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Sak 1 – Møtetekniske saker - Konstituering
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak:
Konstitueringen gjennomføres på oppsatt måte under:
1a) Oppnevning av ordstyrere og protokollførere
1b) Forretningsorden
1c) Godkjenning av saksliste
1d) Oppnevning av underskrivere til protokoll
1e) Oppnevning av tillitspersoner under årsmøtet

Årsmøtets endelige vedtak
Konstitueringen gjennomføres på oppsatt måte under:
1a) Oppnevning av ordstyrere og protokollførere
1b) Forretningsorden
1c) Godkjenning av saksliste
1d) Oppnevning av underskrivere til protokoll
1e) Oppnevning av tillitspersoner under årsmøtet

Sak 1a – Oppnevning av ordstyrere og protokollfører
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Som ordstyrere under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 17. – 20. juni 2021 oppnevnes:
•
•

Peter Nyrud Øverlie
Anne Helene Bakke

Som protokollfører under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 17. – 20. juni 2021 oppnevnes:
•

Christelle Syversen Avias

Årsmøtets endelige vedtak
Som ordstyrere til Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 17. – 20. juni 2021 oppnevnes
Peter Nyrud Øverlie og Anne Helene Bakke. Som protokollfører til Norsk Sykepleierforbund
Students årsmøte 17. – 20. juni 2021 oppnevnes Christelle Syversen Avias.
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Sak 1b – Forretningsorden for årsmøtet 2021
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Årsmøtet godkjenner «Forslag til forretningsorden» (vedlegg 1) med de endringer som måtte
fremkomme under saksbehandling.

Årsmøtets endelige vedtak
Årsmøtet godkjenner «Forslag til forretningsorden» (vedlegg 1) med de endringer som måtte
fremkomme under saksbehandling.

Sak 1c – Forslag til saksliste NSF Students årsmøte 17. – 20 juni 2021
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Årsmøtet godkjenner «Saksliste» (vedlegg 2) med de endringer som måtte fremkomme
under saksbehandling.

Årsmøtets endelige vedtak
Årsmøtet godkjenner «Saksliste» (vedlegg 2) med de endringer som måtte fremkomme
under saksbehandling.

Sak 1d – Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive protokollen
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Som underskrivere til protokoll oppnevnes:
•

Ida Charlotte Brox-Pedersen, fylkesrepresentant

•

Christelle Syversen Avias, protokollfører

•

Edel Marlèn Taraldsen, studentleder

Årsmøtets endelige vedtak
Til å underskrive protokoll fra Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 2021 oppnevnes:
•

Ida Charlotte Brox-Pedersen, fylkesrepresentant

•

Christelle Syversen Avias, protokollfører

•

Edel Marlèn Taraldsen, studentleder
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Sak 1e – Oppnevning av tillitspersoner under Årsmøtet
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Som tillitspersoner under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 17. – 20. juni 2021
oppnevnes:
•

Katharina Baardseth, 468 12 162

•

Karl Ernest Bøe Koch, 974 05 203

Årsmøtets endelige vedtak
Som tillitspersoner under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 17. – 20. juni 2021
oppnevnes:
•

Katharina Baardseth, 468 12 162

•

Karl Ernest Bøe Koch, 974 05 203

Sak 2 – Orienteringssaker
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

Sak 2a – Beretningen for årsmøteperioden 2020 – 2021
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

Sak 2b – Lokallagsrapport
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.
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Sak 3 – NSF Students prinsipprogram 2021 - 2023
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak

NSF Students prinsipprogram
Gjeldende for NSF Student i perioden 2021-2023
•

NSF Student skal jobbe til det beste for sykepleierstudenten.

•

NSF Student skal jobbe for at politikken gjøres kjent for relevante aktører.

•

NSF Student skal jobbe for at finansieringen til sykepleierutdanning står i tråd med
samfunnets behov.

•

NSF Student skal være synlig for alle studentmedlemmer.

•

NSF Student skal jobbe for at Norsk Sykepleierforbund er det naturlige valget for
landets sykepleierstudenter.

•

NSF Student skal aktivt bidra i samfunnsdebatten.

•

NSF Student støtter gratisprinsippet.

•

NSF Student vil øke andelen mannlige sykepleiere.

•

NSF Student skal jobbe for å bedre utdanningskvaliteten.

•

NSF Student skal jobbe for at alle får lik mulighet til å fullføre studiet.

•

NSF Student mener at studenter ikke skal avlønnes i praksis.

•

NSF Student mener at simulering er et godt supplement til praksis.

Forslag 1
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder NSF Student
Studentstyrets innstilling
Linjenummer: 25-26 Årsmøtet 2021 vedtar «Prinsipprogram for perioden 2021 – 2023» (vedlegg 1)
med de endringer som måtte fremkomme under saksbehandlingen.
Vedtatt
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Forslag 2
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder NSF Student
Tilleggsforslag
Linjenummer: Etter 48 Redaksjonell fullmakt til rådgiverne.
Vedtatt

Forslag 3
64 - Astrid Hilling, Skoledelegat NSF Student
Endringsforslag
Linje 43 NSF student støtter gratisprinsippet, og mener at sykepleierstudenten ikke skal rammes av
økonomiske utgifter i forbindelse med praksis, ferdighetstrening eller autorisasjon.
Vedtatt

Forslag 4
12 - Ida Charlotte Brox-Pedersen, Fylkesrepresentant Troms og Finnmark, kandidat styret UIT Narvik
Tilleggsforslag
Nytt kulepunkt- NSF student skal jobbe for å at veiledere skal ha veiledningskompetanse.
Vedtatt

Forslag 5
16 - Daniel Tørresvoll Stabu, Fylkesrepresentant Oslo, kandidat styret Lovisenberg Diakonale
Høgskole
Tilleggsforslag
Nytt kulepunkt NSF student skal jobbe for å være en mangfoldig organisasjon
Vedtatt

Forslag 6
57 - Benedicte Henriksen, Skoledelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsforslag
NSF student vil jobbe for at sykepleiepraksis skal være trygt for alle studenter, og at det skal være
kvalitetssikkert.
Vedtatt
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Årsmøtets endelige vedtak

NSF Students prinsipprogram
Gjeldende for NSF Student i perioden 2021-2023
•

NSF Student skal jobbe til det beste for sykepleierstudenten.

•

NSF Student skal jobbe for at politikken gjøres kjent for relevante aktører.

•

NSF Student skal jobbe for at finansieringen til sykepleierutdanning står i tråd med
samfunnets behov.

•

NSF Student skal være synlig for alle studentmedlemmer.

•

NSF Student skal jobbe for at Norsk Sykepleierforbund er det naturlige valget for
landets sykepleierstudenter.

•

NSF Student skal aktivt bidra i samfunnsdebatten.

•

NSF student støtter gratisprinsippet, og mener at sykepleierstudenten ikke skal
rammes av økonomiske utgifter i forbindelse med praksis, ferdighetstrening eller
autorisasjon.

•

NSF Student vil øke andelen mannlige sykepleiere.

•

NSF Student skal jobbe for å bedre utdanningskvaliteten.

•

NSF Student skal jobbe for at alle får lik mulighet til å fullføre studiet.

•

NSF Student mener at studenter ikke skal avlønnes i praksis.

•

NSF Student mener at simulering er et godt supplement til praksis.

•

NSF student skal jobbe for å at veiledere skal ha veiledningskompetanse.

•

NSF student skal jobbe for å være en mangfoldig organisasjon

•

NSF student vil jobbe for at sykepleiepraksis skal være trygt for alle studenter, og at
det skal være kvalitetssikkert.
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Sak 4 – Studentpolitisk plattform
Studentstyrets innstilling på

Studentpolitisk plattform
1.0
Sykepleierstudenters krav og rettigheter
1.1 Engasjerte i NSF Student
• NSF Student krever at en engasjert i NSF Student gis like rettigheter som tillitsvalgte
på utdanningsinstitusjonen og andre arenaer der studentene jobber med
studentpolitikk.
1.2 Krav til studentene
• NSF Student mener studenten selv må ta ansvar for egen læring og være bevisst de
krav som stilles til studenten.
•

NSF Student mener at sykepleierstudenter må være i stand til å gjøre seg forstått og
forstå norsk slik at samhandlingen mellom student og pasient er av tilstrekkelig
kvalitet for pasienten.

1.3 Studenters rettigheter
• NSF Student krever at autorisering av sykepleiere skal være kostnadsfritt.
•
•

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene som uteksaminerer
sykepleiere skal stå til ansvar for søknadsprosessen for autorisasjon.

•

NSF Student krever at sykepleierstudenter får tilbud om gratis vaksine mot influensa,
og andre relevante vaksiner ved behov.

•

NSF Student krever at sykepleierstudentens rettssikkerhet skal styrkes gjennom at
utdanningsinstitusjonen informerer studentene om studentombudet og dets
funksjon.

2.0 Utdanningens rammer
• NSF Student krever at sykepleierutdanningen tilbys over hele landet.
2.1 Lik utdanning
• NSF Student krever lik utdanning uavhengig av studiested, og det skal være mulig for
studentene å bytte studiested underveis i studiet.
•

NSF Student mener at utdanningen må legges opp på en slik måte at studentene
opplever sammenheng mellom emnene i studiet.
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•

NSF student krever at kravene til bacheloroppgaven skal være lik på alle skoler.

2.2 Kvalitet i utdanning
• NSF Student krever at lærere på sykepleierutdanningen underviser, veileder og
motiverer, basert på en pedagogisk basiskompetanse.
•

NSF Student krever at sykepleierstudentene skal ha innflytelse på
undervisningskvaliteten.

•

Lærere skal ha oppdatert klinisk erfaring og solid kjennskap til fagfeltet.

•

NSF Student krever at det opprettes kombinerte stillinger ved alle
studieinstitusjoner.

•

NSF Student krever at sykepleierutdanningenes undervisningspersonell må sikres
kompetanse og midler innenfor velferdsteknologi slik at dette kan implementeres i
utdanningen.

•

Utdanningsinstitusjonene bør forske på sykepleierutdanningen, og studentene bør
involveres i forskningsarbeidet ved institusjonen.

2.3 Finansiering
• NSF Student mener at finansieringsordningen må vurderes og endres.
•

NSF Student krever at finansieringskategorien for sykepleierutdanningen oppjusteres
fra kategori E til kategori C.

•

NSF Student mener at sykepleierutdanning ikke skal finansiere andre utdanninger, og
at midlene skal øremerkes kvalitet i sykepleierutdanningen.

2.4 Økonomi
• NSF student støtter gratisprinsippet i høyere utdanning.
•

NSF student krever at studenter i fjernpraksis får dekket ekstra utgifter knyttet til
bolig og reise under praksisperioden.

•

NSF Student krever at studenter som får økte reiseutgifter knyttet til praksis, skal få
dette dekket.

•

NSF Student krever at studentene ikke skal betale for utstyr knyttet til
ferdighetstrening i øvelsespost.
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2.5 Opptak
• NSF Student mener det er riktig å videreføre krav om karakter 3 i matte og norsk.
•

NSF Student mener at skolene ikke skal ta opp flere studenter enn de har mulighet til
å undervise og veilede, samt tilby kvalitetssikrede praksisplasser til.

•

NSF Student er imot all form for avkortning på bakgrunn av gjennomført
videregående opplæring, fagskoler eller tidligere praksis.

•

NSF Student støtter tiltaket om kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn,
dersom det er mer enn 80% overrepresentasjon, ved de lokale studiestedene.

2.6 Skikkethet
• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonen sikrer at studenter har mottatt og
forstått informasjon om skikkethetsforskriften.
•

NSF Student mener at studenter skal kunne sende inn tvilsmelding anonymt

2.7 Vurdering
• NSF Student krever tydelige sensorveiledninger og automatisk skriftlig begrunnelse
på alle eksamener.
•

NSF Student krever at alle studenter sikres muligheten til å delta på første
kontinuasjonseksamen.

•

NSF Student krever at studiets vurderingsformer skal tilpasses det enkelte
læringsutbyttet. Vurderingsform skal velges etter faglige vurderinger, ikke av hensyn
til økonomi og effektivitet.

2.8 Bærekraft i utdanningen
• NSF Student krever en papirløs utdanning
•

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene arbeider mot å nå
bærekraftsmålene.

3.0 Utdanningens innhold
• NSF Student mener tverrprofesjonelt samarbeid med andre profesjoner skal styrkes
og bli en naturlig del av studiet. Sykepleierens særegne funksjon som en del av et
tverrprofesjonelt team i møte med pasienten skal vektlegges.
•

NSF Student krever at alle studenter skal ha kunnskaper omhandlende flerkulturell
sykepleie.
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•

NSF Student mener at innholdet innen sykepleiehistorie og sykepleieteori skal kunne
forsvares ut i fra relevans for utøvelsen av sykepleie.

3.1 Førstehjelp
• NSF Student krever at alle sykepleierstudenter som et minimum skal delta på 30
timers førstehjelpsundervisning. Herunder ABCDE, HHLR og AHLR.
•

NSF Student krever at det undervises i førstehjelp hvert studieår.

3.2 Nasjonale emner
• NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i medikamentregning og
legemiddelhåndtering hvert studieår.
•

NSF Student krever at nasjonal deleksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi
videreføres.

•

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter skal få teoretisk og praktisk
undervisning i medikamentregning og legemiddelhåndtering hvert studieår.

3.3 Vold, skader og varsling
• NSF Student krever at alle sykepleierstudenter etter endt utdanning skal ha kunnskap
nok til å kjenne igjen situasjoner der omsorgssvikt, vold eller misbruk kan ha
forekommet, samt gjeldende varslingsrutiner.
•

NSF Student krever at sykepleierstudenter får obligatorisk opplæring i
konflikthåndtering med tyngde på seksuell trakassering og andre former for vold som
oppleves i yrket som sykepleier.

•

NSF Student krever at tilfeller hvor sykepleierstudenter blir utsatt for trakassering,
vold eller trusler i praksis blir fulgt opp av utdanningsinstitusjon og praksisplass.

•

NSF Student krever at tilfeller der sykepleiestudenter varsler om upassende og/eller
ubehagelige situasjoner skal dette ikke gå utover studentens progresjon i
praksisstudier.

•

NSF Student krever at undervisningen om arbeidsrelatert sykdom, skader og
forflytningskunnskap styrkes.

•

NSF Student krever at undervisningsinstitusjonene underviser om
skadeforebyggende arbeid før praksisstart.

11

Dokumentet er signert digitalt av:
• Brox-Pedersen, Ida C (31.01.1995), 26.06.2021
• Taraldsen, Edel Marlén (10.03.1994), 25.06.2021
• Avias, Christelle Syversen (11.02.1990), 24.06.2021

Forseglet av

Posten Norge

3.4 Utveksling
• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene skal stille krav til kvalitet og
læringsutbytte ved utveksling i utlandet.
•

NSF Student krever at studenter på utveksling mottar relevant veiledning før avreise
og underveis i oppholdet.

•

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene har ansvaret for å følge opp
studentenes psykiske helse under, og i etterkant av utveksling.

•

NSF Student krever at studenter ikke sendes på utveksling til land UD fraråder å reise
til.

•

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene må gi studentene økt forståelse for
kultur og samfunn i landet studentene skal på utveksling til.

3.5 Fremtidsrettet utdanning
• NSF Student krever en oppdatert og fremtidsrettet sykepleierutdanning i Norge
•

NSF Student mener at studentene skal ha kompetanse i folkehelse, bærekraftige
helsetjenester, og hvordan håndtering av utstyr, medikamenter, og avfall skal gjøres
på en klimavennlig måte.

•

NSF Student krever at sykepleierstudentene skal gjennom utdanningen tilegne seg
kompetanse om velferdsteknologi.

•

NSF Student krever at undervisning om velferdsteknologi inneholder ivaretakelse av
personvern, verdighet og pasientsikkerhet.
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4.0 Praksis
• NSF student krever at studenter ikke skal bli brukt som gratis arbeidskraft under
praksisstudiene.
4.1 Samarbeidsavtale
• NSF Student mener at samarbeidsavtalen mellom utdannings- og praksisinstitusjon
må tydeliggjøres, konkretiseres og standardiseres.
•

NSF Student krever at samarbeidsavtalene skal gjøres tilgjengelig for studentene

4.2 Praksisveileder
• NSF Student krever at alle praksisveiledere skal ha praksisveilederkompetanse
tilsvarende 10 studiepoeng på masternivå.
•

NSF Student krever at praksisveileder(e) skal ha hatt minst 80% stilling i 6
sammenhengende måneder, og ha minst 75% av sine vakter på dag/aften.

•

NSF student krever at praksisveiledere setter seg inn i praksisstudiets
læringsutbytter.

4.3 Praksislærer
• NSF Student krever at lærerveileder ikke skal ha tilknytning til praksisplasser de
veileder ved.
•

NSF Student krever at lærere opptrer uavhengig og ivaretar sin rolle som nøytral part
i enhver situasjon i praksisstudier de veileder studenter i.

4.4 Kvalitet i praksis
• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene kvalitetssikrer praksisplasser.
•

NSF Student krever at det utarbeides nye praksismodeller som sikrer balanse mellom
teori og praksis, og som oppfyller det planlagte læringsutbyttet.

•

Dersom studenten får varsel om fare for stryk i praksis, krever NSF Student at
studenten blir tilbudt en ny praksisveileder.

•

NSF student krever at studenten, sammen med avdelingen evaluerer egen veileder
etter gjennomført praksisperiode.

•

NSF Student krever at primærhelsetjenesten får lovfestet utdanningsansvar på lik
linje med spesialisthelsetjenesten.
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4.5 Innhold i praksis
• NSF Student krever at organisatorisk kompetanse implementeres i større grad inn i
praksis slik at studenten får den nødvendige erfaring gjennom praksisfeltet.
•

NSF Student krever at studiestedene skal arrangere praksisforberedende dager, som
er relevante for den aktuelle praksisperioden.

•

NSF Student mener hospitering ikke skal erstatte praksis, men være et supplement
og ikke overskride 20 % av hver praksisperiode.

4.6 Rettigheter i praksis
• NSF Student krever at studenter som skal i fjernpraksis får vite praksissted senest 6
uker før praksisstart.
•

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonen har ansvar for å finne egnet boplass til
studenter i fjernpraksis.

•

NSF Student mener at studenter med foreldreansvar skal ha krav på tilrettelagt
praksis.

4.7 Arbeidskrav i praksis
• NSF Student krever at arbeidskrav i praksis skal være relatert til
læringsutbyttebeskrivelsen og relevante situasjoner på praksisstedet. Arbeidskravet
skal ikke ta bort fokus fra praksisen.
•

NSF Student krever at studentene skal være informert om arbeidskrav før
praksisstart.

5.0 Øvrig politikk
5.1 Sykepleierstudenters arbeidsforhold
• NSF Student krever at sykepleierstudenters lønns- og arbeidsvilkår tariffestes.
•

NSF Student krever at lønnen økes for hvert fullførte semester.

•

NSF student krever opptjening av pensjonspoeng under studietiden.

5.2 Bærekraft i NSF Student
• NSF Student skal være klima- og miljøbevisste i sin gjennomføring av aktiviteter og
daglig drift.
•

NSF Student støtter FNs bærekraftsmål.
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•

NSF Student mener at det må utarbeides en global strategi for å sikre fremtidens
behov for sykepleie.

•

NSF Student mener at Norge skal utdanne egne sykepleiere, og ikke importere
arbeidskraft fra nasjoner som allerede har mangel på sykepleiere.

•

NSF Student skal til enhver tid ha representanter i internasjonale
søsterorganisasjoner.

Forslag 1
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder
Studentstyrets innstilling
Linje 38-39 Årsmøtet 2021 vedtar «Vår politikk – studentpolitisk plattform» (vedlegg 1) med de
endringer som måtte fremkomme under saksbehandlingen.
Vedtatt
Forslag 2
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder
Tilleggsforslag
Linje: 41 Redaksjonell fullmakt til rådgiverne.
Vedtatt
Forslag 3
64 - Astrid Hilling, Skoldelegat NTNU Trondheim
Endringsforslag
Linje nr 200-201 NSF student støtter tiltaket om kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn,
dersom det er er mer enn 80% overrepresentasjon, og andre tiltak for å utligne kjønnsbalansen ved
utdanningsinstitusjonen er utprøvd.
Vedtatt
Forslag 4
64 - Astrid Hilling, Skoldelegat NTNU Trondheim
Tilleggsforslag
3 - 271
Linje nr 271 NSF studenter krever at utdanningsinstitusjonene gjør studentene kjent med gjeldende
varslingssystemer ved utdanningsinstitusjonen.
Vedtatt
Forslag 5
64 - Astrid Hilling, Skoldelegat NTNU Trondheim
Endringsforslag
Linje nr 360-361 NSF student mener at studenter med foreldreansvar for barn under 16 år.
Studenter med egen sykdom, eller barn under 18 år med sykdom med behov for behandling på
bosted skal ha krav på tilrettelagt praksis.
Vedtatt
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Forslag 6
64 - Astrid Hilling, Skoldelegat NTNU Trondheim
Tilleggsforslag
Linje nr 362 NSF student mener at institusjonene skal tilrettelegge for at studenter ikke må reise
alene i fjernpraksis uten en medstudent.
Vedtatt
Forslag 7
64 - Astrid Hilling, Skoldelegat NTNU Trondheim
Tillegsforslag
Linje nr 250
Læringsmiljø
NSF student krever at utdanningsinstitusjonen sikrer et godt læringsmiljø i praksis og på studiestedet.
Vedtatt
NSF student krever at ferdighetsenheter, undervisningsrom, lesesaler og grupperom er oppdaterte
og oppfyller krav innen universell utforming, luftkvalitet, temperaturregulering og lysforhold.
Vedtatt
NSF student krever at utdanningsinstitusjonen setter i gang forebyggende tiltak og reagerer i
situasjoner hvor studenter blir utsatt for mobbing, trakassering og rasisme.
Vedtatt
Vedtatt i sin helhet
Forslag 8
60 - Solveig Linde-Nielsen, Skoldelegat USN Vestfold
Tilleggsforslag
4 - 352
NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene gir supplerende undervisning digitalt i praksis der
praksisavdelingen ikke evner å instruere studenten i praktiske ferdigheter.
Falt
Forslag 9
65 - Daniel Pedersen, Skoldelegat NTNU Trondheim
Tilleggsforslag
Fra linjenummer 234: NSF student krever mer undervisning om sykepleiere og sykepleierstudenters
arbeidsrettigheter.
Falt
Forslag 18
39 - Julia Melvik, Skoldelegat Nord Bodø
Endringsforslag
4 - 347
NSF Student krever at studiestedene skal arrangere praksisforberedende dager, som er relevante for
den aktuelle praksisperioden. Dette skal gjøres i samspill med praksisplassene.
Vedtatt
16
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Forslag 19
39 - Julia Melvik, Skoldelegat Nord Bodø
Endringsforslag
2 - 180
NSF student krever at studenter i fjernpraksis får dekket ekstra utgifter knyttet til både bolig og reise
under praksisperioden.
Vedtatt
Forslag 20
14 - Magnus Nybakk Pettersen, Fylkesrepresentant Nordland, kandidat styret Nord Bodø
endringsforslag med utdyping
3 - 242
Presisere hva som menes med hvert studieår, det sto tydelig i det gamle studentpolitisk plattform.
forslag til endring "NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i medikamentregning og
legemiddelhåndtering hvert studieår" til "NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i
medikamentregning og legemiddelhåndtering hvert år i studiet".
Ikke realitetsbehandlet
Forslag 21
39 - Julia Melvik, Skoldelegat Nord Bodø
Tilleggsforslag
2 - 188
Bo- og reisetilskudd knyttet til praksis skal utbetales underveis i praksisperioden, ikke etterbetales.
Vedtatt
Forslag 22
14 - Magnus Nybakk Pettersen, Fylkesrepresentant Nordland, kandidat styret Nord Bodø
endringsforlag til utdyping
3 - 248
"NSF Student krever at alle sykepleierstudenter skal få teoretisk og praktisk undervisning i
medikamentregning og legemiddelhåndtering hvert studieår" til "NSF Student krever at alle
sykepleierstudenter skal få teoretisk og praktisk undervisning i medikamentregning og
legemiddelhåndtering hvert år i studiet".
Falt
Forslag 24
18 - Jakob Hummelsund Grung, Fylkesrepresentant Rogaland, kandidat styret Universitetet i
Stavanger
Endringsforslag
4 - 303
NSF student krever at studenter ikke skal bli brukt som arbeidskraft på praksissted under
praksisstudiene.
Vedtatt
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Forslag 29
64 - Astrid Hilling, Skoldelegat NTNU Trondheim
Endringsforslag
3 - 242
linje nr. 242 NSF student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i medikamentregning og
legemiddelhåndtering.
Vedtatt
Forslag 30
18 - Jakob Hummelsund Grung, Fylkesrepresentant Rogaland, kandidat styret Universitetet i
Stavanger
Tilleggsforslag
3 - 250
NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i sykdomslære.
Vedtatt
Forslag 31
12 - Ida Charlotte Brox-Pedersen, Fylkesrepresentant Troms og Finnmark, kandidat styret UIT Narvik
endringsforslag
4 - 312
NSF Student krever at alle praksisveiledere skal ha praksisveilederkompetanse på minimum 10
studiepoeng.
Vedtatt
Forslag 32
67 - Katharina Emile Borg Baardseth, Skoldelegat NTNU Trondheim
Endringsforslag
2 - 156
Linjenummer 156 Forslag til ny tekst: "NSF Student krever at undervisere ved sykepleierutdanningen
tilegner seg oppdatert klinisk erfaring gjennom årlig hospitering eller arbeid, og innehar solid
kjennskap til fagfeltet."
Vedtatt
Forslag 33
20 - Vanja Gramstad, Fylkesrepresentant Vestfold og Telemark, kandidat styret USN Vestfold
Endringsforslag
1 - 130
Opprinnelig: Nsf student krever at sykepleierstudenter får tilbud om gratis vaksine mot influensa, og
andre relevante vaksiner ved behov. Endres til; NSF Student krever at sykepleierstudenter får tilbud
om gratis vaksine mot influensa og covid-19, og andre vaksiner ved behov.
Falt
Forslag 35
56 - Kristin Andresen, Skoldelegat Universitetet i Stavanger
Endringsforslag
3 - 242
Presisering av studieår, og krav til test Forslag som endres: "NSF Student krever at det skal innføres
nasjonal eksamen i medikamentregning og legemiddelhåndtering hvert studieår" Endres til: «NSF
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student krever at det innføres test og undervisning i medikamentering og legemiddelhåndtering
hvert år i studiet».
Ikke realitetsbehandlet
Forslag 36
5 - Nora Pettersen Daldorff, Styremedlem og fylkesrepresentant Trøndelag, kandidat nestleder
NTNU Trondheim
Endringsforslag
4 - 322
Endre fra "lærerveileder" til "praksislærer".
Vedtatt
Forslag 37
18 - Jakob Hummelsund Grung, Fylkesrepresentant Rogaland, kandidat styret Universitetet i
Stavanger
Tilleggsforslag
4 - 303
NSF Student mener at det ikke skal være mulig å ha praksis samme sted som man har et lønnet
arbeidsforhold.
Vedtatt
Forslag 40
57 - Benedicte Henriksen, Skoldelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Endringsforslag
3 - 242
Linje 242. NSF mener at det skal være en test i legemiddelregning hvert år i studie. Denne testen skal
ha en nasjonal standard.
Falt
Forslag 41
18 - Jakob Hummelsund Grung, Fylkesrepresentant Rogaland, kandidat styret Universitetet i
Stavanger
Tilleggsforslag
3 - 271
Kap 3.3 Vold Skader og varsling NSF Student krever at alle sykepleierstudenter får delta på kurset
Møte med aggresjonsproblematikk (MAP), Nasjonalt opplæringsprogram i forebygging -og
håndtering av aggresjon -og voldsproblematikk.
Vedtatt
Forslag 45
50 - Anne Kløve Humlestøl, Delegat, kandidat styret Lovisenberg Diakonale Høgskole
Endringsforslag
4 - 337
NSF student krever at studenter får evaluere egen praksisveileder, praksislærer og praksissted etter
gjennomført praksisperiode.
Vedtatt
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Forslag 46
57 - Benedicte Henriksen, Skoldelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsendring
4 - 338
4.4 Kvalitet i praksis Fra linje 338. Etter punkt om å kunne evaluere praksisveileder. Nytt kulepunkt
NSF student krever at studentene skal få evaluere praksisstedet etter praksis.
Falt
Forslag 48
57 - Benedicte Henriksen, Skoldelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsforslag
4 - 338
4.4 Kvalitet i praksis Fra linje 338. Etter punkt om evaluering av praksisveileder. NSF student krever
at studenten skal få mulighet til å evaluere praksislærer i regi av utdanningsinstitusjonen.
Falt
Forslag 50
14 - Magnus Nybakk Pettersen, Fylkesrepresentant Nordland, kandidat styret Nord Bodø
tillegsforslag
4 - 360
linje 362 (nytt punkt) NSF Student mener at studenter som har innvilget tittel som toppidrettsutøver,
skal ha krav på tilrettelagt praksis.
Vedtatt
Forslag 51
57 - Benedicte Henriksen, Skoldelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Endringsforslag
4 - 318
Ref til forslag 42. 4.2 Praksisveileder Fra linje 318 Tidligere: NSF student krever at parksisveiledere
setter seg inn i praksisstudiets læringsutbytter. Endring: NSF student krever at praksisveileder er
informert om og kjent med studentenes praksisstudiets læringsutbyttebeskrivelse før praksisstart.
Vedtatt
Forslag 52
26 - Oda Randby Steinskog, Fylkesrepresentant Viken, kandidat nestleder OsloMet Sandvika
Tilleggsforslag
2 - 148
NSF student krever at utdanningsinstitusjonene har de samme praksisperiodene med likt
læringsutbytte.
Vedtatt
Forslag 10
39 - Julia Melvik, Skoldelegat Nord Bodø
Tilleggsforslag
2 - 180
Linje 180-181 Legge til/presisere/komme fram til at at studenter skal få tilskudd for både reise og
bolig ved fjernpraksis. Per dags dato får man bare en av delene.
Trukket
20
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Forslag 11
14 - Magnus Nybakk Pettersen, Fylkesrepresentant Nordland, kandidat styret Nord Bodø
tilleggsforslag
3 - 242
(NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i medikamentregning og
legemiddelhåndtering hvert studieår.) Presisere hva som menes med hvert studieår, det sto tydelig i
det gamle studentpolitisk plattform.
Trukket
Forslag 12
57 - Benedicte Henriksen, Skoldelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsendring
4 - 320
4.2 Praksisveileder Fra linje 320 NSF student krever at praksisveileder er informert om og kjent med
studentenes praksisrelaterte læringskrav før praksisstart.
Trukket
Forslag 13
57 - Benedicte Henriksen, Skoldelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsendring
4 - 327
4.3 Praksislærer Fra linje 327 NSF student krever at studenten skal gå mulighet til å evaluere
praksislærer.
Trukket
Forslag 14
57 - Benedicte Henriksen, Skoldelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsendring
4 - 341
4.4 Kvalitet i praksis Fra linje 341 NSF student krever at studentene skal få evaluere praksisstedet
etter praksis.
Trukket
Forslag 15
14 - Magnus Nybakk Pettersen, Fylkesrepresentant Nordland, kandidat styret Nord Bodø
endringsforslag
3 - 248
NSF Student krever at alle sykepleierstudenter skal få teoretisk og praktisk undervisning i
medikamentregning og legemiddelhåndtering hvert studieår. Presisere igjen hvor mange totale antall
ganger er det hvert år for første klassen eller hvert studie for hvert kull?.
Trukket
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Forslag 16
39 - Julia Melvik, Skoldelegat Nord Bodø
Endringsforslag
4 - 347
NSF Student krever at studiestedene skal arrangere praksisforberedende dager, som er relevante for
den aktuelle praksisperioden. Legge til: Dette skal gjøres i samspill med praksisplassene.
Trukket
Forslag 17
39 - Julia Melvik, Skoldelegat Nord Bodø
Tilleggsforslag
4 - 320
I vedlegg 2, punkt 5.2 linje 410 står det at det har vært presisert at økonomisk tilskudd ikke skal
komme i etterkant av praksis, men underveis. Dette er fjernet m/begrunnelse om at det dekkes av
kapittel 4.2 Men det presiseres ikke der. Foreslår å tilbakeføre det.
Trukket
Forslag 23
18 - Jakob Hummelsund Grung, Fylkesrepresentant Rogaland, kandidat styret Universitetet i
Stavanger
2021-06-17 14:28 (Fjernet 2021-06-18 13:20)
Tilleggsforslag
3 - 271
Kap 3.3 Vold Skader og varsling NSF Krever at alle sykepleierstudenter får delta på kurset Møte med
aggresjonsproblematikk (MAP), Nasjonalt opplæringsprogram i forebygging -og håndtering av
aggresjon -og voldsproblematikk.
Trukket
Forslag 25
26 - Oda Randby Steinskog, Fylkesrepresentant Viken, kandidat nestleder OsloMet Sandvika
Tillegsforslag
2 - 168
NSF student krever at praksisperiodene ved ulike utdanningsinstitusjoner har like læringsutbytter.
Trukket
Forslag 26
26 - Oda Randby Steinskog, Fylkesrepresentant Viken, kandidat nestleder OsloMet Sandvika
Tillegsforslag
2 - 148
NSF student krever at praksisperiodene ved ulike utdanningsinstitusjoner har like læringsutbytter.
Trukket
Forslag 27
14 - Magnus Nybakk Pettersen, Fylkesrepresentant Nordland, kandidat styret Nord Bodø)
endringsforslag
0 - 60
NSF Student krever at studenter i praksis, på praksisplassen, ikke blir brukt som verken gratis eller
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betalt arbeidskraft. Dette gjelder selv om det er i tillegg ordinære praksistimer, under
praksisperioden.
Trukket
Forslag 28
60 - Solveig Linde-Nielsen, Skoldelegat USN Vestfold
Endringsforslag
4 - 352
NSF Student mener at utdanningsinstitusjonene skal gi supplerende undervisning digitalt i praksis der
praksisavdelingen ikke evner å instruere studenten i praktiske ferdigheter
Trukket
Forslag 34
34 - Arnt Øystein Andersen, Skoldelegat UIT Alta
Endringsforslag
4 - 321
Overskriften "Praksislærer" erstattes med "Lærerveileder".
Trukket
Forslag 38
60 - Solveig Linde-Nielsen, Skoldelegat USN Vestfold
Endringsforslag
4 - 360
NSF Student krever at studenter med foreldreansvar skal ha krav på tilrettelagt praksis.
Trukket
Forslag 39
60 - Solveig Linde-Nielsen, Skoldelegat USN Vestfold
Tilleggsforslag
4 - 362
NSF Student mener studenter med foreldreansvar skal bli hørt ved utdeling av praksisplasser.
Trukket
Forslag 42
57 - Benedicte Henriksen, Skoldelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Endringsforslag
4 - 318
4.2 Praksisveileder Fra linje 318 Tidligere: NSF student krever at parksisveiledere setter seg inn i
praksisstudiets læringsutbytter. Endring: NSF student krever at praksisveileder er informert om og
kjent med studentenes praksisrelaterte læringskrav før praksisstart.
Trukket
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Forslag 43
57 - Benedicte Henriksen, Skoldelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsforslag
4 - 320
Fra linje 320 Nytt kulepunkt. NSF student krever at praksisveileder er informert om og kjent med
studentenes praksisrelaterte læringskrav før praksisstart.
Trukket

Forslag 44
57 - Benedicte Henriksen, Skoldelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsforslag
4 - 327
Nytt kulepunkt. 4.3 Praksislærer Fra linje 327 NSF student krever at studenten skal gå mulighet til å
evaluere praksislærer.
Trukket
Forslag 47
67 - Katharina Emile Borg Baardseth, Skoldelegat NTNU Trondheim
Tilleggsforslag
4 - 352
linje 352 "NSF Student krever at alle utdanningsinstitusjoner tilbyr de samme praksisområdene."
Trukket
Forslag 49
14 - Magnus Nybakk Pettersen, Fylkesrepresentant Nordland, kandidat styret Nord Bodø
endringsforslag
4 - 360
Linje nr 360-361 NSF student mener at studenter med foreldreansvar for barn under 16 år.
Studenter med egen sykdom, eller barn under 18 år med sykdom med behov for behandling på
bosted. Studenter som har innvilget tittel som toppidrettsutøver skal ha krav på tilrettelagt praksis.
Trukket
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Årsmøtets endelige vedtak

Vår politikk

Studentpolitiske plattform
1.0
Sykepleierstudenters krav og rettigheter
1.1 Engasjerte i NSF Student
• NSF Student krever at en engasjert i NSF Student gis like rettigheter som tillitsvalgte
på utdanningsinstitusjonen og andre arenaer der studentene jobber med
studentpolitikk.
1.2 Krav til studentene
• NSF Student mener studenten selv må ta ansvar for egen læring og være bevisst de
krav som stilles til studenten.
•

NSF Student mener at sykepleierstudenter må være i stand til å gjøre seg forstått og
forstå norsk slik at samhandlingen mellom student og pasient er av tilstrekkelig
kvalitet for pasienten.

1.3 Studenters rettigheter
• NSF Student krever at autorisering av sykepleiere skal være kostnadsfritt.
•

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene som uteksaminerer
sykepleiere skal stå til ansvar for søknadsprosessen for autorisasjon.

•

NSF Student krever at sykepleierstudenter får tilbud om gratis vaksine mot influensa,
og andre relevante vaksiner ved behov.

•

NSF Student krever at sykepleierstudentens rettssikkerhet skal styrkes gjennom at
utdanningsinstitusjonen informerer studentene om studentombudet og dets
funksjon.

2.0 Utdanningens rammer
• NSF Student krever at sykepleierutdanningen tilbys over hele landet.
2.1 Lik utdanning
• NSF Student krever lik utdanning uavhengig av studiested, og det skal være mulig for
studentene å bytte studiested underveis i studiet.
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•

NSF Student mener at utdanningen må legges opp på en slik måte at studentene
opplever sammenheng mellom emnene i studiet.

•

NSF student krever at kravene til bacheloroppgaven skal være lik på alle skoler.

•

NSF student krever at utdanningsinstitusjonene har de samme praksisperiodene med
likt læringsutbytte.

2.2 Kvalitet i utdanning
• NSF Student krever at lærere på sykepleierutdanningen underviser, veileder og
motiverer, basert på en pedagogisk basiskompetanse.
•

NSF Student krever at sykepleierstudentene skal ha innflytelse på
undervisningskvaliteten.

•

NSF Student krever at undervisere ved sykepleierutdanningen tilegner seg oppdatert
klinisk erfaring gjennom årlig hospitering eller arbeid, og innehar solid kjennskap til
fagfeltet.

•

NSF Student krever at det opprettes kombinerte stillinger ved alle
studieinstitusjoner.

•

NSF Student krever at sykepleierutdanningenes undervisningspersonell må sikres
kompetanse og midler innenfor velferdsteknologi slik at dette kan implementeres i
utdanningen.

•

Utdanningsinstitusjonene bør forske på sykepleierutdanningen, og studentene bør
involveres i forskningsarbeidet ved institusjonen.

2.3 Finansiering
• NSF Student mener at finansieringsordningen må vurderes og endres.
•

NSF Student krever at finansieringskategorien for sykepleierutdanningen oppjusteres
fra kategori E til kategori C.

•

NSF Student mener at sykepleierutdanning ikke skal finansiere andre utdanninger, og
at midlene skal øremerkes kvalitet i sykepleierutdanningen.

2.4 Økonomi
• NSF student støtter gratisprinsippet i høyere utdanning.
•

NSF student krever at studenter i fjernpraksis får dekket ekstra utgifter knyttet til
både bolig og reise under praksisperioden.
26

Dokumentet er signert digitalt av:
• Brox-Pedersen, Ida C (31.01.1995), 26.06.2021
• Taraldsen, Edel Marlén (10.03.1994), 25.06.2021
• Avias, Christelle Syversen (11.02.1990), 24.06.2021

Forseglet av

Posten Norge

•

NSF Student krever at studenter som får økte reiseutgifter knyttet til praksis, skal få
dette dekket.

•

NSF Student krever at studentene ikke skal betale for utstyr knyttet til
ferdighetstrening i øvelsespost

•

Bo- og reisetilskudd knyttet til praksis skal utbetales underveis i praksisperioden, ikke
etterbetales.

2.5 Opptak
• NSF Student mener det er riktig å videreføre krav om karakter 3 i matte og norsk.
•

NSF Student mener at skolene ikke skal ta opp flere studenter enn de har mulighet til
å undervise og veilede, samt tilby kvalitetssikrede praksisplasser til.

•

NSF Student er imot all form for avkortning på bakgrunn av gjennomført
videregående opplæring, fagskoler eller tidligere praksis.

•

NSF student støtter tiltaket om kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn,
dersom det er er mer enn 80% overrepresentasjon, og andre tiltak for å utligne
kjønnsbalansen ved utdanningsinstitusjonen er utprøvd.

2.6 Skikkethet
• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonen sikrer at studenter har mottatt og
forstått informasjon om skikkethetsforskriften.
•

NSF Student mener at studenter skal kunne sende inn tvilsmelding anonymt

2.7 Vurdering
• NSF Student krever tydelige sensorveiledninger og automatisk skriftlig begrunnelse
på alle eksamener.
•

NSF Student krever at alle studenter sikres muligheten til å delta på første
kontinuasjonseksamen.

•

NSF Student krever at studiets vurderingsformer skal tilpasses det enkelte
læringsutbyttet. Vurderingsform skal velges etter faglige vurderinger, ikke av hensyn
til økonomi og effektivitet.
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2.8 Bærekraft i utdanningen
• NSF Student krever en papirløs utdanning
•

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene arbeider mot å nå
bærekraftsmålene.

3.0 Utdanningens innhold
• NSF Student mener tverrprofesjonelt samarbeid med andre profesjoner skal styrkes
og bli en naturlig del av studiet. Sykepleierens særegne funksjon som en del av et
tverrprofesjonelt team i møte med pasienten skal vektlegges.
•

NSF Student krever at alle studenter skal ha kunnskaper omhandlende flerkulturell
sykepleie.

•

NSF Student mener at innholdet innen sykepleiehistorie og sykepleieteori skal kunne
forsvares ut i fra relevans for utøvelsen av sykepleie.

3.1 Førstehjelp
• NSF Student krever at alle sykepleierstudenter som et minimum skal delta på 30
timers førstehjelpsundervisning. Herunder ABCDE, HHLR og AHLR.
•

NSF Student krever at det undervises i førstehjelp hvert studieår.

3.2 Nasjonale emner
•

NSF student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i medikamentregning og
legemiddelhåndtering.

•

NSF Student krever at nasjonal deleksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi
videreføres.

•

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter skal få teoretisk og praktisk
undervisning i medikamentregning og legemiddelhåndtering hvert studieår.

•

NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i sykdomslære.

3.3 Læringsmiljø
•

NSF student krever at utdanningsinstitusjonen sikrer et godt læringsmiljø i praksis og
på studiestedet.

•

NSF student krever at ferdighetsenheter, undervisningsrom, lesesaler og grupperom
er oppdaterte og oppfyller krav innen universell utforming, luftkvalitet,
temperaturregulering og lysforhold.
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•

NSF student krever at utdanningsinstitusjonen setter i gang forebyggende tiltak og
reagerer i situasjoner hvor studenter blir utsatt for mobbing, trakassering og rasisme.

3.4 Vold, skader og varsling
• NSF Student krever at alle sykepleierstudenter etter endt utdanning skal ha kunnskap
nok til å kjenne igjen situasjoner der omsorgssvikt, vold eller misbruk kan ha
forekommet, samt gjeldende varslingsrutiner.
•

NSF Student krever at sykepleierstudenter får obligatorisk opplæring i
konflikthåndtering med tyngde på seksuell trakassering og andre former for vold som
oppleves i yrket som sykepleier.

•

NSF Student krever at tilfeller hvor sykepleierstudenter blir utsatt for trakassering,
vold eller trusler i praksis blir fulgt opp av utdanningsinstitusjon og praksisplass.

•

NSF Student krever at tilfeller der sykepleiestudenter varsler om upassende og/eller
ubehagelige situasjoner skal dette ikke gå utover studentens progresjon i
praksisstudier.

•

NSF Student krever at undervisningen om arbeidsrelatert sykdom, skader og
forflytningskunnskap styrkes.

•

NSF Student krever at undervisningsinstitusjonene underviser om
skadeforebyggende arbeid før praksisstart.

•

NSF studenter krever at utdanningsinstitusjonene gjør studentene kjent med
gjeldende varslingssystemer ved utdanningsinstitusjonen.

•

NSF Student krever at alle sykepleierstudenter får delta på kurset ”Møte med
aggresjonsproblematikk” (MAP), Nasjonalt opplæringsprogram i forebygging -og
håndtering av aggresjon -og voldsproblematikk.

3.5 Utveksling
• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene skal stille krav til kvalitet og
læringsutbytte ved utveksling i utlandet.
•

NSF Student krever at studenter på utveksling mottar relevant veiledning før avreise
og underveis i oppholdet.
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•

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene har ansvaret for å følge opp
studentenes psykiske helse under, og i etterkant av utveksling.

•

NSF Student krever at studenter ikke sendes på utveksling til land UD fraråder å reise
til.

•

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene må gi studentene økt forståelse for
kultur og samfunn i landet studentene skal på utveksling til.

3.6 Fremtidsrettet utdanning
• NSF Student krever en oppdatert og fremtidsrettet sykepleierutdanning i Norge
•

NSF Student mener at studentene skal ha kompetanse i folkehelse, bærekraftige
helsetjenester, og hvordan håndtering av utstyr, medikamenter, og avfall skal gjøres
på en klimavennlig måte.

•

NSF Student krever at sykepleierstudentene skal gjennom utdanningen tilegne seg
kompetanse om velferdsteknologi.

•

NSF Student krever at undervisning om velferdsteknologi inneholder ivaretakelse av
personvern, verdighet og pasientsikkerhet.
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4.0 Praksis
•

NSF student krever at studenter ikke skal bli brukt som arbeidskraft på praksissted
under praksisstudiene.

•

NSF Student mener at det ikke skal være mulig å ha praksis samme sted som man har
et lønnet arbeidsforhold.

4.1 Samarbeidsavtale
• NSF Student mener at samarbeidsavtalen mellom utdannings- og praksisinstitusjon
må tydeliggjøres, konkretiseres og standardiseres.
•

NSF Student krever at samarbeidsavtalene skal gjøres tilgjengelig for studentene

4.2 Praksisveileder
•

NSF Student krever at alle praksisveiledere skal ha praksisveilederkompetanse på
minimum 10 studiepoeng.

•

NSF Student krever at praksisveileder(e) skal ha hatt minst 80% stilling i 6
sammenhengende måneder, og ha minst 75% av sine vakter på dag/aften.

•

NSF student krever at praksisveileder er informert om og kjent med studentenes
praksisstudiets læringsutbyttebeskrivelse før praksisstart.

4.3 Praksislærer
• NSF Student krever at praksislærer ikke skal ha tilknytning til praksisplasser de
veileder ved.
•

NSF Student krever at lærere opptrer uavhengig og ivaretar sin rolle som nøytral part
i enhver situasjon i praksisstudier de veileder studenter i.

4.4 Kvalitet i praksis
• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene kvalitetssikrer praksisplasser.
•

NSF Student krever at det utarbeides nye praksismodeller som sikrer balanse mellom
teori og praksis, og som oppfyller det planlagte læringsutbyttet.

•

Dersom studenten får varsel om fare for stryk i praksis, krever NSF Student at
studenten blir tilbudt en ny praksisveileder.

•

NSF student krever at studenter får evaluere egen praksisveileder, praksislærer og
praksissted etter gjennomført praksisperiode.
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•

NSF Student krever at primærhelsetjenesten får lovfestet utdanningsansvar på lik
linje med spesialisthelsetjenesten.

4.5 Innhold i praksis
• NSF Student krever at organisatorisk kompetanse implementeres i større grad inn i
praksis slik at studenten får den nødvendige erfaring gjennom praksisfeltet.
•

NSF Student krever at studiestedene skal arrangere praksisforberedende dager, som
er relevante for den aktuelle praksisperioden. Dette skal gjøres i samspill med
praksisplassene.

•

NSF Student mener hospitering ikke skal erstatte praksis, men være et supplement
og ikke overskride 20 % av hver praksisperiode.

4.6 Rettigheter i praksis
• NSF Student krever at studenter som skal i fjernpraksis får vite praksissted senest 6
uker før praksisstart.
•

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonen har ansvar for å finne egnet boplass til
studenter i fjernpraksis.

•

NSF student mener at studenter med foreldreansvar for barn under 16 år, studenter
med sykdom, eller barn under 18 år med sykdom med behov for behandling på
bosted skal ha krav på tilrettelagt praksis.

•

NSF student mener at institusjonene skal tilrettelegge for at studenter ikke må reise
alene i fjernpraksis uten en medstudent.

•

NSF Student mener at studenter som har innvilget tittel som toppidrettsutøver, skal
ha krav på tilrettelagt praksis.

4.7 Arbeidskrav i praksis
• NSF Student krever at arbeidskrav i praksis skal være relatert til
læringsutbyttebeskrivelsen og relevante situasjoner på praksisstedet. Arbeidskravet
skal ikke ta bort fokus fra praksisen.
•

NSF Student krever at studentene skal være informert om arbeidskrav før
praksisstart.

5.0 Øvrig politikk
5.1 Sykepleierstudenters arbeidsforhold
• NSF Student krever at sykepleierstudenters lønns- og arbeidsvilkår tariffestes.
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•

NSF Student krever at lønnen økes for hvert fullførte semester.

•

NSF student krever opptjening av pensjonspoeng under studietiden.

5.2 Bærekraft i NSF Student
• NSF Student skal være klima- og miljøbevisste i sin gjennomføring av aktiviteter og
daglig drift.
•

NSF Student støtter FNs bærekraftsmål.

•

NSF Student mener at det må utarbeides en global strategi for å sikre fremtidens
behov for sykepleie.

•

NSF Student mener at Norge skal utdanne egne sykepleiere, og ikke importere
arbeidskraft fra nasjoner som allerede har mangel på sykepleiere.

•

NSF Student skal til enhver tid ha representanter i internasjonale
søsterorganisasjoner.

Sak 5 – Politisk dokument om praksis
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Årsmøtet vedtar «Politisk dokument om praksis» (vedlegg 1) med de endringer som måtte
fremkomme under saksbehandling.
Forslag 1
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder
Studentstyrets innstilling
Linjenummer: 33-34 Årsmøtet vedtar «Politisk dokument om praksis» (vedlegg 1) med de endringer
som måtte fremkomme under saksbehandling.
Vedtatt

Forslag 2
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder
Tilleggsforslag
Linjenummer: 35 Redaksjonell fullmakt til rådgiverne.
Vedtatt
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Forslag 3
65 - Daniel Pedersen, Skoledelegat NTNU Trondheim
Endringsforslag
NSF student krever at studenter ikke skal bli brukt som arbeidskraft, hverken gratis eller mot
betaling, under praksisstudiene.
Falt

Forslag 4
57 - Benedicte Henriksen, Skoledelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsendring
1 - 66
Nytt punkt: NSF student mener at det skal være enkelt, og kjennes trygt, å gi beskjed om forhold i
praksis som ikke oppleves som trygge eller riktige.
Vedtatt

Forslag 6
26 - Oda Randby Steinskog, Fylkesrepresentant Viken, kandidat nestleder OsloMet Sandvika
Nytt forslag
1 - 68
NSF student mener at utdanningsinstitusjonene må tilrettelegge praksisperioden for studenter som
av særskilte grunner trenger det. Dette bør innføres som nasjonal standard.
Vedtatt

Forslag 14
19 - Eli Sohpie Groeggen, Fylkesrepresentant Rogaland Universitetet i Stavanger
Endringsforslag
1 - 59
Ang forslag #3 og #9, forslag til sammenstilling på linje 59. Forslag #12 ivaretas i dette forslaget. "NSF
Student mener at studenter ikke skal bli brukt som arbeidskraft og skal ikke lønnes i praksis"
Vedtatt

Forslag 18
57 - Benedicte Henriksen, Skoledelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Endringsforslag
1 - 51
Erstatning av forslag #8 og #13 Linje 51 NSF Student krever at sykepleierstudenter får tildelt
relevante praksisplasser som tilrettelegger for oppnåelse av læringsutbyttebeskrivelsen. NSF krever
også at praksisveiledere skal ha kjennskap til læringsmålene studenten har for praksisperioden.
Falt
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Forslag 21
66 - Ellinor Elvrum Evensen, Skoledelegat NTNU Trondheim
Tilleggsforslag
1 - 68
NSF Student mener at det ikke skal være mulig å ha praksis samme sted som man har et lønnet
arbeidsforhold.
Vedtatt

Forslag 22
57 - Benedicte Henriksen, Skoledelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsforslag
1 - 68
Ref. til forslag #18 NSF krever også at praksisveiledere skal ha kjennskap til læringsmålene studenten
har for praksisperioden. *Her har rådgivere redaksjonell fullmakt slik at forslaget kommer der det
passer best.
Vedtatt

Forslag 25
26 - Oda Randby Steinskog, Fylkesrepresentant Viken, kandidat nestleder OsloMet Sandvika
Tilleggsforslag
1 - 50
NSF student mener med at praksisveileder skal ha veiledningskompetanse på minimum 10
studiepoeng.
Vedtatt

Forslag 5
20 - Vanja Gramstad, Fylkesrepresentant Vestfold og Telemark, kandidat styret USN Vestfold
Tilleggsforslag
1 - 50
"NSF Student mener; At praksisveileder skal ha fullført veilederkompetanse.
Trukket
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Forslag 7
20 - Vanja Gramstad, Fylkesrepresentant Vestfold og Telemark, kandidat styret USN Vestfold
Tilleggsforslag
1 - 50
"NSF Student mener, At praksisveileder skal ha fullført veilederutdanning."
Trukket

Forslag 8
57 - Benedicte Henriksen, Skoledelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsforslag
1 - 68
NSF student mener at både studenter og praksisveiledere har kjennskap til læringsmålene studenten
har for praksisperioden.
Trukket

Forslag 9
19 - Eli Sohpie Groeggen, Fylkesrepresentant Rogaland Universitetet i Stavanger
Tilleggsforslag
1 - 68
Nytt punkt NSF Student mener at studenter ikke skal lønnes i praksis
Trukket

Forslag 11
57 - Benedicte Henriksen, Skoledelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
TILLEGGSFORSLAG
1 - 51
Endring av forslag #8 Linje 51. NSF student mener at både studenter og praksisveiledere skal ha
kjennskap til læringsmålene studenten har for praksisperioden.
Trukket

Forslag 12
19 - Eli Sohpie Groeggen, Fylkesrepresentant Rogaland Universitetet i Stavanger
Tilleggsforslag
1 - 68
Ang forslag 3 og 9, forslag til sammenstilling. NSF Student mener at studenter i praksis ikke skal bli
brukt som arbeidskraft og skal ikke lønnes i praksis
Trukket
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Forslag 13
57 - Benedicte Henriksen, Skoledelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsforslag
1 - 51
Erstatning av forslag #8 Linje 51 NSF student mener at både studenter og praksisveiledere skal ha
kjennskap til læringsmålene studenten har for praksisperioden.
Trukket

Forslag 15
66 - Ellinor Elvrum Evensen, Skoledelegat NTNU Trondheim
Tilleggsforslag
1 - 68
NSF Student mener at det ikke skal være mulig å ha lønnet arbeid samme sted som man har praksis.
Trukket

Forslag 16
18 - Jakob Hummelsund Grung, Fylkesrepresentant Rogaland, kandidat styret Universitetet i
Stavanger
Tilleggsforslag
1 - 68
NSF mener at sykepleierstudenten ikke skal rammes av økonomiske utgifter i forbindelse med
praksis.
Trukket

Forslag 17
20 - Vanja Gramstad, Fylkesrepresentant Vestfold og Telemark, kandidat styret USN Vestfold
Tilleggsforslag
1 - 50
NSF Student mener; At sykepleierveileder skal ha veilederkompetanse.
Trukket

Forslag 19
14 - Magnus Nybakk Pettersen, Fylkesrepresentant Nordland, kandidat styret Nord Bodø
endringsforslag
1 - 60
NSF Student krever at studenter i praksis, på praksisplassen, ikke blir brukt som verken gratis eller
betalt arbeidskraft. Dette gjelder selv om det er i tillegg ordinære praksistimer, under
praksisperioden.
Trukket
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Forslag 23
12 - Ida Charlotte Brox-Pedersen, Fylkesrepresentant Troms og Finnmark, kandidat styret UIT Narvik
Tilleggsforslag
1 - 68
NSF student skal jobbe med at praksisveileder skal ha veiledningskompetanse på 10 studiepoeng.
Trukket

Forslag 24
26 - Oda Randby Steinskog, Fylkesrepresentant Viken, kandidat nestleder OsloMet Sandvika
Tilleggsforslag
1 - 50
NSF student mener med at praksisveileder skal ha veiledningskompetanse på 10 studiepoeng.
Trukket

Forslag 10
18 - Jakob Hummelsund Grung, Fylkesrepresentant Rogaland, kandidat styret Universitetet i
Stavanger
Endringsforslag
1 - 60
at studentene ikke skal bli utnyttet som arbeidskraft under praksisstudiene.
Trukket

Årsmøtets endelige vedtak
Årsmøtet vedtar «Politisk dokument om praksis» (vedlegg 1) med de endringer som måtte
fremkomme under saksbehandling.

Politisk dokument om praksis
NSF Student mener
at studentene skal kunne ha jobb ved siden av praksis.
NSF Student mener
at praksisvettreglene skal henge synlig på alle praksisplasser for sykepleierstudenter.
NSF Student mener
at alle sykepleierstudenter og veiledere skal ha kjennskap til praksisvettreglene.
NSF Student krever
at sykepleierstudenter får tildelt relevante praksisplasser som tilrettelegger for oppnåelse av
læringsutbyttebeskrivelsen.
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NSF Student mener
at det bør være samarbeidsmøter som omhandler praksis, mellom landets utdanningsinstitusjoner
og arbeidsgruppe fra NSF student.
NSF Student mener
NSF Student mener at studenter ikke skal bli brukt som arbeidskraft og skal ikke lønnes i praksis.
NSF Student mener
at det bør kåres årets sykepleieveileder.
NSF Student mener
utgifter i forbindelse med obligatorisk praksis skal bli dekket.
NSF Student mener
at det skal være enkelt, og kjennes trygt, å gi beskjed om forhold i praksis som ikke oppleves som
trygge eller riktige.
NSF Student mener
at utdanningsinstitusjonene må tilrettelegge praksisperioden for studenter som av særskilte grunner
trenger det. Dette bør innføres som nasjonal standard.
NSF Student mener
at det ikke skal være mulig å ha praksis samme sted som man har et lønnet arbeidsforhold.
NSF Student krever
at praksisveiledere skal ha kjennskap til læringsmålene studenten har for praksisperioden
NSF Student mener
at praksisveileder skal ha veiledningskompetanse på minimum 10 studiepoeng.

Sak 6 – Handlingsplan for perioden 2021 - 2022
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Årsmøtet 2021 vedtar «Handlingsplan for perioden 2021-2022» (vedlegg 1) med de endringer som
måtte fremkomme under saksbehandling.

Forslag 1
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder
Studentstyrets innstilling
1 - 30
Linjenummer: 30-31 Årsmøtet 2021 vedtar «Handlingsplan for perioden 2021-2022» (vedlegg 1) med
de endringer som måtte fremkomme under saksbehandling.
Vedtatt
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Forslag 2
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder
Tilleggsforslag
1 - 32
Linjenummer 32 Redaksjonell fullmakt til rådgiverne.
Vedtatt

Forslag 5
39 - Julia Melvik, Skoledelegat Nord Bodø
Tilleggsforslag
1 - 49
Utforme en underskriftskampanje som presiserer behovet for støtte til sykepleierutdanningen.
Denne skal være tilpasset og målrettet alle i landet.
Falt

Forslag 6
64 - Astrid Hilling, Skoledelegat NTNU Trondheim
Tilleggsforslag
1 - 48
linje 48 Jobbe for at utgifter i forbindelse med bolig og reise i praksis skal bli dekket - politiske innspill
der det er mulig - være synlig i media.
Vedtatt

Forslag 8
38 - Jon Sverre Langaker, Skoledelegat NTNU Gjøvik
Tilleggsforslag
1 - 58
Foreslår å legge til et nytt underpunkt på linje 58: "- Jobbe for at utdanningsinstitusjonene
gjennomfører minimum én skoletime der temaer som rettigheter, plikter, og tiltak for å ivareta
studentenes rettigheter blir presentert. Undervisningen bør være tilpasset den aktuelle
utdanningsinstitusjonen, og tilstrebes lagt til første studieenhet i bachelorprogrammet."
Falt
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Forslag 10
33 - Sunniva Amundsen, Skoledelegat UIT Tromsø
tilleggsforslag
1 - 50
Sosiale medier som med #mannkanblisykepleier skal vedlikeholdes og oppdatert.
Vedtatt

Forslag 11
67 - Katharina Emile Borg Baardseth, Skoledelegat NTNU Trondheim
Tilleggsforslag
1 - 55
- Jobbe for at utdanningsinstitusjonene skal innføre evalueringsskjema for praksisveileder,
praksisplass og praksislærer.
Vedtatt

Forslag 12
56 - Kristin Andresen, Skoledelegat Universitetet i Stavanger
Tilleggforslag
1 - 44
Legg til tiltak: "Kronikker og synliggjøring i media for å gi økt fokus på finansiering av
sykepleierutdanningen".
Vedtatt

Forslag 13
18 - Jakob Hummelsund Grung, Fylkesrepresentant Rogaland, kandidat styret Universitetet i
Stavanger
Tilleggsforslag
1 - 58
NSF Student skal jobbe for tariffestet lønn for sykepleierstudenter Foreslåtte tiltak: Samarbeid med
aktuelle NSF instanser.
Vedtatt
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Forslag 15
67 - Katharina Emile Borg Baardseth, Skoledelegat NTNU Trondheim
Endringsforslag
1 - 55
NSF Student mener kvaliteten i praksis må bedres Endre tiltak 2 til "Jobbe for å øke rettssikkerheten
til studentene gjennom å informere om studentombudets funksjon".
Vedtatt

Forslag 16
61 - Tonje Krohn Halseth, Skoledelegat USN Vestfold
Tilleggsforslag
1 - 50
Linje 51 NSF Student mener flere menn skal bli sykepleiere - Gjøre seg synlig på utdanningsmesser.
Vedtatt

Forslag 17
33 - Sunniva Amundsen, Skoledelegat UIT Tromsø
tilleggsforslag
1 - 56
Jobbe for bevisstheten om veiledningskompetanse for sykepleiere i arbeid.
Vedtatt

Forslag 3
57 - Benedicte Henriksen, Skoledelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsendring
1 - 57
(Ang. kvalitet i praksis) Tilrettelegge at det oppstår plattformer (enten i regi av utdanningsstedene
eller NSF student) hvor det er enkelt å gi beskjed når noe på praksis er urett eller ugreit. Dette skal
være et lavterskeltilbud.
Trukket

Forslag 4
57 - Benedicte Henriksen, Skoledelegat, kandidat styret Universitetet i Stavanger
Tilleggsendring
1 - 54
(Ang. kvalitet i utdanning) Jobbe for at studenter mottar tilstrekkelige begrunnelser sammen med
sensur på eksamen.
Trukket
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Forslag 7
33 - Sunniva Amundsen, Skoledelegat UIT Tromsø
tilleggsforslag
1 - 50
Sosiale medier som med #mannkanblisykepleier skal holdes oppdatert.
Trukket

Forslag 9
18 - Jakob Hummelsund Grung, Fylkesrepresentant Rogaland, kandidat styret Universitetet i
Stavanger
Tilleggsforslag
1 - 58
NSF Student skal jobbe for tariffestet lønn for sykepleierstudenter Foreslåtte tiltak: Samarbeid med
fylkesrepresentanter og fylkesstyrer.
Trukket

Forslag 14
67 - Katharina Emile Borg Baardseth, Skoledelegat NTNU Trondheim
Endringsforslag
1 - 55
Jobbe for å øke rettssikkerheten til studentene gjennom å informere om studentombudets rolle.
Trukket

Årsmøtets endelige vedtak
Årsmøtet 2021 vedtar «Handlingsplan for perioden 2021-2022» (vedlegg 1) med de endringer som
måtte fremkomme under saksbehandling.

Handlingsplan for studentstyret 2021-2022
Politisk forankring: Prinsipprogram
NSF Student skal være synlig for alle studentmedlemmer.

Foreslått tiltak
Det skal utformes og sendes ut nyhetsbrev til alle studentmedlemmer for å holde medlemmene
oppdatert om pågående arbeid
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Lokallagene skal være synlige, tilgjengelige og arrangere aktiviteter året rundt for lokale
sykepleierstudenter.
Verveteamet skal bidra til å skape engasjement lokalt ved å introdusere lokallag og muligheter til å
bli engasjert i NSF Student
Det skal tilstrebes at utdanningsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning, har lokallag i NSF
Student.
Fylkesrepresentantene skal være synlige og tilgjengelige for de lokale studentene

Politisk forankring: Prinsipprogram
NSF Student skal jobbe for at politikken gjøres kjent for relevante aktører.

Foreslått tiltak
Gjennomføre møter med beslutningstakere
- utdanningsfraksjoner
- partiledere
- relevante statsråder
Være synlige og delta aktivt i debatter i medier i tråd med NSF Students politikk

Politisk forankring: Prinsipprogram
NSF Student skal jobbe for at finansieringen til sykepleierutdanning står i tråd med samfunnets
behov.

Foreslått tiltak
Sende innspill til statsbudsjettet for 2022
- Samarbeide med relevante avdelinger i NSF
Delta i relevante høringer
Kronikker og synliggjøring i media for å gi økt fokus på finansiering av sykepleierutdanningen

Politisk forankring: Prinsipprogram
NSF Student skal jobbe for at Norsk Sykepleierforbund er det naturlige valget for landets
sykepleierstudenter.

Foreslått tiltak
Det skal tilstrebes en dekningsgrad på 95% av landets sykepleierstudenter
Det skal prates om NSF Student i alle relevante sammenhenger
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Politisk forankring: Prinsipprogram
NSF Student skal aktivt bidra i samfunnsdebatten

Foreslått tiltak
-

Skrive innlegg og motinnlegg i media om dagsaktuelle temaer med kvalitetssikret
helseinformasjon.
Jobbe for at utgifter i forbindelse med bolig og reise i praksis skal bli dekket - politiske
innspill der det er mulig - være synlig i media.

Politisk forankring: Prinsipprogram
NSF Student støtter gratisprinsippet

Foreslått tiltak
Arbeide for kostnadsfri autorisasjon
- Skrive kronikker
- Politiske uttalelser
Jobbe for at utgifter i forbindelse med obligatorisk undervisning skal bli dekket
- Nevne det i møter med utdanningsinstitusjoner
- Politiske innspill der det gis mulighet

Politisk forankring: Prinsipprogram
NSF Student mener flere menn skal bli sykepleiere

Foreslått tiltak
-

Sette ned en arbeidsgruppe av studentstyremedlemmer som skal videreføre den
holdningsendrende kampanjen #mannkanblisykepleier.
Sosiale medier som med #mannkanblisykepleier skal vedlikeholdes og oppdatert.
Gjøre seg synlig på utdanningsmesser

NSF Student skal sørge for at de engasjerte får tilstrekkelig opplæring i vervet sitt.

Foreslått tiltak
Arrangere to konferanser med relevant innhold
Arrangere en samling for alle fylkesrepresentanter i forkant av årsmøtet, som en innføring i vervet

Politisk forankring: Prinsipprogram
NSF Student skal jobbe for at kvaliteten i utdanningen bedres.
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Foreslått tiltak
Styrke samarbeidet med lokale studentdemokratier ved å kontakte de lokale studentdemokratiene

Styrke samarbeidet med instituttene ved å gjennomføre samarbeidsmøter

Jobbe for innføring av nasjonal eksamen i medikamentregning og sykdomslære.
Følge implementeringen av retningslinje for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) ved å delta
i fora som tar for seg dette.
- Bruke rapporten fra Vista Analyse (2021) i arbeidet for å sammenligne funn med realiteten

Politisk forankring: Prinsipprogram
NSF Student mener kvaliteten i praksis må bedres

Foreslått tiltak
Sette ned en gruppe av studentstyremedlemmer som skal videreføre praksiskampanjen
Jobbe for å øke rettssikkerheten til studentene gjennom å informere om studentombudets
funksjon
Tilstrebe å ha praksisvettreglene på veggen på majoriteten av alle norske praksisplasser.

Jobbe for at sykepleierstudenter ikke skal brukes som arbeidskraft
- Gjøre studentene bevisst på hva de kan gjøre dersom de opplever dette
Jobbe for at utdanningsinstitusjonene skal innføre evalueringsskjema for praksisveileder,
praksisplass og praksislærer.

Jobbe for bevisstheten om veiledningskompetanse for sykepleiere i arbeid.

Politisk forankring: Prinsipprogram
NSF Student skal jobbe for det beste for sykepleierstudenten
Foreslått tiltak
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Iverksette tiltak hvor sykepleierstudenter uttrykker opplevelse av urettferdig behandling
- Henvise til NSF Student
Forebygge at sykepleierstudenter opplever urettferdig behandling
- Være lyttende
- Fremme NSF Student som støttespiller
NSF Student skal jobbe for tariffestet lønn for sykepleierstudenter
- Samarbeid med aktuelle NSF instanser.

Sak 7 – Resolusjoner
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Årsmøtet 2021 vedtar hvilke 3 resolusjoner som skal behandles i løpet av årsmøtet.

Forslag 1
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder
Studentstyrets innstilling
1 - 20
Linjenummer: 20 Årsmøtet 2021 vedtar hvilke 3 resolusjoner som skal behandles i løpet av årsmøtet.
Trukket

Forslag 2
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder
Tilleggsforslag
1 - 20
Linjenummer: Etter 20 Redaksjonell fullmakt til rådgiverne.
Vedtatt

Forslag 3
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder
Studentstyrets innstilling
1 - 20
Årsmøtet 2021 vedtar inntil 3 resolusjoner som skal behandles i løpet av årsmøtet.
Vedtatt
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Forslag 4
64 - Astrid Hilling, Skoledelegat NTNU Trondheim
Endringsforslag
2 - 17
NSF student mener at studenten skal få tidligere varsel om mulig ikke skikkethet når det er aktuelt.
Ved melding til skikkethetsvurdering skal studenten få en ærlig, reell og tydelig tilbakemelding på hva
som forventes av progresjon slik at de kan oppnå forventet progresjon og skikkethet.
Vedtatt

Resolusjon
Ikke alle bør bli sykepleiere
Det å bli sykepleier er ingen menneskerett. Det finnes tilfeller hvor studenter av ulike årsaker er
uegnet til å bli sykepleiere. Det er vanskelig å forutse hva studietiden byr på. Studenter har rett på
flere forsøk for å bestå både eksamen og praksisperioder. Tidvis får studenter innvilget ekstra forsøk
på eksamen og praksis utover de ordinære forsøkene. For noen er det nødvendig med et ekstra
forsøk, mens for andre var det en mer særegen eller alvorlig grunn til at de strøk i første omgang
med utgangspunkt i skikkethet. Dette kan medføre større forsinkelser i studieprogresjon for den
enkelte student. Studenter kan med dette få flere års forsinkelse i studieløpet hvor de mest
sannsynlig aldri vil kunne bli sykepleiere grunnet manglende skikkethet. Forsinkelser i
studieprogresjon er ugunstig for den enkelte student med utgangspunkt i tidsbruk og økt økonomisk
belastning i form av mer studielån og gjeld.
Det er tilfeller hvor studenter kan oppleve å være kasteball mellom studentombud,
utdanningsinstitusjon og praksissted, uten å få tydelig nok beskjed om at de er uegnet.
Utdanningsinstitusjonene må sette pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet i fokus i
vurderingssituasjoner. En sentral del av vurderingen må være om studenten har forutsetninger for å
kunne fungere i yrket jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning §2. NSF Student krever
at studenten skal få en ærlig, reell og tydelig tilbakemelding på progresjon og skikkethet tidlig i
studieløpet.
Vedtatt med endringsforslag

Årsmøtets endelige vedtak
Ikke alle bør bli sykepleiere
Det å bli sykepleier er ingen menneskerett. Det finnes tilfeller hvor studenter av ulike årsaker er
uegnet til å bli sykepleiere. Det er vanskelig å forutse hva studietiden byr på. Studenter har rett på
flere forsøk for å bestå både eksamen og praksisperioder. Tidvis får studenter innvilget ekstra forsøk
på eksamen og praksis utover de ordinære forsøkene. For noen er det nødvendig med et ekstra
forsøk, mens for andre var det en mer særegen eller alvorlig grunn til at de strøk i første omgang
med utgangspunkt i skikkethet. Dette kan medføre større forsinkelser i studieprogresjon for den
enkelte student. Studenter kan med dette få flere års forsinkelse i studieløpet hvor de mest
sannsynlig aldri vil kunne bli sykepleiere grunnet manglende skikkethet. Forsinkelser i
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studieprogresjon er ugunstig for den enkelte student med utgangspunkt i tidsbruk og økt økonomisk
belastning i form av mer studielån og gjeld.
Det er tilfeller hvor studenter kan oppleve å være kasteball mellom studentombud,
utdanningsinstitusjon og praksissted, uten å få tydelig nok beskjed om at de er uegnet.
Utdanningsinstitusjonene må sette pasientsikkerhet og faglig forsvarlighet i fokus i
vurderingssituasjoner. En sentral del av vurderingen må være om studenten har forutsetninger for å
kunne fungere i yrket jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning §2. NSF student mener
at studenten skal få tidligere varsel om mulig ikke skikkethet når det er aktuelt. Ved melding til
skikkethetsvurdering skal studenten få en ærlig, reell og tydelig tilbakemelding på hva som forventes
av progresjon slik at de kan oppnå forventet progresjon og skikkethet.

Sak 8 – Valg
Forslag 1
1 - Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder, kandidat leder
Endringsforslag
Nominasjonskomitéen kan gjøre en ny innstilling til studentstyret.
Vedtatt

Sak 8a – Valg av studentleder
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Nominasjonskomiteen innstiller Edel Marlèn Taraldsen.

Årsmøtets endelige vedtak
Edel Marlèn Taraldsen er gjenvalgt til leder av NSF Student.

Sak 8b – Valg av studentnestleder
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Nominasjonskomiteen innstiller Nora Pettersen Daldorff.

Årsmøtets endelige vedtak
Sigrid Husøy Larsen er valgt til nestleder av NSF Student.
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Sak 8c – Valg av studentstyret
Nominasjonskomiteen innstiller følgende til studentstyret 2021 – 2022:
Regine Straup
Jakob Grung
Ida Charlotte Brox Pedersen
Benedicte Henriksen
Anne Kløve Humlestøl
1. vara: Daniel Tørresvoll Stabu
2. vara: Vanja Gramstad
3. vara: Jon Sverre Langaker

Årsmøtets endelige vedtak
Studentstyret 2021 – 2022 er:
Daniel Tørresvoll Stabu
Ellinor Elverum Evensen
Ida Charlotte Brox-Pedersen
Jakob Hummelsund Grung
Regine Starup

1. Vara: Anne Kløve Humlestøl
2. Vara: Jon Sverre Langaker
3. Vara: Benedicte Henriksen

Sak 8d – Valg av nominasjonskomite
Følgende stiller til valg i nominasjonskomitéen 2021 – 2022:
Henriette Brenna
Ingvild Berg Lauritzen
Irene Thomassen
Karl Ernest Bøe Koch
Ruben Dahl Leirvåg
Solveig Fosse
Sunniva Amundsen
Truls Aamodt
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Årsmøtets endelige vedtak
Nominasjonskomiteen 2021 – 2022 er:

Ingvild Berg Lauritzen
Karl Ernest Bøe Koch
Ruben Dahl Leirvåg
Solveig Fosse
Truls Aamodt

Edel Marlèn Taraldsen

Christelle Syversen Avias

Studentleder

Protokollfører

Ida Charlotte Brox-Pedersen

Fylkesrepresentant
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