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

nominasjonskomiteen. 
 

Fult navn: Nora Pettersen Daldorff 

Alder: 25 år 

Studiested: NTNU Trondheim 

Studieår: 2 

E-post: nora_daldorff@hotmail.com 

Telefon: 90803221 

 
Kandidat til:  
 

 Leder 
  

 Nestleder 
  

x Styremedlem 
  

 Nominasjonskomiteen 

 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
Mitt første møte med NSF Student fikk jeg allerede før jeg startet på sykepleierutdanningen. Min 
tidligere samboer, nå stolt sykepleier, var fylkesrepresentant for sitt fylke og et aktivt 
studentmedlem for Norsk Sykepleierforbund. Det å se hva NSF gav samboeren min var utrolig gøy og 
jeg ble fort klar på at med en gang jeg kom inn på sykepleierutdanningen skulle jeg meldes inn i 
Norsk Sykepleierforbund.  
 
De to siste årene har jeg vært kulltillitsvalg for kullet mitt på sykepleierutdanningen. Her har jeg fått 
jobbet tett med både studenter og skoleledelsen. Der har jeg fått argumentere for studentene i 
kullet mitt og jeg har innsett at jeg synes det er veldig kult å kunne være studentenes stemme. 
Samtidig har jeg det siste året fått æren av å være fylkesrepresentant for NSF, hvor jeg her også har 
fått kunne være stemmen til studentene i fylket. Jeg har også vært medlem i Lokallaget de siste to 
årene hvor jeg har vært med å arrangere ulike arrangementer for studentmedlemmene våre. 
 
Det siste året har jeg fått æren av å delta på både høst- og vårkonferansen og blir bare mer og mer 
engasjert og inspirert til å gjøre noe mer for studentmedlemmene. Nå ønsker jeg å ta alt dette her et 
steg videre med å stille til valg som styremedlem i studentstyret.  

 
Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 

• Som person er jeg engasjert, lyttende og ikke minst lærevillig. Jeg er også ærlig, positiv og 
god til å samarbeide. Det er kvaliteter og egenskaper jeg mener vil passe godt i studentstyret. 

• Jeg ønsker også å trekke frem at jeg er en sabla stolt sykepleierstudent – og digger å se og 
høre andre sykepleierstudenter, det er hos alle oss medlemmer at jeg henter inspirasjon! 

• Utfordringer for meg gjør meg bare mer motivert. Jeg er ikke redd for å ta i et tak og skal 
jobbe knallhardt for saker som er viktige for studentene.  
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Nevn tre saker du brenner for:  
Det er mange saker jeg brenner for, men under er tre av mine hjertesaker: 

1. Praksisstudier  
2. Øke rekruttering og klare å holde på menn i utdanningen - #mannkanblisykepleier 
3. Norsk Sykepleierforbund sin synlighet for studentmedlemmene 

 
 

Relevant erfaring:  
• Fylkesrepresentant siden 2019  

• 1 periode i verveteamet for NSF 

• Tillitsvalgt for kullet mitt siden første året høsten 2018 

• Lokallagsmedlem siden høsten 2018 

• Deltatt på Landsmøtet til NSF 2019 som observatør (utrolig lærerrikt) 
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