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 1 

Lokallagsrapport 2 

Hensikt: 3 
Orientere årsmøtet om lokallagene og lokallagsaktiviteter som har blitt gjennomført det siste året. 4 
 5 
 6 
Bakgrunn for saken: 7 
Ved årets årsmøte besluttet studentstyret i år om å legge frem en sammenfatning av lokallagene og 8 
lokallagsaktivitetene som har blitt gjort siden årsmøte i 2019. Det vil her orienteres om etablering av 9 
nye lokallag og forskjellige lokallagsaktiviteter.  10 
 11 
Det har i løpet av året mellom august 2019 og frem til årsmøtet i 2020 blitt etablert flere nye lokallag, 12 
og vi er nå ved årsmøtet oppe i xx lokallag (avhenger av hvor mange som leverer lokallagsrapport), 13 
noe som er det høyeste antallet lokallag i NSF Student noensinne.  14 
 15 
Det har vært oppvekst av lokallag på mindre campuser, som Stord, Førde og Elverum, hvor det 16 
tidligere har vært lite aktivitet, samtidig som de veletablerte lokallagene i blant annet Oslo, Stavanger 17 
og Trondheim har holdt engasjementet oppe, og fortsatt de gode tradisjonene som er lagt til grunn her 18 
av tidligere lokallag. Noen lokallag, som f. eks. Drammen, har fått nytt engasjement, og hold flere 19 
arrangementer enn foregående år. 20 
 21 
Lokallagsaktiviteter 22 
Blant lokallagsaktivitetene er det flere typer arrangementer som går igjen mellom lokallagene.  23 
 24 
Kursholdere  25 
Øystein Grøndahl og Peter Nyrud Øverlie 26 
Blant kursholdere har legemiddelregningskurs med Øystein Grøndahl og studentrettigheter med Peter 27 
Nyrud Øverlie vært populære blant lokallagene. Peter har holdt foredrag fra Kristiansand i sør, til 28 
Hammerfest i nord. Arrangementene har hatt noe varierende oppmøte, med så få som 10-12 29 
personer, til godt over 50 personer. Hvilke rettigheter en har som student er noe NSF Student mener 30 
er viktig, og vi ønsker derfor å fortsette dette kurset også i 2020 og 2021. Legemiddelregningskurset 31 
med Øystein Grøndahl er også noe som har hatt noe varierende oppmøte, men her er det også veldig 32 
mye gode tilbakemeldinger fra studenter som deltar. 33 
 34 
PVK-kurs 35 
I løpet av våren har ønsket om å holde PVK-kurs blant lokallagene vært stort. Dette har blant annet 36 
blitt holdt i Hammerfest, Drammen og Førde. Det har her blitt leid inn kyndig personale (sykepleier, 37 
anestesisykepleier) for å holde selve kurset. Det har på disse arrangementene vært godt oppmøte, og 38 
det er flere lokallag som også har ytret ønske om å holde slike arrangementer. Dette var blant annet 39 
planlagt i Levanger, men ble dessverre avlyst.  40 
 41 
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Nytenkning 42 
Lokallaget i Drammen har det siste året også holdt livepodcast med Therese Tveit fra Akuttpodden. 43 
Her stilte hun med opptaksutstyr og vi hentet inn en erfaren akuttsykepleier fra lokal legevakt. Therese 44 
fokuserte på spørsmål om hva som møter akuttsykepleiere ute i felt og hvordan nyutdannede kan 45 
legge opp et løp for å komme inn i denne rollen. Det ble åpnet for spørsmål fra salen etter opptak, og 46 
det var mange engasjerte frammøtte fra alle klassetrinn. På grunn av tekniske utfordringer ble 47 
opptaket ikke sendt i podcasten, i stedet ble det gjort et nytt opptak med samme tema som ble sendt 48 
en stund senere. Møtet ble holdt på campus.  49 
 50 
Anatomiquiz 51 
Anatomiquiz før jul er vel det nærmeste en kan komme en lokallagstradisjon i NSF Student. Dette har 52 
utvilsomt vært NSF Students mest populære arrangement, og vi håper at enda flere vil ha mulighet til 53 
å holde et slikt arrangement når det nærmer seg nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi i desember.  54 
 55 
Fagdag 56 
29. Oktober arrangerte lokallaget i Trondheim fagdag, med “Seksualitet på godt og vondt” som tema. 57 
Her hadde de inne flere foredragsholdere, som Doktor Nils, Camilla Tjessem og Anita Lauritzen. Det 58 
var her over 300 deltakere, noe som vitner om en svært populær fagdag.  59 
 60 
Saksbehandlers vurdering: 61 
Saksbehandlerne har skrevet sakspapiret før lokallagsrapportene har kommet inn. Det har derfor blitt 62 
skrevet om utfra søknader og arrangementsbeskrivelser fra lokallagene. NSF Student er en 63 
organisasjon som vokser hvert år, og det gjør også lokallagene. Det er derfor vesentlig at 64 
lokallagsaktiviteter og antall lokallag vokser i samme tempo. Det vil også være viktig å tilrettelegge for 65 
digitale aktiviteter i tiden fremover, samtidig som en hurtig overgang til fysiske arrangementer så fort 66 
dette lar seg gjøre i tråd i med de anbefalinger som kommer fra myndighetene.  67 
 68 
 69 
Forslag til vedtak: 70 
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker. 71 
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