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Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
Jeg ønsker å stille til valg for at jeg ønsker å påvirke sykepleierutdanningen og være en representant 
for norske sykepleierstudenter. Jeg har allerede sittet i studentstyret til NSF i ett år, men føler at det 
er så mye mer jeg ønsker å få gjort. Ett eksempel er arbeidet med tillitsvalgte og lokallag. I året som 
har gått har jeg vært med i tillitsvalgtgruppen, og en av de tingene vi har jobbet med er å få i gang 
flere lokallag, og vi har aldri hatt flere lokallag enn vi har nå (!!). Dette er et arbeid jeg svært gjerne 
ønsker å fortsette med.  

 
Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 
I mine øyne er en av de viktigste egenskapene til en leder det å kunne være tydelig. Dette er en 
egenskap jeg selv mener at jeg innehar, og jeg er ikke redd for å si og kjempe for mine og deres 
meninger. Som nestleder ønsker jeg å fortsette å være tydelig, men jeg ønsker også å være synlig. 
Selv gikk jeg i fjor til valg på blant annet synlighet, og både studentstyret og NSF Student ble mer 
synlige i fjor, men vi kan enda bli mer synlige. Både overfor medlemmene, men for også for 
tillitsvalgte, media, politikere og andre aktuelle aktører.  
 
Som person er jeg strukturert, ansvarsbevisst og punktlig, noe jeg tenker er viktig i en slik rolle. Jeg 
har som tidligere nevnt sittet i studentstyret i 1 år, og tenker at jeg nå er klar for større utfordringer. 
Jeg har lenge vurdert å stille som nestleder, og når jeg da fant ut at flere har foreslått meg til 
NomKom som nestleder, var valget lett.  
 
Noe av det som gjør meg egnet som kandidat til nestledervervet er at jeg er ansvarsfull og organisert. 
Jeg liker å ha mye å gjøre, og holder god oversikt over det jeg holder på med. En av de typiske 
oppgavene til nestleder er oppfølging av tillitsvalgte og lokallag. Her har jeg en stor fordel ved at jeg i 
ett år har sittet i studentstyrets tillitsvalgtgruppe. Jeg har allerede kjennskap til hvordan lokallagene 
fungerer, og kjenner godt til tillitsvalgtes roller. Det å følge opp tillitsvalgte har også vært en svært 
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viktig oppgave for meg i året som har vært, og jeg ønsker gjerne å fortsette å følge disse opp i året 
som kommer. Ved å følge opp tillitsvalgte får jeg også mulighet til å bidra til at NSF Student er en 
synlig organisasjon for medlemmene. Synlighet var noe jeg gikk til valg på i fjor når jeg ble valgt inn i 
studentstyret, og det er også en viktig kampsak for meg når jeg nå går til valg som nestleder. Det at 
jeg har sittet i tillitsvalgtgruppa i året som har gått, føler jeg egentlig har vært den perfekte 
oppvarmingen til å nå stille som nestleder i NSF Student.  
 
I en ledende rolle tenker jeg at tydelighet er viktig. For meg er en av de viktigste egenskapene til en 
leder å være tydelig. Som person er jeg både tydelig, og jeg er ikke redd for å si det jeg mener. Som 
nestleder vil jeg kjempe for NSF Students meninger og politikk, og vil jobbe hardt for å representere 
norske sykepleierstudenter på en god og klar måte. Jeg vil også være en åpen og tilgjengelig 
nestleder, som bygger opp under god kommunikasjon med fokus på godt samarbeid. I studentstyre-
sammenheng er kommunikasjon nøkkelen til engasjement, samarbeid og samhold.  
 
Det er en stor fordel at jeg allerede har sittet i studentstyret. Kontinuitet i styret fra år til år bidrar til 
økt stabilitet, og at lederne er kjent med hvordan studentstyret fungerer gjør at man mye raskere 
kan komme inn i sine nye roller. Ved at man er kjent ved systemet og studentstyret kan man komme 
tidligere i gang med å fronte NSF Students politikk. Kontinuitet i studentstyret gjør at man enklere 
kan ta opp igjen de sakene som forrige studentstyre jobbet med, og man får en bedre flyt i 
studentstyret fra år til år.  

 
Nevn tre saker du brenner for:  
Synlighet  

- Etter mitt første årsmøte savnet jeg mer synlighet hos NSF Student. Jeg viste at NSF Student 
jobbet med mye, men jeg så eller hørte aldri noe fra dem. Når jeg gikk til valg i fjor, var 
synlighet en av mine viktigste saker. Det er det fremdeles. For at vi skal være det naturlige 
valget for sykepleierstudenter, og opprettholde at ca 90% av sykepleierstudentene er 
medlem i NSF trenger vi å være synlige. Vi trenger flere lokallag, vi trenger et synlig 
studentstyre og en synlig studentledelse og vi må fortsette den gode jobben med sosiale 
medier.  

Praksis 
- Praksis er den største utfordringen innen sykepleierutdanningen for mange. Det er også en 

flaskehals, som hindrer utdanningsinstitusjonene fra å ta opp flere studenter. NSF Student 
må fortsette den gode jobben med å forbedre praksisstudier under utdannelsen. Eksempler 
på hvordan vi kan se på dette er økt veilederkompetanse, alternative praksismodeller og ved 
å skape økt bevissthet på studentenes rettigheter i praksis.  

Lokallag og tillitsvalgte 
- Mitt mål er at alle studiesteder som tilbyr sykepleieutdanning, også skal ha et NSF Student 

lokallag. Jeg nevnte tidligere at mitt arbeids i tillitsvalgtgruppa har gjort meg svært godt 
rustet til å fortsette å følge opp lokallag og tillitsvalgte i året som kommer, dersom jeg får bli 
deres nestleder. Ved å utruste alle lokallag og tillitsvalgte med det de trenger av ressurser, 
kan vi nå ut til enda flere studenter.  

Deltidsstudenter 
- Jeg vil og trekke fram deltidsstudentene. Som nestleder vil jeg ha deltidsstudentene i 

bakhode hele veien. Min erfaring er at deltidsstudentene ofte føler seg avglemt, eller satt i 
skyggen av heltidsstudentene av utdanningsinstitusjonene.  Jeg tenker derfor at det er viktig 
at NSF Student trekker fram og verdsetter deltidsstudentene på lik linje med 
heltidsstudentene. Vi skal være en organisasjon for alle sykepleierstudenter! 
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Relevant erfaring:  
Av relevant erfaring innad i NSF har jeg vært med på to Årsmøter, og jeg har sittet i studentstyret til 
NSF i ett år nå. Dette gjør at jeg er godt kjent med NSF Students politikk. I tillegg til dette var jeg også 
med i NSFs verveteam nå i høst, og ble dermed godt kjent med NSF og NSF Student som 
organisasjon. Jeg har også sittet som vara fylkesrepresentant for Nordland fylke i ett år, og er fra og 
med 1. juni i år nyvalgt fylkesrepresentant for Nordland. I løpet av disse to årene jeg har vært 
medlem i NSF har jeg fått god kjennskap til organisasjonen, og dette kan jeg ta med meg i rollen som 
nestleder for NSF Student.  
 
Jeg har alltid likt å engasjere meg der jeg har kunnet. Av annen relevant erfaring har jeg tidligere 
sittet ett år som nestleder, og ett år som leder av studentstyret for VID høgskole Sandnes, og ett år 
som medlem og ett år som nestleder av Studentparlamentet ved gamle diakonhjemmet Høgskole. 
Jeg har også sittet som medlem og leder av Sør-Hålogaland Bispedømmes ungdomsråd i til sammen 2 
år.  
 
Det at jeg har erfaring fra forskjellige styrer, og at jeg også har sittet som leder i flere av disse ser jeg 
på som svært positivt. Jeg har mye jeg kan ta med meg fra de forskjellige organisasjonene, og jeg har 
mye å tilby NSF Student. Avslutningsvis har jeg også erfaring fra å sitte i styrer som ikke fungerer 
optimalt. Den erfaringen jeg har med meg derfra forteller meg at god ledelse er svært viktig i slike 
situasjoner. Jeg ser viktigheten av kommunikasjon i et studentstyre, hvor alle medlemmene i et styre 
føler seg anerkjent og involvert i stor grad. På den måten bygger man opp under hver enkeltes 
styrker, og bidrar til å styrke deres engasjement. Et styre er så mye mer enn leder og nestleder, og 
man må huske å utnytte det fulle potensialet til et styre, og gjøre hverandre gode.  
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