
PROTOKOLL FRA STUDENTSTYREMØTE 2 
25. til 27. oktober 2019 

2019/2020 
___________________________________________________________________ 
 
Studentstyret: 
Leder Ingvild Berg Lauritsen 
Nestleder Martin Ottesen Wichstad 
Medlemmer Andreas Oddnes Dahle 
 Edel Marlén Taraldsen 
  Jo Stuve 
 Synne Eilertsen 
 Jon Wolla 
  
1. varamedlem Kent Hansen 
 
Hovedkontoret:  
Studentrådgiver Trine Skaar 
 
 
(2. varamedlem Camilla Johansen Horten) 
 
 

    KONSTITUERING AV MØTET 
 
    Forslag til vedtak:  

Grunnet at det kun deltar én av to rådgivere på studentstyremøte to 
innstilles leder og nestleder til ordstyrere av studentstyremøte 2.  
 
VEDTAK:  
Innstilling av ordstyrere: Ingvild Berg Lauritsen og Martin Ottesen 
Wichstad 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 

  
    Forslag til vedtak:  

Leder og nestleder innstiller rådgiver Trine Skaar som protokollfører, 
av studentstyremøte 2.  
 
VEDTAK:  
Innstilling av protokollfører: Trine Skaar 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 
 
 
Det legges til at 2. varamedlem deltar som observatør under 
første del av studentstyremøte 2. Grunnet midlertidig fravær av 
ett medlem, inntar hun rollen som 1. vara med tale- og 
forslagsrett frem til ordinært medlem er på plass (kl. 11:15-13:30). 
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Sak I GODKJENNING AV SAKLISTE 
 
 Forslag til vedtak:  

 Saklisten godkjennes 
  
 ENSTEMMIG VEDTATT 
 

 
Sak II GODKJENNING AV PROTOKOLL 
  
 Forslag til vedtak:  

 Protokollen ble godkjent over e-post to uker etter at studentstyremøtet 
1 var slutt.  
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Sak III INNKOMNE SAKER 
 
 
Sak 20 – SST2 – 2019/2020 Retningslinjer ved uønsket oppførsel  
 
 
Saksbehandler Kent Hanssen innleder til saken:  
Det har dessverre forekommet en del uheldig oppførsel på NSF Students arrangementer gjennom 
2019. Saksbehandler kommer derfor med forslag opp retningslinjer ved uønsket oppførsel. Hensikten 
er at studentstyret skal komme til enighet om slike retningslinjer er ønskelig og nødvendig i NSF 
Student for å forhindre slike hendelser i framtiden. Eventuelt konkrete konsekvenser for slike 
hendelser.  
 
Diskusjon:  
Det oppfattes ulikt hvordan styret stiller seg til et slikt dokument. Det stilles blant annet svært kritiske 
spørsmål til at en organisasjon skal ha formelle retningslinjer på slike hendelser, da det er svært 
drastisk. Det er også viktig at de som får en sak mot seg, blir behandlet på en trygg måte.  
 
Det trekkes frem at vi har andre tiltak som skal håndtere slike ting, blant annet tillitspersoner og 
rådgivere som tar diskusjonen opp upartisk.  
 
Innsendte forslag fremmes muntlig.  
 

Forslag 2 

Forslagsstiller: Votering 

Ingvild Berg Lauritsen 

Falt til fordel for 
forslag 17 

Sak:  

Sak 20 – Retningslinjer ved uønsket oppførsel 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

Side 20 

Opprinnelig tekst: 

Studentstyret vedtar «Retningslinjer ved uønsket oppførsel», og skal bruke disse under 
arrangementer i regi av NSF Student. 

Endring:  

Studentstyret vedtar at disse retningslinjene skal utarbeides videre av saksbehandlere og 
tas opp som sak på SST5 slik at styret kan legge det frem for årsmøtet. 

Eventuell ny tekst: 

Ingen 

Begrunnelse for forslaget:  

Det er utrolig viktig at NSF Student har et slik dokument, men styret har dessverre ikke 
mandat til å pålegge de tillitsvalgte dette. Det er derfor ønskelig at saksbehandlere tar 
dette videre for å utføre ev. endringer, for å så legge det frem ved SST4 eller SST5. Det 
vil da bli opp til årsmøtet å vedta om de ønsker et slikt dokument. 

 
 

Forslag 12 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Falt til fordel for 
forslag 17 

Sak:  

Sak 20 – Retningslinjer ved uønsket oppførsel 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

559 - 563 

Opprinnelig tekst: 

Ved flere av NSF Students arrangementer den siste tiden har det vært situasjoner hvor 
personer er blitt behandlet dårlig av andre deltakere. Situasjonene det er snakk om 
handler i stor grad om baksnakking, ryktespredning og løgner som omhandler andre. 
Grunnet slike hendelser, ønsker studentstyret å utarbeide retningslinjer for å unngå dette 
i fremtiden. 
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Endring:  

Innad i NSF Student har det i en periode vært flere uheldige situasjoner hvor personer 
har blitt dårlig behandlet av andre medlemmer. Disse har opplevd å bli baksnakket, 
utfryst, seksuelt trakassert, blitt løyet om, og snakket nedlatende til. På bakgrunn av disse 
hendelsene har Studentstyret utarbeidet retningslinjer på hvordan slike situasjoner skal 
håndteres. NSF Student har nulltolleranse for slik oppførsel overfor andre. 

Eventuell ny tekst: 

Ingen 

Begrunnelse for forslaget:  

Den gamle teksten tok kun for seg uønsket oppførsel på arrangement, og tok ikke høyde 
for at slik oppførsel også kan skje utenfor arrangement. Ønsker også å trekke fram 
seksuell trakassering som et eget punkt etter tips en deltaker på ÅM. Forøvrig endret 
ordlyden i hele avsnittet for å klarere få fram intensjonen med dokumentet. 

 
Forslag 17 

Forslagsstiller: Votering 

Jo Stuve 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 20 – Retningslinjer ved uønsket oppførsel 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

545 - 547 

Opprinnelig tekst: 

Studentstyret vedtar «Retningslinjer ved uønsket oppførsel», og skal bruke disse under 
arrangementer i regi av NSF Student. 

Endring:  

Endre vedtak 

Eventuell ny tekst: 

Studentstyret stryker forslaget om «Retningslinjer ved uønsket oppførsel» og utarbeider 
et dokument for "Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSF Student". 
Dokumentet skal bære preg av "gulrot" fremfor "pisk" og skal tydelig vise konsekvenser 
og i verste fall sanksjoner ved uønskede hendelser. 

Begrunnelse for forslaget:  

 

 
Forslag 18 

Forslagsstiller: Votering 

Jo Stuve 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 20 – Retningslinjer ved uønsket oppførsel 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

545-547 

Opprinnelig tekst: 

Studentstyret stryker forslaget om «Retningslinjer ved uønsket oppførsel» og utarbeider 
et dokument for "Prinsipper for oppførsel og organisasjonskultur i NSF Student". 
Dokumentet skal bære preg av "gulrot" fremfor "pisk" og skal tydelig vise konsekvenser 
og i verste fall sanksjoner ved uønskede hendelser. 

Endring:  

Saken skal legges frem SST3. 

Eventuell ny tekst: 

 

Begrunnelse for forslaget:  
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Forslag til vedtak sak 20: 
Studentstyret stryker forslaget om «Retningslinjer ved uønsket 
oppførsel» og utarbeider et dokument for "Prinsipper for oppførsel og 
organisasjonskultur i NSF Student". Dokumentet skal bære preg av 
"gulrot" fremfor "pisk" og skal tydelig vise konsekvenser og i verste fall 
sanksjoner ved uønskede hendelser. 
Saken skal legges frem SST3. 
 

 
ENSTEMMIG VEDTATT 
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Sak IV DISKUSJONSSAKER 

 
 

Sak 11 – SST2 – 2019/2020 2020 – Sykepleiernes og jordmødrenes år – Hvordan skal 
studentorganisasjonen markere dette? 

 
 
Saksbehandler Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken:  
2020 kommer til å bli et stort år, ettersom at WHO vedtok at 2020 skal være sykepleiernes og 
jordmødrenes år. Det at vi får denne annerkjennelsen er stort. I tillegg er det 200 år siden Florence 
Nightingale ble født. International Council of Nurses (ICN) har også jobbet mye for at dette skal skje. 
Det vil bli blant annet bli utgitt en stor rapport om dette.  
NSF Sentralt skal markere det med ulike ting, ett av forslagene er å presentere en sykepleier i uken. 
Blant annet for at det norske folk får en større innsikt i hva en sykepleier og en jordmor gjør. 
Saksbehandler har kommet med noen forslag. Det er ønskelig med en diskusjon i styret for å høre hva 
dere tenker, slik at vi kan bli enige om hvordan vi ønsker å markere dette.  
 
Diskusjon:  
Viktig at det er studentperspektivet som fremmes dersom NSF Student skal promotere dette. Det er 
også viktig at styret står ved de prioriteringene de har satt for denne styreperioden, altså sak 5 – 
Handlingsplan. 
 
Det er dessverre slik at sykepleie er bestemt av stereotypier og kvinnelig dominans, mener derfor at 
historien bak sykepleieryrket bør komme tydelig frem ved en eventuell promotering. Vi kan ikke 
forandre på historien, men vi kan forandre på fremtiden: Ikke fortelle om sykepleiens historie, men 
hvordan vi ønsker sykepleierutdannelsen i fremtiden. Litt input fra historien for å se hvor vi har vært, 
for så å legge fokuset på hvor vi ønsker å komme.  
 
Forslag om workshop:  
Styret deles i to for å komme med konkrete forslag til hvordan NSF Student skal markere 2020 som 
sendes til studentledelsen. De skal så skrive en sak til SST3 med tiltak som skal benyttes under 
markeringen.  
 
Oppsummering fra workshop:  

• Ha et klart formål for NSF Student, og knyttet det opp mot synlighet.  

• Instagram-takeover: Nils Christian, Sykepleierstudenten eller andre som kan ta over 1 dag til 1 
uke.  

• Vise den sykepleierfaglige biten. 

• Kombinere promoteringen med synlighet og lokallagsaktiviteter 

• Lage et skjema over hva vi skal bruke av historie og hva vi skal fremme av den helsefaglige 
biten. 

• Knytte handlingsplanen til dette og bruke denne på hva vi skal fremheve i 2020.  

• Presentasjon av en sykepleierstudent på Facebook (og evt. nettsiden). 

• Myter i helsevesenet på Instagram 

• Mulighet for å få endret logoen for å vise støtte 

• Menn i sykepleien 

• Sykepleierdagen 12. mai: lage ett nasjonalt lokallagsarrangement – alle lokallag har det 
samme arrangementet den samme dagen. Gjør en stor felles markering.  

• Raske menn – verdenshistorien på 5 minutter / sykepleierens historie på fem minutter.  

• Kan vi gjøre sykepleie reelt for de som ikke er sykepleiere lengre? Lage noe som skaper 
større fellesskap.  

• Bruke fokuset NSF Sentralt har på dette til et enda bedre samarbeid med dem-  

• Hvordan bli mer synlig: sponset innlegg, men hvem vil vi nå ut til da? 

• Informere fylkiser og lokallag om det som skal skje, slik at de kan promotere det på deres 
sider. I tillegg til andre engasjerte. 

• Bruke videoer, artikler 

• Bruke fylkesrepresentanter og andre engasjerte 

• Sykepleier-memes på IG. Få til et samarbeid med andre.  

• Kollokviegruppe konkurranse 
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Sak 13 – SST2 – 2019/2020 Evaluering av Høstkonferansen 2019 
 
 
Saksbehandler Martin Ottesen Wichstad innleder til saken:  
Dere har fått tilsendt kommentarer fra evalueringen i forkant av styremøtet. Her er det bare tatt ut 
konstruktive tilbakemeldingene, for å få en bedre saksbehandling. Dette er dermed kun en samling av 
det deltakerne hadde noe å utsette på. 
I år la vi inn tid til å gjennomgå evaluering og skrive denne før avreise, noe som har resultert i høy 
svarprosent.    
 
Diskusjon:  
Viktig å ta med en gjennomgang av brannsikkerhet ved neste høstkonferanse. Dette kom ikke frem i 
tilbakemeldingene. 
Det er ønskelig at dette tas opp igjen ved planleggingen av vårkonferansen 2020 da det er flere 
momenter som kan tas med der.  
Tilbakemeldinger på programmet at man går gjennom hensikten og hva som er mest hensiktsmessig 
med fordeling av fritid, fysiske aktiviteter og teambuilding.  
 
Ledelsen får kritikk fra styret om at de ikke ble nok inkludert i planleggingen. Spesielt da dette var en 
egen sak under SST1, men resultatet ble noe annet enn hva som stod i hensikten.  
 
Den fulle evalueringen sendes ut med protokollen slik at styret får se over alle tilbakemeldinger. 
 
 

Forslag til vedtak:  
Studentstyret tar nøkkelpunktene fra tilbakemeldingene med videre, 
som tas til betraktning når planlegging av høst- og vårkonferansen i 
2020 begynner. 

 
ENSTEMMIG VEDTATT 
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Sak V VEDTAKSSAKER 
 

 
Sak 10 – SST2 – 2019/2020 Ansvarsbeskrivelsene tilknyttet ansvarsfylkene 
 
 
Saksbehandler Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken:  
Under sak 4 «Fordeling av ansvarsfylker» på SST1 kom det frem at styret ønsket en bedre 
beskrivelse av ansvaret som medfølger å ha ansvarsfylker, noe som ledelsen var enige i. Det er derfor 
utarbeidet en innstilling med en ytterligere beskrivelse av ansvaret.  
 
Diskusjon:  
Godt dokument og det dekker mye av behovet for hvordan styremedlemmene skal følge opp sine 
ansvarsfylker. Men må være observant på at vi ikke frarøver fylkesrepresentantene deres oppgaver. 
Noe av det viktigste for å få engasjement til å bevares, er at de må få ansvaret for det.  
 
Det kommenteres også på at fysisk representasjon ofte er vanskelig, spesielt for styrerepresentanter 
som ikke fysisk bor nært de fylkene en har ansvar for.  
 
Det har tidligere fungert godt med at styremedlemmer er et bindeledd til alle tillitsvalgte. Men det 
diskuteres også hvordan en skal håndtere situasjoner hvor fylkesrepresentantene ikke følger opp sin 
rolle ut fra mandatet. Da er det også viktig at studentkontoret blir informert, slik at en får mulighet til å 
gjøre endringer og rette opp i eventuelle misforståelser. Da må studentkontoret heller se systematisk 
på hvorfor en rolle ikke fungerer. Burde det være egne samlinger for disse og ikke bare høst- og 
vårkonferansene? Fylkesrepresentantene er det viktigste leddet vi har mellom studentstyret og 
studentmedlemmene. 
 
Det er viktig å huske på at styremedlemmene ikke skal overta ansvarsområdene til 
fylkesrepresentantene og lokallagene, men de skal være tilgjengelig og hjelpe til dersom det trengs 
bistand.  
 
Da vi allerede har gode dokumenter, retningslinjer og oversikter på hvordan ting bør være, bør 
studentstyret nå begynne å se på konkrete tiltak for å endre ting til det bedre. Eksempelvis se på 
budsjett og bevilgninger, samt hvordan vi kan bygge opp deres rolle. Utfordringen er at deres verv er 
mandatfestet.  
 
Studentledelsen tar også kritikk på at de må bli flinkere å oppdatere de ulike styremedlemmene om 
informasjon i deres ansvarsfylker.  
 
Oversikt over endringsforslag og votering: 
 

Forslag 4 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 10 – Ansvarsbeskrivelser tilknyttet ansvarsfylker 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

Under «oppfølging av fylkesrepresentanter og lokallag» 

Opprinnelig tekst: 

Tilleggspunkt mellom underpunkt "koordinering" og "Fysisk deltakelse der det er mulig" 

Endring:  

Legge tillegg til i dokumentet 

Eventuell ny tekst: 

Oppretting av lokallag 

Begrunnelse for forslaget:  

Konkretisere at vi også skal bistå med å opprette lokallag. 
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Forslag 7 

Forslagsstiller: Votering 

Synne Eilertsen 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 10 – Ansvarsbeskrivelser tilknyttet ansvarsfylker 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

140 - 141 

Opprinnelig tekst: 

Sende e-post til alle tillitsvalgte og engasjerte i gjeldene ansvarsfylker. Fortell hva du kan 
bistå med, at du kan kontaktes ved henvendelser eller om det trengs bistand. 

Endring:  

Endre ordlyden 

Eventuell ny tekst: 

Opprette kontakt med alle tillitsvalgte og engasjerte i gjeldende ansvarsfylker. Fortell hva 
du kan bidra med, og bistå så langt det lar seg gjøre når det gjelder henvendelser og 
eventuell bistand. 

Begrunnelse for forslaget:  

Enklere å tolke 

 
Forslag 8 

Forslagsstiller: Votering 

Synne Eilertsen 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 10 – Ansvarsbeskrivelser tilknyttet ansvarsfylker 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

146 

Opprinnelig tekst: 

Spør gjerne hvordan det står til med dem før styremøter for så og kunne gi en orientering. 

Endring:  

Endring i forventning 

Eventuell ny tekst: 

Kontakt dine tillitsvalgte for å hente en oversikt slik at du har godt grunnlag for å 
oppdatere styret og gi orientering. 

Begrunnelse for forslaget:  

Mer ansvar, dette er jo egentlig blitt en praksis 

 
Forslag 11 

Forslagsstiller: Votering 

Martin O. Wichstad 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 10 – Ansvarsbeskrivelser tilknyttet ansvarsfylker 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

 

Opprinnelig tekst: 

 

Endring:  

Lage en sak til neste styremøte om forventninger til fylkesrepresentanter med tips om 
hvordan engasjere de. 

Eventuell ny tekst: 

 

Begrunnelse for forslaget:  

 

 
Vedtak:  
 Lage en sak til neste styremøte om forventninger til 
fylkesrepresentanter med tips om hvordan engasjere de. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
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Sak 12 – SST2 – 2019/2020 Inndeling av plattformer 
 
 
Saksbehandler Martin Ottesen Wichstad innleder til saken:  
Årsmøtet 2019 vedtok at studentstyret skulle sette ned komiteer til å utarbeide nye plattformer som 
kan erstatte studentpolitisk plattform. Det viktigste er at studentstyret utarbeider et enda bedre produkt 
til studentpolitisk plattform, enn det vi har hatt tidligere, til årsmøtet 2020. Ved å se på dette kan vi 
også avdekke hull på politikk vi ikke har i dag, som vi bør ha politikk på. Men dette kan kun styret 
merke seg, for så å ta det opp igjen til revideringen av studentpolitisk plattform i forkant av årsmøtet 
2020. 
 
Saksbehandler har foreslått å dele studentpolitisk plattform i to nye plattformer – en utdanningspolitisk 
plattform, og en studentpolitisk plattform. Saksbehandler har også kommet med korte forslag på 
potensiell politikk NSF Student har mangler på i dag. Det er blant annet hentet inspirasjon fra andre 
studentorganisasjoners studentpolitiske plattformer, her Pedagogstudentene og Norsk 
Studentorganisasjon. Her er det nødvendig å nevne at begge disse organisasjonene har flere ulike 
utdanninger, og har dermed også behov for flere ulike plattformer.  
 
Tilleggsinformasjon i saksbehandlingen: 
Styremedlem fraværende, 1. vara stemmerett.  
 
Diskusjon:  
Styret opplever hensikten i saken som misvisende når det innledes til saken. Det blir også minnet om 
at styret har arbeidsgrupper som ikke er blitt inkludert i denne saken. Saksbehandler forklarer at 
tanken bak saken var å gi arbeidsgruppen noe å jobbe med videre.  
 
Det minnes om at studentstyret ikke kan endre selve innholdet i plattformen, da det må komme under 
revidert plattform til årsmøtet og at det er årsmøtet som må vedta endringene. Styret kan likevel 
komme med endringsforslag som tas med i saken til årsmøtet 2020.  
 
Styret diskuterer hvorvidt det er hensiktsmessig for NSF Student å ha flere enn én plattform da vi kun 
har én utdanning. Men andre argumenter er at den studentpolitiske plattformen kan bli forenklet ved å 
inndele i eksempelvis en utdanningspolitisk plattform som omhandler alt relatert til 
sykepleierutdanningen og en plattform som omfatter alt annet av politikk. I tillegg til å se hva NSF 
Student mulig har mangelfull politikk på.  
 
Studentstyret inndeles i en workshop på to grupper. Gruppene gir en kort oppsummering ved slutten 
av saken og sender punktene sine til arbeidsgruppen for utarbeidelse av sak til SST3.  
 
Endringsforslag i saken fremmes fortløpende muntlig.  
 

Forslag 5 

Forslagsstiller: Votering 

Jo Stuve 

Falt til fordel for 
forslag 16 

Sak:  

Sak 12 – Inndeling av plattformer 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

241 - 244 

Opprinnelig tekst: 

Saksbehandler foreslår at studentstyret vedtar at den politiske plattformen blir delt i to 
plattformer. En utdanningspolitisk plattform, og en studentpolitisk plattform. Vedlagt ligger 
vår nåværende plattform delt i to, med et par forslag til tillegg som kan være relevant for 
oss å ha i plattformen. 

Endring:  

Endring av navn på plattformene og legge til at det skal gjøres som en prøveperiode over 
2 år. 

Eventuell ny tekst: 

Studentstyret vedtar at eksisterende politisk plattform deles inn i to plattformer. En 
mangfold og velferdspolitisk plattform og en utdanningspolitisk plattform. Vedtaket gjøres 
som et prøveprosjekt over to år. 
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Begrunnelse for forslaget:  

Hvis studentstyret ønsker å gjennomføre vedtaket, tenker forslagsstiller at plattformene 
burde ha tydelige navn og at det hele gjøres som et prøveprosjekt slik at man kan 
sammenligne tidligere plattform og se om inndeling har gitt mer spesifikk politikk som 
hensikten tilsier. 

 
Forslag 15 

Forslagsstiller: Votering 

Synne Eilertsen 

Falt til fordel for 
forslag 16 

Sak:  

Sak 12 – Inndeling av plattformer 

Type forslag: 

Endringsforslag  

Linjenummer (fra-til): 

 

Opprinnelig tekst: 

 

Endring:  

Forslag til at styret vedtar å dele opp plattformen i de to foreslåtte delene 

Eventuell ny tekst: 

 

Begrunnelse for forslaget:  

Dette gjør det enklere for medlemmer å skille innholdet 

 
Forslag 16 

Forslagsstiller: Votering 

Edel Marlén Taraldsen, Jo Stuve, Jon Wolla, Martin Wichstad 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 12 – Inndeling av plattformer 

Type forslag: 

Endringsforslag  

Linjenummer (fra-til): 

242 - 244 

Opprinnelig tekst: 

Saksbehandler foreslår at studentstyret vedtar at den politiske plattformen blir delt i to 
plattformer. En utdanningspolitisk plattform, og en studentpolitisk plattform. Vedlagt ligger 
vår nåværende plattform delt i to, med et par forslag til tillegg som kan være relevant for 
oss å ha i plattformen. 

Endring:  

Endre vedtaket 

Eventuell ny tekst: 

Plattformansvarlig arbeidsgruppe tar med seg innspill fra dagens workshop og diskusjon, 
og jobber sammen - som helhet til SST3 hvor de fremmer et forslag for hvordan 
Studentpolitisk plattform kan redigeres. 

Begrunnelse for forslaget:  

Endrer vedtaket slik at det er i tråd med bestillingen fra Årsmøtet 2019. 

 
Forslag til vedtak:  
Saksbehandler foreslår at studentstyret vedtar at den politiske 
plattformen blir delt i to plattformer. En utdanningspolitisk plattform, og 
en studentpolitisk plattform. Vedlagt ligger vår nåværende plattform 
delt i to, med et par forslag til tillegg som kan være relevant for oss å 
ha i plattformen. 
 
FALT 
 
Nytt forslag til vedtak:  
 Plattformansvarlig arbeidsgruppe tar med seg innspill fra dagens 
workshop og diskusjon, og jobber sammen - som helhet til SST3 hvor 
de fremmer et forslag for hvordan Studentpolitisk plattform kan 
redigeres. 
 
ENSTEMMIG VEDTATT 
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Sak 14 – SST2 – 2019/2020 Kommunikasjonsstrategi 2019/2020 
 
Saksbehandler Jo Stuve innleder til saken:  
Ved et politisk gjennomslag står det en del kommunikasjonsstrategiske formål bak. Årsmøtet har 
sendt en bestilling på innsatsområder vi skal jobbe med. For å nå disse målene er det da greit å ha en 
kommunikasjonsstrategi. Denne skal gi en form for tiltaksplan for hvordan vi skal oppnå disse målene. 
Arbeidsgruppen har da fokusert på det som går på hovedmål 1, som går på synlighet. I sakens 
vedlegg ser dere en tabell med hvem som skal gjøre hva, når det skal gjøres og hvordan det skal 
gjøres. Det er da ønskelig at styret diskuterer eventuelle innvendinger eller tilleggsforslag til denne.  
 
I hovedsak studentkontoret som har oversikten over hvem vi kan snakke med og jobbe med for å få 
gjennomslag.  
 
Diskusjon:  
Spørsmål til side 2 – stilles spørsmål til å lage en film, og om NSF Student har budsjett til dette per i 
dag. Det finnes ikke per i dag, men arbeidsgruppen håper at dette er noe det kan jobbes for. Det 
kommer også an på hvor mye styret ønsker å legge inn i en slik film. Det kan jo være MKBS filmen 
eller andre typer filmer som eksempelvis kan promotere årsmøtet med formål om å rekruttere.  
 
Det stilles også spørsmål til delen som omhandler sosiale medier, hvor ikke alle Facebook-sidene 
fungerer like godt i drift. Det ytres et ønske om retningslinjer for hvordan NSF Student skal få samtlige 
Facebook-sider opp og gå i like stor grad. I tillegg til at det settes en standard for driften av disse.  

• Hvem skal være administratorer? 

• Hvordan skal innlegg være? 

• Hva skal publiseres og hva skal ikke publiseres? 

• Hvor ofte skal innlegg publiseres? 
 
 
Innsendte forslag til endring fremmes muntlig av samtlige: 

Forslag 3 

Forslagsstiller: Votering 

Ingvild Berg Lauritsen 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 14 – Kommunikasjonsstrategi 2019/2020 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

Side 13 

Opprinnelig tekst: 

 

Endring:  

Dokument som vil bli sendt under saksbehandling 

Eventuell ny tekst: 

 

Begrunnelse for forslaget:  

Det er viktig at vi har en fastsatt plan på hvordan vi skal rekruttere medlemmer til 
å stille til årsmøtet slik at vi får en god representasjon av studentmedlemmene. 
Vi må derfor ha en plan der vi vet hvem som skal ha ansvar for hva i denne 
perioden. 

 
 

Forslag 19 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 14 – Kommunikasjonsstrategi 2019/2020 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

Side 3 

Opprinnelig tekst: 
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Under "være synlig, tilgjengelig og arrangere aktiviteter for sykepleierstudenter 
ved studiesteder ved landets sykepleierutdanninger, gjennom hele årt. 
Endring:  

Tillegg til dokumentet 

Eventuell ny tekst: 

Protokollen fra studentstyremøtene publiseres på nsfstudent.no. 
Begrunnelse for forslaget:  

For at NSF Student skal framstå som en synlig organisasjon er det viktig at vi er 
åpen og viser overfor medlemmene våre hva vi jobber med. Protokollen bør 
være lett tilgjengelig for alle medlemmer, noe den ikke er idag. 

 
Forslag 20 

Forslagsstiller: Votering 

Kent Hanssen 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 14 – Kommunikasjonsstrategi 2019/2020 

Type forslag: 

Endringsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

Side 4 

Opprinnelig tekst: 

Fylkesrepresentanter sender månedsrapport i stikkordsform. Hvem: 
Styremedlemmer legger inn i en felles tabell. Når: ved utgangen av hver måned. 
Endring:  

Styremedlemmer får oppdatering fra fylkesrepresentantene i sine fylker. Hvem: 
Styremedlemmer, fylkesrepresentanter og vara fylkesrepresentanter. Når: Før 
vært studentstyremøte. 
Eventuell ny tekst: 

 

Begrunnelse for forslaget:  

Hvis fylkesrepresentantene kun skal skrive i stikkordsform risikerer vi å gå glipp 
av mye relevant informasjon, og det gjør kommunikasjonen statisk mellom oss. 
Det er også diskutert studentstyret i mellom at vi skal snakke med fylkisene før 
hvert møte, og da blir det merkelig at fylkisene skal gi oppdatering ved utgangen 
av hver måned. 

 
Forslag 21 

Forslagsstiller: Votering 

Edel Marlén Taraldsen 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 14 – Kommunikasjonsstrategi 2019/2020 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

Side 10 - tabellen under punktet "Sørge for at NSF Student er synlig i sosiale 
medier og at kommunikasjonsstrategien for sosiale medier blir fulgt." 

Opprinnelig tekst: 

 

Endring:  

Kommunikasjonsansvarlig arbeidsgruppe lager en SoMe-strategi for tillitsvalgte 
for hvordan de kan bruke SoMe, til eksempel fylkes facebook-sidene til NSF 
Student. 
Eventuell ny tekst: 

Kommunikasjonsansvarlig arbeidsgruppe lager en SoMe-strategi for tillitsvalgte 
for hvordan de kan bruke SoMe, til eksempel fylkes facebook-sidene til NSF 
Student. 
Begrunnelse for forslaget:  

Sender inn forslaget for at de lokale facebooksidene skal bli mer aktive og de 
lokaltillitsvalgte skal vite mer hva de kan gjøre. 
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Forslag 22 

Forslagsstiller: Votering 

Martin O. WIchstad 

Vedtatt 

Sak:  

Sak 14 – Kommunikasjonsstrategi 2019/2020 

Type forslag: 

Tilleggsforslag 

Linjenummer (fra-til): 

Side 14 

Opprinnelig tekst: 

 

Endring:  

Hva  
Relansering av siden og videreføring av «#Mannkanblisykepleier»  
Videokampanje 
Samarbeid med NSF om videreføring og videreutvikling av holdningskampanjen 
 
Hvem  
Arbeidsgruppen MKBS 
Eksternt filmteam (Jo) 
Studentledelsen, med hovedvekt på nestleder 
 
Når  
Ukentlig aktivitet – med historier fra menn som har valgt sykepleiestudier hver 
uke.  
Våren 2020 
Fra og med November – våren 2020 

Eventuell ny tekst: 

 

Begrunnelse for forslaget:  

Viktig at vi har en konkret plan på hvordan vi skal gjøre dette. 

 
 

 Studentstyret vedtar at det er ønskelig med en 
kommunikasjonsstrategi for NSF Student.  

 
 ENSTEMMIG VEDTATT 
 
 Forslag til vedtak:  

 Kommunikasjonsstrategien vedtas med de endringer som er kommet 
inn.  

 
 ENSTEMMIG VEDTATT 
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Sak VI ORIENTERINGSSAKER 
 

 
Sak 15 – SST2 – 2019/2020 Statsbudsjettet 
 
 
Saksbehandler Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken:  
Mandag 7. oktober deltok saksbehandler på fremlegg av statsbudsjettet for 2020. I år som tidligere er 
det lite sykepleierstudentene kan juble over. Det blir imidlertid satt av midler til å opprette 60 nye 
studieplasser for sykepleie. Saksbehandler har måttet forklare utfordringen ved allerede manglende 
praksisplasser og virkningen dette vil ha på enda flere studieplasser. For saksbehandler var det viktig 
å få frem at løsningen på sykepleiermangelen per i dag ikke løses med å opprette flere studieplasser.  
 
Det positive er 11 måneders studiestøtte og 2200 nye studentboliger.  
 
Diskusjon:  
Her kan man trekke opp igjen saken fra ÅM om deltidsstudentene, og hvorfor dette ikke gjelder dem.  
Deltidsstudentene ble ikke spesifikt nevnt, men det ble trukket opp dette med at flere av 
sykepleierstudentene i Norge må betale for sekundærboliger uten å få dette refundert.  
 
Studentledelsen får kritikk av studentstyret på manglende kronikker og oppslag rundt statsbudsjettet 
når det var aktuelt. Det er ønskelig fra styret at det likevel skrives en kronikk om dette da budsjettet 
enda ikke er avgjort og vedtatt. Styremedlem Jo Stuve stiller seg disponibel til å jobbe med en slik 
kronikk.  
 
Når en kommer til slike problemstillinger i media, kan det være lurt å trekke frem Nord Universitet hvor 
de har gått frem med et meget godt eksempel hvor de dekker 3.500 kr for sekundærboliger for 
deltidsstudenter. 
HINN Elverum, VID og HVL Bergen har også begynt å dekke for deltidsstudenter.  
 
 

Forslag til vedtak:  
Ingen vedtak i orienteringssaker.  
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Sak 16 – SST2 – 2019/2020 Orientering om internasjonalt samarbeid 
 
 
Saksbehandler Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken:  
Mye har skjedd på kort tid på den internasjonale fronten. Som det står i sakspapirene, har NSF 
Student vært en viktig aktør i diverse internasjonale fora de siste årene. Dette skyldes blant annet at vi 
har mange medlemmer og to frikjøpte ledere. Samt at vi har fått gjennomslag for saker på nasjonalt 
nivå. Saksbehandler orienter for det meste om ENSA da møtene med NNSC og Nmf Utland orienteres 
om i sakspapiret.  
 
ENSA møtet i Athen var et historisk møte ettersom det var første gang så mange land var samlet. I 
tillegg til Norge, deltok representanter fra Island, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, 
Portugal, Slovenia, Kroatia, Hellas, Irland og England. De fikk også innpass i EFNs møte (European 
Federation of Nurses Associations). Av saker som ble tatt opp var hovedfokuset på saker i resten av 
Europa, men det ble også snakket om hvordan vi kan rekruttere flere menn til yrket og at dette ble sett 
på som et stort problem på tvers av landegrensene. Det var også et valg, men her var det kun menn 
som stilte, noe som resulterte i et styre med kun mannlig representasjon. 
 
NSF Student sitter i en posisjon hvor vi kan bistå til å få ting til å fungere enda bedre og bistå andre 
studentorganisasjoner å bygge opp deres organisasjon.  
 
Det var også spesielt med å reise med Karen Bjøro, 2. nestleder i NSF, da dette var hennes siste 
internasjonale reise som NSF representant. Hun har jobbet svært hardt med dette og fikk tildelt en 
hederspris.  
 
 
Diskusjon:  
NNSC møtet gav mer. Det er viktig at vi har en rolle med i dette, men samtidig passe på at vi ikke bare 
er der for å få organisasjonen opp og gå, men tiltak for hvordan vi kan vokse og få saker frem og 
gjennom. Her satte vi oss ned og gav de andre landene innspill på hvordan de kan bygge opp sine 
organisasjoner. Dette er også et svært viktig arbeid, da vi har den posisjonen og de mulighetene vi 
har.  
Selv om vi har relativt like utdanninger, er det likevel en mye lavere prosentandel menn i utdanningen.  
 

Forslag til vedtak:  
Ingen vedtak i orienteringssaker.  
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Sak 17 – SST2 – 2019/2020 Orientering fra arbeidsgruppen MKBS 
 
 
Saksbehandler Synne Eilertsen innleder til saken:  
Det er blitt avholdt to møter siden studentstyremøte 1. Under siste møte var også Jo Stuve tilstede for 
å vise en video han har jobbet med til kampanjen. Arbeidsgruppen har blitt enige om å søke om midler 
for å støtte denne kampanjen. Søknaden ble lagt til i NSF Students budsjettsøknad, som ble sendt inn 
18. oktober 2019.  
 
Vi har også relansert Facebook-siden, som har blitt godt mottatt og det er en økende bruk av 
hashtaggen #mannkanblisykepleier. 
 
Saksbehandler tar også opp, at dersom det blir midler til overs hvis NSF Student får gjennomslag for 
sin budsjettsøknad, at disse kan omdisponeres til mann kan bli sykepleierkampanjen.  
 
Diskusjon:  
Ønsker mer hold i kampanjen og ikke bare synlighet, at det kommer tydelig frem at dette er en 
holdningskampanje og ikke bare en rekrutteringskampanje. Kampanjen baserer seg på å vise menn i 
sykepleie for å informere samfunnet om viktigheten med å også ha mannlige sykepleiere. En 
holdningskampanje er en måte å nå ut til folket på og blant annet hvorfor vi ønsker denne 
videokampanjen.  
 
Et godt eksempel var fredag dette styremøtet hvor forbundsledelsen snakket om en 
rekrutteringskampanje, men hvor styret måtte avklare at dette var en holdningskampanje.  
 
Målet med en holdningsendring, men på sikt vil jo også dette forhåpentlig medføre til rekruttering.  
 
Det påpekes under diskusjonen at det tross alt er studieinstitusjonene som er ansvarlig for rekruttering 
av mannlige studenter, ikke organisasjoner. Derfor har de blant annet kjønnspoeng, noen sender også 
ut ansatte på videregående skoler for å rekruttere. NSF Students jobb blir derfor å jobbe med en 
holdningsendring. 
 
Styret nevner også at flere fylkeskontor deltar på utdanningsmesser, hvor deres hovedfokus er å 
snakke med menn for å øke deres interesse rundt sykepleie og i det store og hele få dem på tanken 
med å studere sykepleie.  
 
 
 

Forslag til vedtak:  
Ingen vedtak i orienteringssaker.  
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Sak 18 – SST2 – 2019/2020 Orientering om autorisasjonsgebyret 
 
 
Saksbehandler Martin Ottesen Wichstad innleder til saken:  
Saksbehandler har lagt mye arbeid ned i denne saken. Deriblant kontaktet Helsedirektoratet og fikk da 
vite at autorisasjonssatsen nå revideres. Det jobbes blant annet med å finne et beløp som er 
hensiktsmessig og forsvarlig. Hvorvidt beløpet skal heves eller senkes, ville de ikke uttale seg om.  
 
Saksbehandler har også vært i kontakt med fysioterapistudentene, medisinstudentene (Nmf), 
Ergoterapistudentene, Radiografforbundet, studentutvalget i psykologforeningen, fagforbundet og 
farmasistudentene (NoPSA). Nmf har vært en spesielt god sparringspartner.  
 
Studentkontoret har også kontaktet Helse- og omsorgskomiteen for å få til et møte om dette. Per dags 
dato er ikke dette avklart enda.  
 
Saksbehandler ønsker, med grunnlag i orienteringen, å åpne sak 5 – handlingsplan for å endre 
prioriteringen av punk 22. For å kunne forsvare overfor årsmøtet at det legges så stor prioritet på 
denne saken.  
 
Diskusjon:  
Studentstyret er enige i at de skal stå for de prioriteringene som ble vedtatt under studentstyremøte 1. 
Ledelsen står likevel fritt til å disponere sin tid, og det vil være naturlig å bruke tid og ressurser på 
saker som er dagsaktuelle.  
 
Saksbehandler forklarer også at det ikke er ønskelig å åpne sak 5 – Handlingsplan igjen, dersom det 
kan unngås. Men ber om støtte fra styret da dette mulig kan medføre mye tidsbruk og ønsker å 
forsvare dette overfor årsmøtet på best mulig måte. Dette vil kunne gjøres ved god argumentasjon for 
hvorfor denne saken ble viktig å prioritere.  
 
Planen videre er å opplyse Helse- og omsorgskomiteen om dette og fortsette arbeidet med 
Helsedirektoratet nå som saken er dagsaktuell.  
 
 

Forslag til vedtak:  
Saksbehandler legger orientering til grunn for endring av prioritering 
av punkt 22 under sak 5 – Handlingsplan. 

 
IKKE VEDTATT - ENSTEMMIG 
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Sak 19 – SST2 – 2019/2020 Orientering om budsjettsøknad NSF Student 
 

 
Saksbehandler Ingvild Berg Lauritsen innleder til saken:  
Den 18. oktober ble søknad sendt inn på vegne av NSF Student. Der søkte vi om å øke budsjettet i to 
seksjoner, den ene av fylkessamlingene (høst- og vårkonferansene) og den andre økte midler til 
synlighet. Årsaken til dette er at engasjementet øker i stor grad, i tråd med medlemsveksten. 
Seksjonen på fylkessamlingene, er spesielt lav og vi ligger allerede langt over budsjettet. Noe av 
grunnen er at vi tidligere ikke har fylt alle de potensielle plassene, noe som vi nå gjør i høyeste grad. 
Vi har dermed søkt om en økning på 145.000 kroner. I tillegg har vi søkt om å få dekket en kampanje 
for mann kan bli sykepleier.  
 
Det er likevel viktig å være kritisk til hva en søker penger til, da forbundsstyret i år sannsynligvis 
kommer til å være ekstra nøye med søknadene grunnet landsmøtet.  
 
Diskusjon:  
Studentstyret synes det er bra at mann kan bli sykepleier er inkludert i budsjettsøknaden.  
 
Det informeres om at det eksisterer noen ekstra NSF Student-roll up på flere av fylkeskontorene, selv 
om det ikke finnes en oversikt på dette. Dette ber studentstyret at sjekkes ut. I tillegg informeres det 
om at enkelte fylkeskontor også har tilbudt å bestille opp ekstra roll-up til NSF Student.  
 
Det stilles spørsmål til bruk av konferanselokale til høstkonferansen, og begrunnes med at det er 
lettere dersom vi skal bruke foredragsholdere. I tillegg til at det gjør det mulig for enkelte å delta første 
dag, da de ikke har anledning til å delta hele helgen.  
 
Det blir spørsmål om midlene er øremerket til det de søkes for. Men dette kan omprioriteres med god 
begrunnelse. Vi har blant annet søkt om midler til synlighet, dersom man ser at roll-up eksisterer eller 
at fylkeskontor kan bestille på deres budsjett, kan potensielle midler brukes til annet synlig materiale.  
 

Forslag til vedtak:  
Ingen vedtak i orienteringssaker.  
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Sak VII  STUDENTSTYRET ORIENTERER 
 
 
Andreas Oddnes Dahle:  
Ansvarsfylker: Oslo, Vestfold og Telemark 
Kontakt er opprettet med fylkesrepresentanter i alle fylker.  
 
Edel Marlén Taraldsen:  
Ansvarsfylker: Finnmark og Troms 
Det er ønskelig med bistand fra nestleder til å få i gang lokallaget i Harstad igjen. Dette ble opprettet 
under forrige periode, men har vært lite aktivitet der. Det er også ønskelig at vi får til et større 
engasjement i Tromsø.  
 
Lokallaget i Finnmark har hatt allmøte og flere arrangementer. Har også planene klare for videre 
arrangement ut over høsten.  
Er blitt kontaktet av studenter i Alta som også ønsker å starte opp lokallag. Ønsker hjelp fra nestleder 
til å få realisert dette.  
 
Jo Stuve:  
Ansvarsfylker: Hordaland og Sogn og Fjordane 
I Hordaland finnes det per nå kun lokallag på Stord. Planene for arrangementer ut over høsten er 
klare. Det er ønskelig å starte opp lokallag også i Bergen, men har utfordringer med å finne noen som 
kan ta dette ansvaret.  
I Sogn og Fjordane har fylkesrepresentanten trukket seg, det betyr at vi nå mangler både 
fylkesrepresentant og vara her.  
 
Synne Eilertsen:  
Ansvarsfylker: Hedmark og Oppland 
I Oppland er det ønskelig med hjelp til nye aktive i lokallaget. Her er nestleder allerede på saken.  
I Hedmark er lokallag blitt opprettet og det med stort engasjement. Det er allerede planlagt to 
arrangementer denne høsten. Under opprettelsen av lokallaget fikk de også god dekning i lokalavisen 
Østlendingen.  
 
Kent Hanssen:  
Ansvarsfylker: Nordland og Møre og Romsdal 
Møre og Romsdal: Det som angår studenter, er at de savner rettighetene sine i praksis. De ønsker et 
skriv. Dette er under utarbeidelse.  
Det er kommet forslag om et samarbeid med NTNU Ålesund og Mann kan bli sykepleier.  
Det er også ønskelig fra fylkeskontoret i Møre og Romsdal at nettsiden til NSF Student blir jobbet godt 
med nå som nettsidene skal revideres, da den ikke er gunstig per i dag.  
 
I Nordland har studentene i lang tid vært fortvilet over praksissituasjonen og hvordan dette løses. 
Bodø hadde også et allmøte 24. oktober med godt oppmøte. Her stilte to menn som leder og 
nestleder, henholdsvis også studenter fra 1. og 2. studieår.  
 
Camilla Johansen Horten: 
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland 
Det er noen utfordringer med å knytte kontakt med fylkesrepresentant i Rogaland.  
I både Aust- og Vest-Agder fungerer kommunikasjonen godt og fylkesrepresentant i Aust-Agder skal 
gi beskjed om det trengs bistand.  
Dessverre dårlig oppmøte under fagkveld om studenters rettigheter i Kristiansand, men det kolliderte 
også med et annet arrangement på skolen. Dette må alltid undersøkes i forkant av arrangementer.  
Har planlagt anatomisk helaften i desember.  
 
Jon Wolla:  
Ansvarsfylker: Buskerud, Akershus og Østfold 
Manglende tekst da Jon ikke var tilstede da dette ble gjennomgått. Dersom det er ønskelig, kan 
oppdateringer komme når dere gjennomgår protokollen og det kan legges inn før den offentliggjøres.  
 
Hanne Grøthe:  
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Trøndelag 
Manglende tekst da Hanne ikke var tilstede under styremøtet. Dersom det er ønskelig, kan 
oppdateringer komme når dere gjennomgår protokollen og det kan legges inn før den offentliggjøres.  
 

 
 
Sak VIII ÅPENT TEMA / AKTUELLE INNSPILL FRA STUDENTSTYRETS 

MEDLEMMER 
 
 
 

Eventuelt sak I - Ekstra dag på SST6 

Det har kommet frem under planlegging, at da møteplan ble vedtatt på studentstyremøte 1, ble det 

ikke tatt med i betraktningen at studentstyremøte 6 skal behandle og fastsette alle sakspapirer til 

årsmøtet 2020. Dette er krevende arbeid og har i flere år ført til at studentstyremøte 6 har vart fire 

dager – torsdag til søndag. Det er derfor ønskelig at studentstyret tar stilling til om studentstyremøte 6 

skal ha en ekstra dag og da vare fra torsdag 7. mai til søndag 10. mai.  

 

Forslag til vedtak:  

SST6 utvides med en ekstra dag og varer fra torsdag 7. mai til 

søndag 10. mai 2020. 

ENSTEMMIG VEDTATT 

 

 

Eventuelt sak II – Sak 11 – Gjenvalg av ledelse i NSF – Diskusjon fra Vest-Agder 
delegasjonen 
 
Andre vara i studentstyret, Camilla Johansen Horten, deltar første del av studentstyremøte 2s første 
dag for å orientere studentstyret om hva Vest-Agder delegasjonen har diskutert rundt landsmøtesak 
11 – Gjenvalg av ledelse i NSF Student.  
 
Vest-Agder delegasjonen er positiv til saken, men etter diskusjon har det blant annet kommet frem 
hvorvidt en prøveperiode skal foreslås, frem til landsmøtet 2023. Da er det også ønskelig av 
delegasjonen at det er studentrepresentant Camilla Johansen Horten som fremmer dette forslaget. 
Bakgrunnen for at hun deltok på studentstyremøtet er for å informere om dette, samt undersøke hva 
studentstyret tenker om forslaget. Det er ikke ønskelig å gå på akkord med resterende av 
studentdelegatene, dersom dette ikke er ønskelig. 
 
Her er argumentasjon for sak 11 svært viktig. At landsmøtet innser at saken handler om at ledelsen 
skulle kunne stille til gjenvalg, men at de da må stille på lik linje med alle andre. 
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Eventuelt sak III – Oppnevning til referansegruppe NOKUT 

Kunnskapsdepartementet gav NOKUT i brev av 14. september 2014 i oppdrag å utvikle og 
gjennomføre nasjonale deleksamener i noen sentrale profesjonsutdanninger. Nasjonal deleksamen i 
anatomi, fysiologi og biokjemi i bachelorutdanningen i sykepleie ble prøvd ut første gang studieåret 
2015/2016. Nasjonal eksamen arrangeres for fjerde gang studieåret 2018/2019.  
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie (tidligere Nasjonalt profesjonsråd for 
utdanning og forskning innen sykepleie) har oppnevnt en arbeidsgruppe som bistår NOKUT med 
faglige råd, utarbeiding av oppgaver til den nasjonale eksamenen, utarbeiding av 
læringsutbyttebeskrivelse og spesifisering av faginnhold for anatomi, fysiologi og biokjemi. I mandatet 
for arbeidsgruppen ligger også at den i samarbeid med NOKUT skal foreslå personer til en 
referansegruppe. 
 
Arbeidsgruppen foreslår at det etableres en referansegruppe med 6 medlemmer.  
2 studenter i sykepleie. Disse foreslås oppnevnt av NSF-student.  
1 sykepleier fra kommunehelsetjenesten og 1 sykepleier fra spesialisthelsetjenesten. Disse foreslås 
oppnevnt av NSF. 
2 fagpersoner fra institusjonene som utdanner sykepleiere på bachelornivå. Primært personell som 
underviser og/eller er ansvarlig for undervisning av bachelorstudentene. Disse foreslås oppnevnt av 
Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sykepleie. Mandatet til referansegruppen vil være 
å gi faglige innspill på utkast til 2 sett med eksamensoppgaver i året. NOKUT gir et honorar for 
estimert 30 timer p.a. med statens satser for utvalgsarbeid lagt til grunn.  

 
I oktober sendte leder for arbeidsgruppen som utvikler nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og 
biokjemi, Fred Ivan Kvam, et ønske om at NSF Student utpeker to nye kandidater til NOKUTs 
referansegruppe for nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. I 2018 ble nemlig tidligere 
studentstyremedlemmer Mathilde Olbrekk og Ludvig Fløtra utnevnt som studentrepresentanter av 
NSF Student til denne referansegruppen. Det er nå ønskelig at NSF Student utnevner en ny 
representant da Olbrekk er ferdig med sitt arbeid i gruppen. I første omgang var det snakk om kun én 
representant, noe det ble tatt høyde for under studentstyremøtet. Det ble derfor først trukket ett navn 
som skulle sitte i gruppen og ett navn til dersom gruppen trengte to representanter. I etterkant av 
studentstyremøte 2 har det fremkommet at det er behov for to representanter da også Fløtra er ferdig 
med arbeidet.  
 
Følgende studentstyremedlemmer ønsker å ta del i gruppen:  

• Jo Stuve 

• Jon Wolla 

• Andreas Oddnes Dahle 

• Kent Hanssen 

• Ingvild Berg Lauritsen 
 
Det blir holdt loddtrekning av kandidatene og følgende styremedlemmer ble trukket:  

• Andreas Oddnes Dahle 

• Kent Hanssen 
 
Dahle og Hanssen vil motta ett oppdragsbrev som viser til at arbeidet starter januar 2020 og de 
innehar oppdraget i ett år.  
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Evaluering av studentstyremøte 2 
 
Studentstyret gjennomgår studentstyremøte 2 og styremedlemmene kommer med konstruktiv 
tilbakemelding og forbedringspunkter til videre periode: 
 

• Ønskelig at sakspapirene skrives ytterligere tydelig og samtidig en mer nøyaktig 
konkretisering av hva studentstyret skal jobbe med, diskutere og vedta i sakene.  

 

• Ønskelig at samtlige styremedlemmer setter seg mer inn i sakene slik at man er enda bedre 
forberedt til styremøtene. Diskusjonene vil da være med tydelig og det vil også være enklere å 
behandle sakene. I tillegg til at det er lagt opp til en konkret saksbehandling.  
 

• Ønskelig at studentstyret blir flinkere til å ikke spore av og at styret holder seg til hensikten 
sakene har når det diskuteres.  
 

• Ønskelig at studentstyret benytter workshop som saksbehandling der det er naturlig, under 
fremtidige styremøter.  
 

• Studentstyret roser hverandre for gode diskusjoner og at det er et godt skille på person og 
sak.  
 

• Det informeres om at styret ofte glemmer sine egne spilleregler og forretningsorden. Det bes 
derfor om at styret tar hensyn til disse under fremtidige studentstyremøter. Det trekkes 
spesielt frem at styret må bli flinkere til å tegne seg til innlegg, forholde seg til oppsatt 
møteplan og pauser.  

 
 
 
 
 
Oslo, 2019 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Trine Skaar 
Studentrådgiver 
 
 

 


