
 

Sak årsmøtet 2019 

 

Nr: 5 

 

 

   

 Dato: 21.05.19  

Saksbehandler: Edel Marlén Taraldsen 

                              Charlotte Parelius Tro 

 Dokumentnr DM: #1107407  

 

Innsatsområder 2019/2020 

Hensikt: 

Årsmøte skal vedta nye innsatsområder for styreperioden 2019/2020. 

 

Bakgrunn for saken: 

Innsatsområdene definerer hva påtroppende styre skal arbeide med det påfølgende året i deres 

styreperiode. Innsatsområdene utvikles på bakgrunn av politiske meninger i studentpolitisk plattform, 

behov for fremtidens sykepleierutdanning og aktuelle tiltak for kampanjer eller holdningsarbeid som 

NSF Student skal jobbe for. 

 

Hvert år revideres Innsatsområdene for NSF Student det kommende året ved nytt styre. 

Forslag til nye eller reviderte innsatsområder utvikles av sittende studentstyret i NSF Student, og 

presenteres på årsmøtet 2019. 

 

Saksbehandlers vurdering: 

Studentstyret har jobbet med å utvikle nye og reviderte punkter i innsatsområdene. Innsatsområdene 

som lå til grunn for perioden 2018/2019 var preget av førende retninger i studentstyret. Dette gjorde at 

prioritering av annet arbeid ble forskjøvet eller nedprioritert for å utfylle innsatsområdene i sin helhet.  

 

Med mange og konkrete mål blir studentstyrets frihet til å prioritere nedsatt, som følge av at det kreves 

utbytte fra de ulike områdene. Med mer generelle og åpne innsatsområder vil dette bidra til at 

studentstyre får bedre mulighet til å utforme deres politiske og organisatoriske mål. Det vil likevel være 

nødvendig med noen konkrete mål som defineres av tiden for politisk påvirkning. Dette dreier seg om 

OU-prosessen, medlemstall, rekruttering av menn i sykepleierutdanningen m.m.  

 

Studentstyret har også tatt i betraktning at noen punkter fra tidligere innsatsområder må revideres eller 

strykes. Bakgrunnen for dette er at noen av punktene som er presentert tidligere ikke lenger er 

dagsaktuelle. Eventuelt har prosessen som ble vedtatt tidligere hatt en endring. Eksempler på dette er 

OU-prosessen og arbeidet som gjenstår, skal bli vedtatt på Landsmøtet 2019. Samt arbeidet med 

rekruttering av menn, der hovedmålet blir endret i takt med arbeidet fra foregående studentstyre.  

 

Studentstyrets innstilling til innsatsområdene for perioden 2019/2020 er basert på disse vurderingene i 

takt med organisatoriske og politiske virkningsområder og tid for engasjement. Studentstyret ber 

årsmøtet vedta forslaget som ligger til grunn basert på potensialet til det nye styret og arbeidet de skal 

frembringe den kommende perioden i NSF Student.  
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Forslag til vedtak: 

Årsmøtet 2019 vedtar forslag til nye innsatsområder for perioden 2019/2020. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Edel Marlén Taraldsen                                                          Charlotte Parelius Tro 

Studentstyremedlem                                                             1.vara studentstyret 

 



 

Vedlegg 1 – Studentstyrets innstilling til innsatsområder 2019/2020 1 

NSF STUDENT 2 

 3 

Studentstyrets innstilling på 4 

INNSATSOMRÅDER 2019-2020 5 

 6 

 7 

Hovedmål I  8 

En synlig og aktiv organisasjon 9 

 10 

 Viktige elementer for å nå målet:  11 

• Arbeide for at NSF Student er det naturlige valget for alle sykepleierstudenter, og at 12 

dekningsgraden skal være minst 90 prosent.  13 

 14 

• Være synlig, tilgjengelig og arrangere aktiviteter for sykepleierstudenter ved studiesteder ved 15 

landets sykepleierutdanninger, gjennom hele året.  16 

 17 

• Studentstyret, fylkesrepresentanter og lokallag skal gi og få informasjon og oppdateringer på 18 

hva de arbeider med månedlig.  19 

 20 

• Gjennomføre tillitsvalgtsamling og -opplæring for alle lokallagsledere og fylkesrepresentanter 21 

to ganger i året. I tillegg gjennomføre fylkesrepresentantsopplæring på Årsmøtet  22 

 23 

• Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og 24 

organisasjoner, men skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet  25 

 26 

• Studentstyret skal sikre at studentmedlemmene får tilstrekkelig informasjon om Årsmøtet 27 

før nominasjons- og valgperioden. Videre skal årsmøtedelegater få nødvendig informasjon i 28 

forkant av årsmøte.  29 

 30 

• Jobbe for at NSF Students politikk gjøres kjent for alle relevante aktører  31 

 32 
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• Studentstyret skal jobbe for å inngå i ett samarbeidsprosjekt med NSF om en holdningsendrende 33 

kampanje for å rekruttere og beholde menn i sykepleierstudiet  34 

 35 

• Sørge for at NSF Student er synlig i sosiale medier og at kommunikasjonsstrategien for sosiale medier 36 

blir fulgt.  37 

 38 

• NSF Student skal ta en naturlig del i arbeidet med NSO om arbeidet med en stortingsmelding 39 

om studenthelse.   40 
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Hovedmål II  41 

Arbeide for kvalitet i utdanningen  42 

 43 

Viktige elementer for å nå målet:  44 

• Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på 45 

sykepleierutdanningen. Dette skal oppnås ved å, men begrenses ikke til:  46 

o Følge opp Meld. St. 16. Kultur for kvalitet i utdanning  47 

o Arbeide for å øke sykepleierutdanningens finansieringskategori til kategori C  48 

o Arbeide for at utdanningsinstitusjonene får plikt til å dokumentere overfor NOKUT at 49 

rammene for praksisstudier følges  50 

o Følge opp implementeringen av RETHOS i sykepleierutdanningen.  51 

o Arbeide for flere nasjonale eksamener og deleksamener  52 

o Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet. Være aktiv i arbeidet når det 53 

gjelder å sikre studentenes rettigheter.   54 
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Hovedmål III  55 

En tilpasningsdyktig organisasjon  56 

 57 

Viktige elementer for å nå målet:  58 

• Studentstyret må gjennomføre en evaluering av utbyttet ved at avtroppende fylkesrepresentanter 59 

deltar på årsmøtet 2019. Det må videre tas en vurdering om det skal gjentas neste år.  60 

 61 

• NSF Student skal fremme Årsmøtets interesser i tilknytning til organisasjonsutviklingsprosessen. 62 

Samtidig skal NSF Student jobbe aktivt under landsmøtet 2019 for å få vedtatt OU-modellen som 63 

Årsmøtet har bestemt.  64 

 65 

• NSF Student skal jobbe for at studentene skal ha minimum lik representasjon etter endt 66 

organisasjonsutviklingsprosess  67 

 68 

• Studentstyret skal sette ned komiteer til å utarbeide nye plattformer som kan erstatte studentpolitisk 69 

plattform.  70 


