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Heving av finansieringskategorien 

Orienteringssak. 

Hensikt: 
NSF Student har politikk på heving av finansieringskategorien, men det er i undertegnedes øyne ikke 
ambisiøst eller spesifikt nok. Hensikten er å spisse og gjøre politikken tydeligere.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Årsmøtet 2018 vedtok et nytt punkt i studentpolitisk plattform:  
 
3.12 Finansieringskategori NSF Student krever en oppjustering av sykepleierutdanningens 
kategorisering 
 
Sykepleierstudiet ligger i dag i finansieringskategori E. Finansieringen til universiteter og høgskoler er 
bygget opp av tre ulike komponenter: en basiskomponent, en undervisningskomponent og en 
forskningskomponent. Undervisningskomponenten har en åpen budsjettramme basert på oppnådde 
resultater (avlagte studiepoeng). Dette innebærer at et universitet får en sum penger per 60 
studiepoeng en student ved universitetet avlegger. Hvor mye universitetet får per 60 studiepoeng, 
avhenger av hva slags type studie det er. De studiene som krever mer veiledning og utstyr, skal få 
mer penger per 60 studiepoeng som er avlagt. Dette styres fra såkalte finansieringskategorier, der de 
ulike studiene som tilbys er delt inn fra nivå A (mest kostnadskrevende, for eks. 
profesjonsutdanningen i medisin) til nivå F (minst kostnadskrevende, for eks. økonomi- og 
administrasjon på lavere grads nivå). 
Dette er blant annet basert på antall studiepoeng utdanningen gir og antall uteksaminerte kandidater.  
 
Det er i dag en diskrepans (sprik) mellom ressurstilgjengeligheten i studiet og arbeidslivet. Det er for 
eksempel ikke representativt at man får et forsøk på å sette en veneflon fordi det ikke er nok 
venefloner.  
 
Sykepleierstudiet blir av uvisse grunner kategorisert som en ikke ressurskrevende utdanning.  
 
En økning av finansieringskategorien vil gjøre skolene mer i stand til og tilpasse studiet til og møte de 
endringene som har skjedd og de endringene som vil komme i sykepleiefaget. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er nødvendig at dette punktet blir oppdatert eller lagt til i studentpolitisk plattform for å sende et 
signal til neste studentstyre om hvilken retning de skal jobbe mot.  
 
Å ha tydelige meninger på dette punktet vil være sentralt for å gi NSF Student større 
påvirkningsmulighet sammenlignet med i dag, samtidig som dette styrker sykepleiestudier nasjonalt.  
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Det er viktig å heve sykepleierutdanningens kategorisering fordi dette vil stimulere 
utdanningsinstitusjonene til å utdanne flere sykepleiere, som på sikt vil kunne lindre 
sykepleiermangelen.  
 
En kategoriheving vil også gi utdanningsinstitusjonene økte midler, og derfor også mulighet til å følge 
opp studentene tettere sammenlignet med i dag. Det er i NSF Students interesse å heve 
finansieringskategorien fordi vi da kan få gjennomslag for flere av de tiltak til forbedringer vi har 
forespeilet i studentpolitisk plattform. 
 
Gjennomføringen av kategorihevingen vil gi NSF Student et videre argumentasjonsgrunnlag i møte 
med utdanningsinstitusjoner. “dere har fått penger, hvor er resultatene?”. 
 
En forbedret studiesituasjon (via mer penger) vil på sikt minske frafall ved at studenter kan i større 
grad bli tettere oppfulgt av veiledere/forelesere. At det blir flere veilederstillinger og at disse stillingene 
fylles av mer kompetente veiledere. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Studentstyret tar forslaget til etterretning og presenterer dette til årsmøtet. Årsmøtet oppfordres til å 
komme med konkret tekst som skal legges til studentpolitisk plattform.  
 
 

Med vennlig hilsen 

Ludvig Fløtra 
Studentstyremedlem  

 
 


