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

nominasjonskomiteen. 
 

Fult navn: Ola Gimse Estenstad 

Alder: 21 

Studiested: OsloMet 

Studieår: 2 

E-post: ola.g.e@hotmail.com 

Telefon: +47 48323311 

 
Kandidat til:  
 

 Leder 
  

 Nestleder 
  

x Styremedlem 
  

 Nominasjonskomiteen 

 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
Før jeg sier litt om hvorfor jeg ønsker å stille, ønsker jeg å introdusere meg selv. Mitt navn er Ola, jeg 
er 21, originalt fra Trøndelag og studerer sykepleie ved OsloMet. Jeg er en veldig positiv person som 
ønsker å styrke studentbevegelsen. Jeg har et brennende engasjement for at studenter skal ha det 
bra, om det er i undervisning, praksis eller på fritiden. NSF student sikrer oss sykepleierstudenter og 
sørger for at vi på tryggere vis kan komme oss gjennom studiene og inn i arbeidslivet. Mitt bidrag til 
denne organisasjonen tror jeg kan være stor, og jeg ønsker å være med på å utfordre og videreutvikle 
oss som fagforening. 
 
Koronasituasjonen har krevd ekstra av de fleste, da kanskje spesielt de som jobber i helsevesenet. 
Sykepleiestudenter har spilt en viktig rolle frem til nå og kommer til å bety mye i tiden fremover. Det 
å da sikre våre interesser, om det er læringsmiljø eller forholdene i praksis, vil være viktig.  

 
Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 
I flere år har jeg hatt et brennende engasjement for politikk. Siden jeg var 16 har jeg arbeidet aktivt 
for at folk skal ha det bra. De utallige vervene jeg har hatt har gitt meg kunnskap, erfaring og videre 
engasjement som jeg ønsker å dele med NSF Student. 
 
Det siste året har jeg vært studentleder ved OsloMet. Jeg vet altså hvordan det er å kjenne på 
ansvaret for over 20 000 studenter. Jeg vet også hvordan man på best mulig vis kan sikre 
gjennomslag, selv i krevende tider.  
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Nevn tre saker du brenner for:  
Bærekraft – I situasjonen som vi er i tror jeg det er viktig at alle tenker bærekraftig. Ønsker vi å bedre 
verdenssamfunnet må alle land og institusjoner bidra. Bærekraft er en så viktig sak at vi ikke kan 
skyve det under borde, selv under korona. Universitetene, høyskolene, helseinstitusjonene og andre 
må tenke bærekraft i alt arbeid de gjennomfører. Med innspill fra NSF Student kan man finne de 
bærekraftige løsningene som bedrer studenthverdagen.  
Læringsmiljø – Mange har nå opplevd en overdigitalisering av undervisning. Det går utover 
læringsmiljø at man ikke kan møte sine medstudenter. Ønsker vi å løse læringsmiljøutfordringene vi 
står ovenfor må vi sørge for at studentene får mulighet til å bidra ved sin institusjon ved å sikre 
studentmedvirkningen lokalt. NSF student bør være en organisasjon som bidrar der det trengs.  
Tilrettelegging – Ingen skal oppleve at de ikke får fullføre sin studier fordi noen ikke klarer å 
tilrettelegge. Om det da er studenter med dysleksi eller studenter med kronisk sykdom, 
tilrettelegging skal hjelpe de gjennom studiene. Vi vet at høyere utdanning bidrar til større 
inkludering i arbeidslivet for de som er utsatt.  

 
Relevant erfaring:  
Nyvalg representant i universitetsstyret ved OsloMet 
Nyvalg medlem av sentralstyret til Norsk Studentorganisasjon 
Leder for studentparlamentet ved OsloMet 2019-2020 
Medlem av læringmiljøpolitisk komité Norsk Student organisasjon 2019/2020 
Nestleder for Studentråd for sykepleie og helsefremmende arbeid OsloMet 2019 
Representant i Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018-2020 
Representant i studentparlamentet ved OsloMet 2018-2019 
Elevrådsleder Melhus videregående 2016 
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