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Voteringsgrunnlag INNSATSOMRÅDER 
2020 - 2021 

 
Redaksjonskomiteen har gjort en vurdering – delegatene står fritt til å stemme det de selv mener. 
Husk at dette er innsatsområder for 2020/2021– ikke en fullstendig oversikt over NSF Students 
politikk.  
 
Studentstyrets opprinnelige forslag 
Delegatenes forslag 
Redaksjonskomiteens vurdering 
 
Hovedmål I 1 
En synlig og aktiv organisasjon 2 
 3 
Viktige elementer for å nå målet: 4 
 5 

• Arbeide for at NSF Student er det naturlige valget for alle sykepleierstudenter, og at 6 
dekningsgraden skal være minst 90 prosent. 7 

 8 

• Være synlig, tilgjengelig og arrangere aktiviteter for sykepleierstudenter ved studiesteder ved 9 
landets sykepleierutdanninger, gjennom hele året. 10 

  11 

• Studentstyret kontakter fylkesrepresentanter i forkant av hvert styremøte for utveksling av 12 
informasjon. Fylkesrepresentantene sørger for kontakt med lokallagene. 13 
 14 

# 34 15 

(56) Ingrid Øvretveit, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Høgskulen på Vestlandet, 16 
Campus Førde 17 
Tilleggsforslag 18 
Legge til punktet “Verveteamet skal bidra til å skape engasjement lokalt ved å introdusere 19 
lokallag og muligheter til å bli engasjert i NSF Student”.   20 
 21 
Redaksjonskomiteens vurdering 22 
Stemmes over separat  23 
Avvises. Er ikke nedfelt i SPP og bør reises som forslag når SPP for 2021-2022 skal 24 
behandles. 25 
 26 

• Studentledelsen gir ukentlig oppdatering til tillitsvalgte gjennom facebookgruppe. 27 
  28 

# 22 29 

(51) Truls Aamodt, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Stavanger 30 
Endringsforslag  31 
Foreslår endring til: "Studentledelsen oppdaterer medlemsmassen ukentlig om hva som 32 
foregår i NSF Student. "    33 
 34 

# 43 35 

(30) Julia Lindberg, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Mo i Rana 36 
Tilleggforslag  37 
"Studentledelsen sender ut to nyhetsbrev i året til alle studentmedlemmer med informasjon 38 
om hva de jobber med for tiden, og hva som har hendt den siste tiden." 39 

 40 
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Redaksjonskomiteens vurdering 41 
NYTT SAMMENSLÅTT FORSLAG: (I stedet for # 22, # 43 og Studentstyrets opprinnelige 42 
tekst) 43 
Studentledelsen holder medlemmene oppdatert om pågående arbeid – minst ukentlig 44 
gjennom sosiale medier og minst hvert halvår gjennom nyhetsbrev. 45 
  46 

# 33 47 

(75) Magnus Nybakk Pettersen, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Bodø 48 
Nytt kulepunkt  49 
NSF student sende ut årlige e-poster til studenter som starter ett nytt studieår – eller er ferdig 50 
utdannet. Kan inneholde informasjon om hva NSF Student jobber med for tiden, samt tips og 51 
triks for det kommende året.  52 
 53 
Redaksjonskomiteens vurdering 54 
Stemmes over separat.  55 
Avvises. Er ikke nedfelt i SPP og bør reises som forslag når SPP for 2021-2022 skal 56 
behandles. 57 
 58 

• Studentstyret har ansvar for at det holdes delegasjonsmøter i forkant av årsmøtet. Det er 59 
naturlig at avtroppende fylkesrepresentanter bistår i dette arbeidet. 60 

 61 

# 19 62 

(55) Anne Haarberg, Skoledelegat Universitetet i Stavanger 63 
Stryknings og tilleggsforslag 64 
Studentstyret har ansvar for at det holdes delegasjonsmøte(r) i forkant av årsmøtet. Det er 65 
ønskelig at avtroppende fylkesrepresentanter organiserer og deltar på delegasjonsmøtet. 66 
Dette vil bli kompensert for av NSF Student.  67 

 68 

# 35 69 

(16) Line Ostad, Skoledelegat, kandidat styremedlem Universitetet i Agder, Campus Grimstad 70 
Endringsforslag  71 
Endre til: "Avtroppende fylkesrepresentant har ansvar for at det avholdes delegasjonsmøter i 72 
forkant av årsmøtet, med bistand fra Studentstyret og påtroppende fylkesrepresentant." 73 

 74 
Redaksjonskomiteens vurdering av #19 og #35 75 
Det opprinnelige kulepunktet sier alt unntatt kompensasjon. Men kompensasjon er blitt 76 
behandlet i styret allerede. På SST3 ble det behandlet (sak 27) "Forventninger til 77 
fylkesrepresentanter". Her står det at "For å ha holdt delegasjonsmøter vil du få en liten 78 
oppmerksomhet fra NSF."  79 
Avvises. Er dekket inn i eksisterende retningslinjer 80 

 81 

• Gjennomføre tillitsvalgtsamling og -opplæring for alle lokallagsledere og fylkesrepresentanter 82 
to ganger i året. I tillegg gjennomføre fylkesrepresentantsopplæring på årsmøtet 83 

 84 

• Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og 85 
organisasjoner, men skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet 86 

 87 

# 42 88 

(52) Tonje Hugdahl, Skoledelegat, kandidat styremedlem Høgskulen på Vestlandet, Campus 89 
Haugesund 90 
Endringsforslag  91 
Forslag til ny tekst: Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale 92 
fora og organisasjoner, dette skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet. 93 

 94 
Redaksjonskomiteens vurdering 95 
Mindre endring, kan det være redaksjonell endring?  96 
Innarbeides som redaksjonell endring. 97 
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 98 

# 28 99 

(63) Karl Ernest Bøe Koch, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Sørøst-100 
Norge, Campus Porsgrunn 101 
Tilleggsforslag  102 
Studentstyret skal koordinere NSF students hjertesak som velges ved hvert årsmøte og 103 
opprette kontakt med valgt brukerorganisasjon for å planlegge en felles innsats. 104 

 105 
Redaksjonskomiteens vurdering 106 
Stemmes over separat  107 
Avvises. Uklart hvilken hjertesak det henvises til. 108 

 109 

• Studentstyret skal sikre at studentmedlemmene får tilstrekkelig informasjon om Årsmøtet før 110 
nominasjons- og valgperioden. Videre skal årsmøtedelegater få nødvendig informasjon i 111 
forkant av årsmøte. 112 

 113 

• Jobbe for at NSF Students politikk gjøres kjent for alle relevante aktører 114 
  115 

Studentstyret skal videreføre samarbeidsprosjektet med NSF om en holdningsendrende 116 
kampanje for å rekruttere og beholde menn i sykepleierstudiet   117 
Begrunnelse: Fordi vi allerede har et samarbeid med NSF mtp. videoprosjektet til 118 
#Mannkanblisykepleier som må føres videre. 119 
  120 

• Utarbeide og følge en kommunikasjonsstrategi som sørger for at NSF Student er synlig i 121 
sosiale medier og relevante plattformer 122 

 123 

# 39 124 

(16) Line Ostad, Skoledelegat, kandidat styremedlem Universitetet i Agder, Campus Grimstad 125 
Endringsforslag  126 
Endre til: "Utarbeide og følge en kommunikasjonsstrategi som sørger for at NSF Student er 127 
synlig i sosiale og tradisjonelle medier." 128 

 129 
Redaksjonskomiteens vurdering 130 
Mindre endring, kan det være redaksjonell endring?  131 
Innarbeides som redaksjonell endring. 132 
 133 

• NSF Student skal ta en naturlig del i arbeidet med NSO om arbeidet med en stortingsmelding 134 
om studenthelse. 135 

 136 

• # 20  137 

(75) Magnus Nybakk Pettersen, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Bodø 138 
Nytt kulepunkt  139 
Iverksette en årlig undersøkelse til alle studentmedlemmer som kan gi informasjon om 140 
hvordan studentene har det, i og utenfor utdanningsinstitusjonen.  141 

 142 
Redaksjonskomiteens vurdering 143 
Stemmes over separat.  144 
Avvises. Dekkes inn av andre undersøkelser, blant annet gjennom praksiskampanjen. 145 

 146 
 147 
 148 
Hovedmål II 149 
Arbeide for kvalitet i utdanningen 150 
 151 
Viktige elementer for å nå målet: 152 
 153 
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Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen. 154 
Dette skal oppnås ved å, men begrenses ikke til: 155 
 156 

• Arbeide for å øke sykepleierutdanningens finansieringskategori til kategori C 157 
 158 

• Arbeide for at utdanningsinstitusjonene får plikt til å dokumentere overfor NOKUT at rammene 159 
for praksisstudier følges 160 

 161 

• Følge opp implementeringen av RETHOS i sykepleierutdanningen. 162 
 163 

# 15 164 

(63) Karl Ernest Bøe Koch, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Sørøst-165 
Norge, Campus Porsgrunn 166 
Tilleggsforslag  167 
Forslag til ny tekst: Følge opp implementeringen av Retningslinjer for helse og 168 
sosialfagutdanningene (RETHOS). 169 

 170 
Redaksjonskomiteens vurdering 171 
Redaksjonell endring  172 
Innarbeides som redaksjonell endring. 173 

 174 

• Arbeide for innføring av nasjonal eksamen i medikamentregning. 175 
 176 

# 24 177 

(33) Jon Sverre Langaker, Fylkesrepresentant NTNU, Campus Gjøvik 178 
Tilleggsforslag  179 
Endre til "Arbeide for innføring av nasjonal eksamen i medikamentregning og sykdomslære.".  180 

 181 
Redaksjonskomiteens vurdering 182 
Stemmes over separat  183 
Avvises. Bør tas opp igjen i SPP for perioden 2021-2022 184 
 185 

• Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet med særlig fokus på praksisstudier. 186 
 187 

• Være aktiv i arbeidet når det gjelder å sikre studentenes rettigheter. 188 
 189 

# 29 190 

(63) Karl Ernest Bøe Koch, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Sørøst-191 
Norge, Campus Porsgrunn 192 
Tilleggsforslag  193 
Være aktiv i arbeidet når det gjelder å sikre studentenes rettigheter "gjennom blant annet å 194 
være tilgjengelige, synlige i debattfora og bidra til aktiviteter som setter fokus på aktuelle 195 
studentsaker."  196 

 197 
Redaksjonskomiteens vurdering 198 
Stemmes over separat  199 
Avvises. Er allerede dekket inn under andre punkter 200 
 201 

• Videreføre og videreutvikle den allerede eksisterende praksiskampanjen og gjøre innholdet i 202 
og resultatene av denne kjent for medlemmene. 203 
 204 

# 23 205 

(30) Julia Lindberg, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Mo i Rana 206 
Tilleggsforslag   207 
"Videreføre og videreutvikle den allerede eksisterende praksiskampanjen og gjøre innholdet i 208 
og resultatene av denne kjent for medlemmene gjennom nyhetsbrevet."  209 

 210 
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Redaksjonskomiteens vurdering 211 
I realiteten en innskrenkning av kulepunktet (at den bare skal gjøres kjent gjennom 212 
nyhetsbrevet)  213 
Avvises. Ikke nødvendig å innskrenke hvordan kampanjen skal kommuniseres. 214 
 215 

• NSF Student skal jobbe for at autorisasjonen av nyutdannede sykepleiere skal være 216 
kostnadsfri 217 
 218 

• # 26 219 

(66) Sigrid Husøy Larsen, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Tromsø, 220 
Campus Tromsø 221 
Nytt kulepunkt 222 
NSF student skal jobbe for ivaretagelse av gratisprinsippet, ved at utgifter i forbindelse med 223 
obligatorisk praksis blir dekket.  224 

 225 
Redaksjonskomiteens vurdering 226 
Stemmes over separat  227 
Vedtas. Eksisterer allerede i gjeldende SPP. 228 

 229 

• # 17 230 

(36) Solveig Fosse, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem OsloMet, Campus Pilestredet 231 
Nytt kulepunkt 232 
Arbeide for å sikre at samtlige praksisplasser har veiledere med gjennomført veilederkurs.  233 

 234 
Redaksjonskomiteens vurdering 235 
Stemmes over separat.  236 
Avvises. Er dekket inn i SPP 237 

 238 

• # 36 239 

(24) Annette Vikestad, Skoledelegat, kandidat styremedlem Høgskulen på Vestlandet, 240 
Campus Stord 241 
Nytt kulepunkt:  242 
«Arbeide for at alle sykepleierstudenter har rett til å evaluere alle praksiser anonymt ved sin 243 
høyskole».    244 

 245 
Redaksjonskomiteens vurdering 246 
Stemmes over separat  247 
Avvises. Er ikke nedfelt i SPP og bør reises som forslag når SPP for 2021-2022 skal 248 
behandles. 249 
 250 

• # 30 251 

(57) Fredrik Sørensen, Skoledelegat Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde 252 
Nytt kulepunkt 253 
Jobbe for å øke samarbeidet med de lokale studentdemokratiene, på institutt, fakultet og 254 
institusjonsnivå.    255 
 256 
Redaksjonskomiteens vurdering 257 
Stemmes over separat  258 
Avvises. Er ikke nedfelt i SPP og bør reises som forslag når SPP for 2021-2022 skal 259 
behandles. 260 

 261 
 262 
Hovedmål III 263 
En tilpasningsdyktig organisasjon 264 
 265 
Viktige elementer for å nå målet: 266 
 267 
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• Studentstyret skal videreføre arbeidet som ble gjort i forrige styreperiode med utarbeiding av 268 
en ny plattform som kan erstatte studentpolitisk plattform. 269 

 270 

• NSF Student skal evaluere effekten av covid-19 pandemien har hatt på landet 271 
sykepleierstudenter og utdanningsinstitusjoner 272 

 273 

• NSF Student skal jobbe for at Sykepleierstudenter i praksis ikke skal bli brukt som gratis 274 
arbeidskraft spesielt etter Covid-19 hvor barrieren mellom praksis og ansatt ble brutt. 275 

 276 

# 27  277 

(51) Truls Aamodt, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Stavanger 278 
(Rogalandsdelegasjonen) 279 
Strykningsforslag  280 
Strykningsforslag: NSF Student skal jobbe for at sykepleierstudenter i praksis ikke skal bli 281 
brukt som gratis arbeidskraft, spesielt etter covid-19 hvor barriere mellom praksis og ansatt 282 
ble brutt. "Dette mener vi dekkes av linje 123 (186): "Arbeide for å styrke 283 
sykepleierstudentenes rettssikkerhet med særlig fokus på praksisstudier."   284 

 285 

# 37 286 

(26) Ida Nagel Fredriksen, Skoledelegat, kandidat styremedlem VID, Campus Bergen 287 
Endringsforslag  288 
Dersom Rogalandsdelegasjonens strykningsforslag får medhold  289 
Nytt forslag linje 123 (186) "Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet med 290 
fokus på praksisstudier, og da særlig situasjoner hvor barrieren mellom student og ansatt blir 291 
brutt." 292 
 293 
(Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet med særlig fokus på praksisstudier) 294 

 295 
Redaksjonskomiteens vurdering av # 27 og # 37 296 
Avvises. Er dekket inn i eksisterende retningslinjer 297 
 298 

• # 40 299 

(16) Line Ostad, Skoledelegat, kandidat styremedlem Universitetet i Agder, Campus Grimstad 300 
Nytt kulepunkt  301 
"NSF Student skal arbeide for at det er tydelige retningslinjer for ivaretakelse av studentens 302 
rettigheter i praksis og som lønnet arbeidstaker ved unntakstilstander som f.eks. Covid-19 303 
pandemien, og at det etter pandemien igjen ikke blir mulig å ha lønnet arbeid samme sted 304 
som man har praksis." 305 
 306 
Redaksjonskomiteens vurdering 307 

Stemmes over separat  308 

Avvises. Er allerede dekket inn under andre punkter 309 

 

# 4 310 

Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak  311 

Årsmøtet 2020 vedtar Vedlegg 1 – Studentstyrets innstilling på innsatsområder for 2020-2021, 312 

med de endringer som forekommer under behandling av sak.  313 

 314 

# 5 315 

Årsmøtet 2020 gir studentstyret redaksjonell fullmakt. 316 

 

 

 


