
 

NORSK 
SYKEPLEIER 
FORBUND 

Kandidatskjema til NSF Students sentrale verv:  
 

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

Fult navn: Ellinor Elvrum Evensen 

Alder: 25 

Studiested: NTNU Trondheim 

Studieår: 3. 

Heltid/deltid: Heltid 

 
Kandidat til:  

 Leder 

 Nestleder 

 Styremedlem 

 Nominasjonskomiteen 
 

 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
De to siste årene har jeg blitt kjent med mange 
engasjerte sykepleierstudenter, både lokalt og 
nasjonalt. På årsmøter, tillitsvalgtkonferanser, 
styremøter og i verveteamet. Sjelden har jeg følt på en 
tilhørighet og et fellesskap som er så sterkt som her. 
Blant dere føler jeg meg hjemme. Alle diskusjoner og 
samtaler jeg har hatt med studenter har engasjert meg, 
og arbeidet jeg har gjort har føltes meningsfullt. 
 
Disse erfaringene er en stor drivkraft for at jeg nå 
ønsker jeg å lede organisasjonen videre. Mitt mål er at 
alle sykepleierstudenter som møter NSF Student også 
skal kjenne på dette fellesskapet og tilhørigheten. Det 
forutsetter at vi fortsetter å jobbe for et miljø det er trygt 
å engasjere seg i, og at alle føler seg velkommen og 
inkludert. 
 
Sammen er vi sterke, og uten medlemmene er vi ingenting. Å representere over 14.000 
sykepleierstudenter ville vært en stor ære. Jeg håper Årsmøtet viser meg sin tillit, slik at jeg kan jobbe 
for sykepleierstudenters beste sammen med det nye studentstyret. 
 
Godt valg! 

 
Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 
I løpet av tiden som styremedlem har jeg fått god innsikt i hva et sentralt verv i NSF innebærer. Jeg 
har ikke bare utviklet meg personlig, men også fått økt organisatorisk erfaring som er nyttig i vervet 
som studentleder. Min erfaring vil bidra til kontinuitet i et nytt studentstyre. 
 
Det siste året har jeg vært leder for to av studentstyrets arbeidsgrupper, henholdsvis plattform og 
kommunikasjon. I plattformgruppa har jeg fått god innsikt i politikken til NSF Student, og vært med på 
å utvikle denne videre. I kommunikasjongruppa har jeg lært mye om hvordan organisasjonen jobber 
utad - både for å oppnå gjennomslag for viktige saker, men også være synlig for medlemmene. Dette 
arbeidet har jeg deltatt aktivt i. 
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I samspill med andre tar jeg ofte en naturlig lederrolle. Med pågangsmot og drivkraft bidrar jeg til 
fremdrift i arbeidet, også i perioder der motivasjonen er lav hos andre. Jeg er planmessig og 
strukturert, og evner å omgjøre tanker til konkrete handlinger. 
 
Fra andre har jeg fått tilbakemeldinger på at jeg er tydelig, tillitsfull og empatisk. Jeg har gode 
formidlingsevner, og er genuint opptatt av dette. Å presentere et budskap på en måte som både er 
presis, men også lett å forstå er sentralt for at vi skal nå ut til alle. 
 
Til slutt: Jeg identifiserer meg i stor grad med NSF sitt slagord. Stem på meg, så vil dere få en tydelig, 
modig og stolt studentleder! 

 
Nevn tre saker du brenner for:  

• Økt finansiering av sykepleierutdanningen 

• Like muligheter for alle - uavhengig av bakgrunn, kjønn, økonomi, helse og familiesituasjon 

• En mer bærekraftig organisasjon 
 

Relevant erfaring:  
• Studentstyremedlem i Norsk Sykepleierforbund 2021-2022 

• Aktivt lokallagsmedlem i Trondheim med ansvar for sosiale medier 2020-2022 

• Medlem av Norsk Sykepleierforbunds verveteam 2021 

• Kulltillitsvalgt 2022 

• Delegat for NTNU på Norsk Studentorganisasjon sitt Landsmøte 2022 

• Prosjektmedarbeider i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling 2018-2022 

• Nestleder i politisk ungdomsparti på lokallagsnivå 2013-2016 

• Elevrådsrepresentant på Åsane folkehøgskole 2013-2014 

• Daglig leder i elevbedrift 2010-2011 

 
 
 


