
 

 

 
 
Innsatsområder 2020-2021 1 
 2 
Hensikt: 3 
NSFs studentstyret innstiller på reviderte innsatsområder for styreperioden 2020-2021. Årsmøtet kan 4 
komme med endringsforslag til disse, for så å vedta hvilke innsatsområder de ønsker at NSF Student 5 
skal jobbe for i neste styreperiode. 6 
  7 
Bakgrunn for saken: 8 
NSF Students innsatsområder definerer hva påtroppende studentstyret skal arbeide med det 9 
påfølgende året i deres styreperiode. Det er et dokument som brukes aktivt gjennom styreperioden, 10 
for å sikre at den viktigste delen av politikken blir prioritert. Samt opprettholdelse av medlemsrettet 11 
aktivitet og oppfølging av tillitsvalgte i NSF Student. Innsatsområdene utvikles på bakgrunn av NSF 12 
Students politikk i studentpolitisk plattform, behov for fremtidens sykepleierutdanning og aktuelle tiltak 13 
for kampanjer eller holdningsarbeid som NSF Student skal jobbe for. 14 
 15 
Hvert år revideres Innsatsområdene for NSF Student av det avtroppende studentstyret, før saken 16 
behandles og vedtas på årsmøtet. Det ble på studentstyremøte 6 vedtatt at Innsatsområdene for 17 
styreperioden 2020/2021 skulle være en av sakene til årets digitale årsmøte Grunnet at studentpolitisk 18 
plattform ikke vil bli behandlet under NSF Students digitale årsmøte 2020, er det hensiktsmessig at 19 
årsmøtet reviderer og vedtar oppdaterte innsatsområder for NSF Student 2020-2021.   20 
  21 
Saksbehandlers vurdering: 22 
Studentstyret har jobbet med å utvikle nye og reviderte punkter i innsatsområdene, med fokus på å ha 23 
konkrete områder som skal arbeides for å oppnå, men uten å sette en begrensning for hvordan 24 
studentstyret skal arbeide for å nå de.  25 
 26 
Områder som medlemstall, rekruttering av menn i sykepleierutdanningen er eksempler som viser 27 
hvordan studentstyret skal arbeide. Studentstyret har også tatt i betraktning at noen punkter fra 28 
tidligere innsatsområder må revideres, strykes eller konkretiseres. Bakgrunnen for dette er at noen av 29 
punktene som er presentert tidligere ikke lenger er dagsaktuelle. Eksempler på dette er OU-prosessen 30 
og Landsmøtet som fant sted november 2019. Studentstyrets innstilling til innsatsområdene for 31 
perioden 2020/2021 er basert på vurderinger fra sittende studentstyre med bakgrunn i tidligere og 32 
pågående arbeid og erfaring. 33 
 34 
Siste halvdel av styreperioden 2019/2020 ble i stor grad påvirket av Covid-19 pandemien. Dette har 35 
medført at man ikke har fått jobbet med innsatsområdene i den grad vi har ønsket. På bakgrunn av 36 
dette er flere av innsatsområdene videreført og tilpasset slik at disse også kan brukes av kommende 37 
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styre. Eksempler på dette er Praksiskampanjen og nasjonal eksamen i medikamentregning for å 38 
nevne noen. 39 
 40 
Studentstyret anbefaler årsmøtet å holde innsatsområdene konkrete, men uten å nødvendigvis 41 
presisere hvordan det skal arbeides med. Innsatsområdene er nå formulert slik at de skal være 42 
gjennomførbare, og dekker store deler av politikken vår uten å bli for konkrete. Tidligere erfaring tilsier 43 
at dersom innsatsområdene blir for konkret formulert blir det vanskelig å jobbe ut ifra, og gir 44 
studentstyret lite handlingsrom. 45 
 46 
Studentstyret ber årsmøtet vedta forslaget som ligger til grunn for det nye styret og arbeidet de skal 47 
frembringe den kommende perioden i NSF Student. 48 
  49 
I sakspapiret ligger det to vedlegg: Studentstyrets innstilling på innsatsområder for 2020-2021 og 50 
oversikt over studentstyrets endringer til innsatsområder 2020-2021. Det er vedlegg 1 som vil ligge til 51 
grunn for debatten, mens vedlegg 2 er ment som et hjelpemiddel for å se hvilke endringer 52 
studentstyret har ønsket å gjøre.  53 
 54 
Forslag til vedtak: 55 
Årsmøtet 2020 vedtar Vedlegg 1 – Studentstyrets innstilling på innsatsområder for 2020-2021, med de 56 
endringer som forekommer under behandling av sak. 57 
 58 
Årsmøtet 2020 gir studentstyret redaksjonell fullmakt. 59 
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Vedlegg 1 – Studentstyrets innstilling på innsatsområder for 2020-
2021 
 

NSF STUDENT 
 

Studentstyrets innstilling på 
INNSATSOMRÅDER 2020 - 2021 

 
 
 
Hovedmål I 64 
En synlig og aktiv organisasjon 65 
 66 
Viktige elementer for å nå målet: 67 
 68 

• Arbeide for at NSF Student er det naturlige valget for alle sykepleierstudenter, og at 69 
dekningsgraden skal være minst 90 prosent. 70 

 71 
• Være synlig, tilgjengelig og arrangere aktiviteter for sykepleierstudenter ved studiesteder ved 72 

landets sykepleierutdanninger, gjennom hele året. 73 
  74 

• Studentstyret kontakter fylkesrepresentanter i forkant av hvert styremøte for utveksling av 75 
informasjon. Fylkesrepresentantene sørger for kontakt med lokallagene. 76 
 77 

• Studentledelsen gir ukentlig oppdatering til tillitsvalgte gjennom facebookgruppe. 78 
  79 

Studentstyret har ansvar for at det holdes delegasjonsmøter i forkant av årsmøtet. Det er 80 
naturlig at avtroppende fylkesrepresentanter bistår i dette arbeidet. 81 

 82 
• Gjennomføre tillitsvalgtsamling og -opplæring for alle lokallagsledere og fylkesrepresentanter 83 

to ganger i året. I tillegg gjennomføre fylkesrepresentantsopplæring på årsmøtet 84 
 85 

• Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og 86 
organisasjoner, men skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet 87 

 88 
• Studentstyret skal sikre at studentmedlemmene får tilstrekkelig informasjon om Årsmøtet før 89 

nominasjons- og valgperioden. Videre skal årsmøtedelegater få nødvendig informasjon i 90 
forkant av årsmøte. 91 

 92 
• Jobbe for at NSF Students politikk gjøres kjent for alle relevante aktører 93 

  94 
Studentstyret skal videreføre samarbeidsprosjektet med NSF om en holdningsendrende 95 
kampanje for å rekruttere og beholde menn i sykepleierstudiet   96 
Begrunnelse: Fordi vi allerede har et samarbeid med NSF mtp. videoprosjektet til 97 
#Mannkanblisykepleier som må føres videre. 98 
  99 

• Utarbeide og følge en kommunikasjonsstrategi som sørger for at NSF Student er synlig i 100 
sosiale medier og relevante plattformer 101 

 102 
• NSF Student skal ta en naturlig del i arbeidet med NSO om arbeidet med en stortingsmelding 103 

om studenthelse. 104 
105 
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Hovedmål II 106 
Arbeide for kvalitet i utdanningen 107 
 108 
Viktige elementer for å nå målet: 109 
 110 
Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen. 111 
Dette skal oppnås ved å, men begrenses ikke til: 112 
 113 

• Arbeide for å øke sykepleierutdanningens finansieringskategori til kategori C 114 
 115 

• Arbeide for at utdanningsinstitusjonene får plikt til å dokumentere overfor NOKUT at rammene 116 
for praksisstudier følges 117 

 118 
• Følge opp implementeringen av RETHOS i sykepleierutdanningen. 119 

 120 
• Arbeide for innføring av nasjonal eksamen i medikamentregning. 121 

 122 
• Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet med særlig fokus på praksisstudier. 123 

 124 
• Være aktiv i arbeidet når det gjelder å sikre studentenes rettigheter. 125 

 126 
• Videreføre og videreutvikle den allerede eksisterende praksiskampanjen og gjøre innholdet i 127 

og resultatene av denne kjent for medlemmene. 128 
 129 

• NSF Student skal jobbe for at autorisasjonen av nyutdannede sykepleiere skal være 130 
kostnadsfri  131 
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Hovedmål III 132 
En tilpasningsdyktig organisasjon 133 
 134 
Viktige elementer for å nå målet: 135 
 136 

• Studentstyret skal videreføre arbeidet som ble gjort i forrige styreperiode med utarbeiding av 137 
en ny plattform som kan erstatte studentpolitisk plattform. 138 

 139 
• NSF Student skal evaluere effekten av covid-19 pandemien har hatt på landet 140 

sykepleierstudenter og utdanningsinstitusjoner 141 
 142 

• NSF Student skal jobbe for at Sykepleierstudenter i praksis ikke skal bli brukt som gratis 143 
arbeidskraft spesielt etter Covid-19 hvor barrieren mellom praksis og ansatt ble brutt. 144 
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Vedlegg 2 – Oversikt over studentstyrets endringer til 
innsatsområder 2020 - 2021 
 
 
 

NSF STUDENT 
 

Studentstyrets innstilling på 
INNSATSOMRÅDER 2020 - 2021 

 
 
Hovedmål I 145 
En synlig og aktiv organisasjon 146 
 147 
Viktige elementer for å nå målet: 148 
 149 

• Arbeide for at NSF Student er det naturlige valget for alle sykepleierstudenter, og at 150 
dekningsgraden skal være minst 90 prosent. 151 

 152 
• Være synlig, tilgjengelig og arrangere aktiviteter for sykepleierstudenter ved studiesteder ved 153 

landets sykepleierutdanninger, gjennom hele året. 154 
  155 

• Punkt foreslått strøket med erstatning av nytt punkt: 156 
Studentstyret, fylkesrepresentanter og lokallag skal gi og få informasjon og oppdateringer på 157 
hva de arbeider med månedlig. 158 
Studentstyret kontakter fylkesrepresentanter i forkant av hvert styremøte for utveksling av 159 
informasjon. Fylkesrepresentantene sørger for kontakt med lokallagene. 160 
Begrunnelse: Vi ser at det har vært vanskelig å gjennomføre punktet slik det tidligere har 161 
vært formulert. Vi ser det mer hensiktsmessig å dele dette opp i to mer konkrete punkt. 162 

  163 
• Forslag til nytt punkt: 164 

Studentledelsen gir ukentlig oppdatering til tillitsvalgte gjennom facebookgruppe. 165 
  166 

• Forslag til nytt punkt:  167 
Studentstyret har ansvar for at det holdes delegasjonsmøter i forkant av årsmøtet. Det er 168 
naturlig at avtroppende fylkesrepresentanter bistår i dette arbeidet. 169 
Begrunnelse: Konkretisering av punktet om informasjon i forkant av årsmøtet. Dette er viktig 170 
for at årsmøtedelegatene skal være kjent med saksgangen og sakene som skal opp til 171 
årsmøtet og for å bli litt kjent med andre delegater og NSF Students politikk i forkant av 172 
årsmøtet. Dermed synes vi det hører naturlig hjemme i innsatsområdene. 173 

 174 
• Gjennomføre tillitsvalgtsamling og -opplæring for alle lokallagsledere og fylkesrepresentanter 175 

to ganger i året. I tillegg gjennomføre fylkesrepresentantsopplæring på årsmøtet 176 
 177 

• Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og 178 
organisasjoner, men skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet 179 

 180 
• Studentstyret skal sikre at studentmedlemmene får tilstrekkelig informasjon om årsmøtet før 181 

nominasjons- og valgperioden. Videre skal årsmøtedelegater få nødvendig informasjon i 182 
forkant av årsmøte. 183 

 184 
• Jobbe for at NSF Students politikk gjøres kjent for alle relevante aktører 185 

 186 
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• Endringsforslag:  187 
Studentstyret skal jobbe for å inngå i ett videreføre samarbeidsprosjektet med NSF om en 188 
holdningsendrende kampanje for å rekruttere og beholde menn i sykepleierstudiet   189 
Begrunnelse: Fordi vi allerede har et samarbeid med NSF mtp. videoprosjektet til 190 
#Mannkanblisykepleier som må føres videre. 191 
  192 

• Punkt foreslått strøket med erstatning av nytt punkt: 193 
Sørge for at NSF Student er synlig i sosiale medier og at kommunikasjonsstrategien for 194 
sosiale medier blir fulgt. 195 
Utarbeide og følge en kommunikasjonsstrategi som sørger for at NSF Student er synlig i 196 
sosiale medier og relevante plattformer 197 
Begrunnelse: Presisere at studentstyret har et ansvar for å følge en kommunikasjonsstrategi 198 
og at denne ikke bare gjelder SoMe men også andre medier. 199 

  200 
• NSF Student skal ta en naturlig del i arbeidet med NSO om arbeidet med en stortingsmelding 201 

om studenthelse. 202 
203 
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Hovedmål II 204 
Arbeide for kvalitet i utdanningen 205 
 206 
Viktige elementer for å nå målet: 207 
 208 
Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen. 209 
Dette skal oppnås ved å, men trengs begrenses ikke til: 210 
 211 

• Punkt foreslått strøket: 212 
Følge opp Meld. St. 16. Kultur for kvalitet i utdanning 213 

  214 
• Arbeide for å øke sykepleierutdanningens finansieringskategori til kategori C 215 

 216 
• Arbeide for at utdanningsinstitusjonene får plikt til å dokumentere overfor NOKUT at rammene 217 

for praksisstudier følges 218 
 219 

• Følge opp implementeringen av RETHOS i sykepleierutdanningen. 220 
 221 

• Arbeide for innføring av nasjonal eksamen i medikamentregning. 222 
 223 

• Endringsforslag:  224 
Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet med særlig fokus på praksisstudier. 225 
Begrunnelse: For å presisere at man må ha et ekstra fokus på studentenes rettigheter i 226 
praksis. 227 

  228 
• Være aktiv i arbeidet når det gjelder å sikre studentenes rettigheter. 229 

 230 
• Endringsforslag:  231 

Videreføre og videreutvikle den allerede eksisterende praksiskampanjen og gjøre innholdet i 232 
og resultatene av denne kjent for medlemmene. 233 
Begrunnelse: Praksis er blant de aller viktigste sakene medlemmene er opptatt av. 234 
 235 

• Punkt foreslått strøket: 236 
Utforske forskjellige pågående praksisprosjekter og effekten av disse. 237 
Begrunnelse: Dette bør være ett av flere tiltak i praksiskampanjen og videreføres der. 238 

  239 
• Forslag til nytt punkt: 240 

NSF Student skal jobbe for at autorisasjonen av nyutdannede sykepleiere skal være 241 
kostnadsfri  242 



9 

 

Hovedmål III 243 
En tilpasningsdyktig organisasjon 244 
 245 
Viktige elementer for å nå målet: 246 
 247 

• Punkt foreslått strøket: 248 
Studentstyret må gjennomføre en evaluering av utbyttet ved at avtroppende 249 
fylkesrepresentanter deltar på årsmøtet 2019. Det må videre tas en vurdering om det skal 250 
gjentas neste år. 251 
Begrunnelse: Ble endret i forrige styreperiode 252 

  253 
• Punkt foreslått strøket: 254 

NSF Student skal fremme Årsmøtets interesser i tilknytning til 255 
organisasjonsutviklingsprosessen. Samtidig skal NSF Student jobbe aktivt under landsmøtet 256 
2019 for å få vedtatt OU-modellen som Årsmøtet har bestemt. 257 
Begrunnelse: Ble ivaretatt av NSFs landsmøte 2019. 258 

  259 
• Punkt foreslått strøket: 260 

NSF Student skal jobbe for at studentene skal ha minimum lik representasjon etter endt 261 
organisasjonsutviklingsprosess 262 
Begrunnelse: Ble ivaretatt av NSFs landsmøte 2019. 263 

  264 
• Punkt foreslått strøket med erstatning av nytt punkt: 265 

Studentstyret skal sette ned komiteer til å utarbeide nye plattformer som kan erstatte 266 
studentpolitiskplattform. 267 
Forslag til nytt punkt: 268 
Studentstyret skal videreføre arbeidet som ble gjort i forrige styreperiode med utarbeiding av 269 
en ny plattform som kan erstatte studentpolitisk plattform. 270 
Begrunnelse: Studentstyret 2019-2020 påbegynte dette arbeidet, men det ble ikke fullført    271 
ettersom årsmøtet 2020 ikke skal behandle studentpolitisk plattform 272 

 273 
• Forslag til nytt punkt: 274 

NSF Student skal evaluere effekten av covid-19 pandemien har hatt på landet 275 
sykepleierstudenter og utdanningsinstitusjoner 276 

 277 
• Forslag til nytt punkt: 278 

NSF Student skal jobbe for at Sykepleierstudenter i praksis ikke skal bli brukt som gratis 279 
arbeidskraft spesielt etter Covid-19 hvor barrieren mellom praksis og ansatt ble brutt. 280 


