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Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
Nå går jeg inn i mitt tredje år på høyere utdanning, og selv om jeg har engasjert meg mye i 
studentpolitikken har jeg ikke investert like mye tid i spørsmål som omhandler 
sykepleierutdanningen og -profesjonen. Jeg føler da at det er på høy tid at jeg tar ansvar for min egen 
og så mange andres fremtid som sykepleiere, samtidig som jeg ønsker å ta ansvar for å reagere og 
gjøre noe med det forbedringspotensialet som utdanningen har på flere områder.  
 
I denne perioden har flere fått øynene opp for hvor viktige sykepleiere er for samfunnet vi bor i, og 
det er veldig hyggelig. Likevel dreier fokuset ofte seg mot kompensasjon for utøvelse av profesjonen i 
form av lønn og tillegg samt godt smittevernsutstyr. Jeg vil gjerne se at vi benytter denne situasjonen 
til å styrke sykepleierutdanningen på flere punkter, og da spesielt det som handler om smittevern og 
sykdomslære.  
 
I høst var jeg med på skolens arbeid i å utarbeide en ny fagplan for sykepleierutdanningen hos oss på 
VID. Jeg satt i en arbeidsgruppe som tok for seg samhandling og lederrollen. Det som overrasket meg 
var at de ansatte stilte lavere krav til studentenes lederevner ved avsluttet utdanning enn hva jeg 
gjorde. Mange sykepleiere er alene med ansvar på jobb, og da gjør man studentene en 
bjørnetjeneste om man ikke stiller tydelige og gode krav til lederevne. Ikke minst ender utdanningen 
opp med å bli av lavere kvalitet dersom kravene til sluttlæringsutbyttet er lavt. Flere arbeidsplasser 
stiller høye krav til lederevne, og da bør utdanningen gi studentene den kunnskapen og de 
ressursene de trenger for å bli best mulig ledere.  
 
Jeg stiller til valg fordi at jeg har valgt en utdanning som jeg brenner for, og som jeg gjerne ønsker å 
være med på å forbedre. Jeg har også et ønske om å bli bedre kjent med organisasjonen og bidra der 
jeg kan med det jeg kan.  
 
Jeg gjør virkelig alt med et smil, og håper på å få tilliten til å jobbe innenfor et felt jeg brenner for.  
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Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 
Mitt engasjement er stort, og jeg går ikke inn for noe uten å gi alt jeg har. Jeg har god erfaring innen 
studentpolitikken og der har jeg knyttet meg et godt nettverk som jeg tror kan komme 
sykepleierstudentene til nytte. Nå har jeg vært i studentparlamentet ved VID i to år, og fortsetter der 
som leder inn i mitt tredje studieår. Der har jeg et godt forhold til ledelsen som vil være en enorm 
ressurs for NSFs studentstyre.  
 
Verv som dette gir meg energi i hverdagen, og det er energi som jeg igjen investerer tilbake i det 
arbeidet som jeg gjør for studentene. Så det å få sjansen til å representere sykepleierstudentene over 
hele landet, og ikke bare studentene på VID, hadde gitt meg så stor glede.  
 

 
Nevn tre saker du brenner for:  
Praksisnære undervisere: Jeg brenner virkelig for at de som underviser oss studenter i kliniske fag 
selv har vært i klinikken de siste årene. Det er trist når studentene sitter med mer pasienterfaring 
enn underviserne på enkelte temaer, hvor underviserne spør studentene om eksempler fordi de selv 
ikke har praktisert sykepleie på mange år. De underviserne som fortsetter å ta ekstravakter på en 
relevant avdeling er de underviserne som har gitt meg best og mest korrekt undervisning og 
informasjon. Jeg har sett studenter som mister motet og engasjementet for faget når det stilles 
teoretiske, og ikke realistiske, krav til praksis.  
 
Skikkethetsvurdering: Skikkethet er her for å beskytte oss og de vi er glad i fra profesjonsutøvere 
som dessverre er på feil plass. Mitt inntrykk er at studenter ikke kjenner til ordningen, samtidig som 
at det oppleves skummelt å si ifra om at en medstudent oppfører seg upassende. Det skjønner jeg 
veldig godt fordi at dersom man sender inn en bekymringsmelding så må man selv møte opp på et 
møte med den man sender en melding om, det er ikke lov å bare sende en melding eller sende en 
tillitsvalgt. Det er jeg redd for at fører til underrapportering av tvilsomme handlinger og holdninger. 
Samtidig er prosessen som skjer i etterkant av en slik tvilsmelding så veldig komplisert at det er 
enklere for alle parter om studenten bare dropper ut, noe som igjen går i mot hensikten med en 
skikkethetsnemnd.  
 
Engasjerte sykepleierstudenter: Av alle de engasjerte studentene jeg har møtt gjennom to år i 
studentpolitikken har det vært svært få sykepleiestudenter, og jeg ser selv på egen institusjon at vi 
sliter med rekruttering til verv, både lokalt og nasjonalt. Sykepleierutdanningen er tøff, men jeg har 
et brennende engasjement for at flere sykepleierstudenter skal få øynene opp for fordelene ved å 
engasjere seg. Nå er vi heldige nok til å ha en egen interesseorganisasjon, men det å også få 
sykepleierstudenter inn i verv på institusjon eller i andre organisasjoner tror jeg vil være heldig for 
både utdanningen og for studentenes sosiale fellesskap. I en utdanning med mye praksis er det lett å 
føle at man er en del av det praksisfeltet, men vi må ikke glemme at vi først og fremst er studenter og 
da bør det være et større fokus på å engasjere seg for å mest mulig ut av studietiden.  
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Relevant erfaring:  
 
2019-2020 (2. studieår): 

- Leder av studentparlamentet ved VID vitenskapelige høgskole 
- Medlemslagsleder i norsk studentorganisasjon 
- Medlem i VIDs klagenemnd, læringsmiljøutvalg, og skikkethetsnemnd 
- Delegat for VID Bergen i Velferdstinget vest 
- Medlem i studentrådet til Universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet 

 
2018-2019 (1. studieår): 

- Nestleder av studentparlamentet ved VID vitenskapelige høgskole 
- Delegat for VID på landsmøtet til norsk studentorganisasjon 
- Delegat for VID Bergen i Velferdstinget vest 
- Medlem i studentrådet til Universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet 
- Medlem i studentrådet ved VID Bergen 

 
Har også tidligere arbeidet som avdelingstillitsvalgt i sjøforsvaret, og sittet i elevråd på barne-, 
ungdoms- og videregående skole. Har heller ikke inkludert de vervene hvor jeg har vært vara.  
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