: 

• Studentstyret skal se på kostnader knyttet til at avtroppende 

fylkesrepresentanter deltok på Årsmøtet og effekten det hadde. 

Studentstyret skal videre søke om midler til å videreføre dette hvis 

kostnadene kan forsvares av utbyttet dette har  

• NSF Student skal være en aktiv part i NSFs prosjektarbeid knyttet til 

organisasjonsutviklingsprosessen  

• NSF Student skal jobbe for at studentene skal ha minimum lik 

representasjon etter endt organisasjonsutviklingsprosess  

• NSF Student skal evaluere effekten av nominasjonskomiteens deltakelse 

på fjorårets vår- og høstkonferanse. Nominasjonskomiteen skal delta på 

alle vår- og høstkonferanser som avholdes hvis dette ansees 

hensiktsmessig  

 


