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Kandidatskjema til NSF Students sentrale verv:  
 

Valg av leder, nestleder, styremedlem og medlem av 
nominasjonskomiteen.  
 

Fult navn: Daniel Tørresvoll Stabu 

Alder: 27 

Studiested: Lovisenberg Diakonale Høyskole 

Studieår: 2.  

Heltid/deltid: Heltid 

 
Kandidat til:  

 Leder 

 Nestleder 

 Styremedlem 

 Nominasjonskomiteen 
 

 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
Jeg har vært engasjert i NSF Student gjennom ulike 
verv siden jeg startet på sykepleierstudiet i 2020. 
Det siste året har jeg vært en del av NSFs 
studentstyre, hvor jeg blant annet har utgjort en del 
av engasjertgruppen og gruppen for 
mangfoldsarbeid. Jeg har også vært initiativtaker og 
hatt ansvar i planleggingen av NSF Students første 
deltakelse under Oslo Pride. Oppgavene og 
utfoldelsesmulighetene har vært givende, lærerike 
og fylt med spennende utfordringer som jeg nå har 
lyst til å dykke enda dypere i. Jeg stiller til valg som 
studentnestleder i Norsk Sykepleierforbund på 
grunn av muligheten til å arbeide på heltid med alle de oppgavene jeg har trivdes utrolig godt 
med det siste året. 
 
Engasjerte i lokallagene og fylkesrepresentantene utgjør en stor og viktig del av Norsk 
Sykepleierforbund som organisasjon. Som organisasjon er vi helt avhengig av deres 
engasjement. Tradisjonelt har det vært studentnestleders oppgave å følge opp de engasjerte 
i organisasjonen. Jeg håper årsmøtet vil gi meg tillitten til å fortsette dette arbeidet. Jeg 
ønsker å være en tilgjengelig nestleder, som det skal være lav terskel for å ta kontakt med. 
Jeg ønsker å være en god støttespiller og sparringspartner for de lokale engasjerte det 
kommende studieåret, og jeg gleder meg til å skulle følge opp de engasjerte i NSF Student! 
 
Sykepleiepleiere er blant Norges viktigste yrker. Derfor er det essensielt at 
sykepleierutdannelsen er så god som mulig, slik at fremtidens sykepleiere er rustet og klar 
for å møte morgendagens helsevesen. Gjennom vervet som studentnestleder ønsker jeg å 
samarbeide med studentleder og studentstyret for vårt felles mål – En god og lik 
sykepleierutdannelse, uavhengig av studiested. 
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Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 
Etter et år i studentstyret sitter jeg igjen med mer kunnskap om organisasjonen, samt 
hvordan jobbe strategisk og politisk. Som en del av NSFs verveteam fikk jeg større innsikt i 
hvordan organisasjonen er strukturert. Med utvidet innsikt og stor drivkraft gleder jeg meg 
over muligheten til å være studentenes talerør. 
 
Under året som styremedlem har jeg fått tilbakemeldinger på at jeg oppleves som en stødig 
person det er trygt å snakke med dersom noe oppleves tyngende. Dette er egenskaper jeg 
mener det er fordelaktig å ha i studentledelsen. 
 
Jeg trives godt i en hektisk hverdag hvor en får muligheten til å sjonglere flere ting samtidig. 
Jeg er opptatt av å skape en kultur hvor debatt og diskusjon er kjærkomment, slik at vi får 
belyst sakens ulike sider. En forutsetning for denne kulturen er en felles forståelse for å skille 
sak fra person. 
 
Per nå er jeg NSF Students representant i Unio-studentene, som er en arena hvor studenter 
fra de ulike organisasjonene i Unio møtes for å jobbe for felles mål. Unio-studentene har et 
uutnyttet potensial. Når vi er enda flere studenter med felles interesser, har vi enda større 
gjennomslagskraft. Som studentnestleder vil jeg være en del av studentledelsen i Unio, og 
kunne fortsette arbeidet i vår samarbeidsplattform for å styrke NSF Students og Unio-
studentenes felles målsettinger. 

 
Nevn tre saker du brenner for:  

• Kvalitet i praksisstudier 

• Likhet i utdanningen, uavhengig av studiested. 

• At utdanningen og organisasjonen skal ha rom for alle 

 
Relevant erfaring:  

• Studentstyremedlem i NSF 

• Styremedlem/Representant for NSF Student i Unio-studentene 

• Fylkesrepresentant, NSF Oslo 

• Lokallagsleder NSF Student Oslo 

• Verver i NSFs Verveteam 

• Lokallagsnestleder i Pedagogstudentene Oslo 

• Oppretter og Leder av Gay på Landet ved NMBU. En skeiv studentforening, hvor jeg 
var delaktig i arbeidet for å omgjøre foreningen til en aktivitetsgrupper under FRI 
(foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). 

• Elevrådsleder for forfatterskapslinjen ved Danvik Folkehøyskole 
 
 
 
 


