
Kandidatskjema til NSF Students sentrale verv:  
Valg av leder, nestleder, styremedlem og medlem av 

nominasjonskomiteen. 
 

Fult navn: Edel Marlèn Taraldsen 

Alder: 26 år 

Studiested: UiT, campus Hammerfest 

Studieår: 3. året 

E-post: edelmarlen@hotmail.com 

Telefon: 92499051 

 

 
Kandidat til:  
 

X Leder 
  

 Nestleder 
  

 Styremedlem 
  

 Nominasjonskomiteen 

 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg nå har fått lov til å være engasjert i Norsk sykepleierforbund i 3,5 år 

og føler meg langt i fra ferdig med den påbegynte (og den fullførte) jobben jeg har bidratt med. Det 

har gitt meg utrolig mye som student og person å jobbe for oss studenter. Jeg har i denne tiden lært 

mye om hvordan sykepleierutdanningen fungerer lokalt og nasjonalt, om studentrettigheter og de 

ulike lover og regler som gjelder for utdanningen og fått lov til å være med å påvirke. Ikke minst har 

jeg lært mye om hvordan organisasjonen er bygd opp og jeg har fått har god innsikt i hvilke 

samarbeidspartnere NSF har – både på studentnivå, men også som forbund i sin helhet. 

Jeg er stolt over at dere har gitt meg tillit i vervene og gitt meg mulighet til å få lov til å representere 

oss de årene jeg har vært engasjert.  

Erfaringen, kunnskapen og tilliten har gjort at jeg har svært lyst til å fortsette å gjøre en god innsats 

for oss i NSF Student – men nå som studentleder. 

Videre kommer jeg til å bruke mitt brennende engasjement for oss studenter blant aktuelle aktører 

for å påvirke til endringer vi synes er viktige. Håper dere ønsker å gi meg fornyet tillit og muligheten 

til å jobbe videre for oss – på heltid.  

I den usikre og ekstraordinære situasjonen vi har stått i – og som vi fortsatt står overfor idag, er det 

enda viktigere med kontinuitet og en tydelig ledelse i front som kan sikre at landets 

sykepleierstudenter føler seg hørt og at ord blir til handling der det er aktuelt. 

Jeg har fra tidligere samarbeidet med forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen gjennom fylkesstyrene i 

Troms og Finnmark og dette er en erfaring jeg vil ta med meg i et eventuelt videre samarbeid med 

henne som studentleder. 
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Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 

Jeg er i dag fylkesrepresentant, styremedlem og fungerende lokallagsleder i Finnmark v/ UiT 

Hammerfest. Det har gitt meg blant annet et brennende engasjement som jeg ikke kan legge fra meg 

nå. Etter to år i styret har jeg fått god innsikt i hvordan saksbehandling foregår og blitt god på å 

fremme studentsaker. Dette er egenskaper jeg vil ta med meg inn i et lederverv. 

Som person er jeg utadvendt, positiv, inkluderende og pliktoppfyllende. Det er egenskaper jeg anser 

som viktige i et godt samarbeid. Jeg er flink til å skille person og sak, noe som er helt essensielt for å 

få gode og saklige diskusjoner – og ikke minst gjennomslag. I tillegg er jeg tydelig i mine meninger, 

modig i mine handlinger og stolt over utdanningsvalget mitt samt organisasjonen som har påvirket 

livet mitt.  

 

Nevn tre saker du brenner for: 

1. Synlighet for medlemmene 

2. Økt kvalitet under praksisstudiene 

3. #mannkanblisykepleier – å få flere menn til sykepleierstudiet. 

 

Relevant erfaring: 

- 3,5 år med verv i NSF hvor jeg har vært (og er) lokallagsleder, fylkesrepresentant og 
studentstyremedlem. 

- Har vært tillitsvalgt gjennom alle klassetrinn i skolesammenheng. 

- Tillitsvalgt i Forsvaret. 
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