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Kandidatskjema til NSF Students sentrale verv:  
 

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

Fult navn: Kine Alterskjær 

Alder: 26 

Studiested: Nord Universitet, Namsos 

Studieår: 3. 

Heltid/deltid: Heltid 

 
Kandidat til:  

 Leder 

 Nestleder 

 Styremedlem 

 Nominasjonskomiteen 
 

 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
Jeg elsker å være engasjert i NSF, og ønsker å engasjere 
meg enda mer. Jeg mener jeg har mye nyttig å bidra med, og 
jeg liker å argumentere og debattere for ting jeg brenner for, og 
som mine medstudenter brenner for, men som de føler de ikke 
får frem alene. 
NSF student gir en god innsikt i den politiske siden av 
sykepleier- og studenthverdagen, og det er utrolig spennende å 
kunne være med å påvirke denne hverdagen på vegne av mine 
medstudenter, samt lære mer, slik at jeg har gode erfaringer og 
god kunnskap når jeg skal inn i yrket selv. 

 
Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 
Jeg har for øyeblikket god tid til NSF, da jeg er i delvis fødselspermisjon fra studiet. Jeg har også 
opplevd studiet på godt og vondt, og vært delaktig i studentsaker på mitt studiested, 
der vi har måttet finne løsninger på problemer.  
Jeg sel på meg selv som en god lytter, og evner å se en sak fra flere sider. Dette føler jeg gjør meg til 
en god kandidat, da jeg ser at vervet ikke bare handler om meg selv, men om å representere mine 
medstudenter, og lytte til hva som er viktig for de. 
Jeg liker veldig godt å samarbeide med andre, og å finne kreative løsninger på komplekse 
problemstillinger. 

 
Nevn tre saker du brenner for:  

• Hvordan forebygge sykepleiermangel allerede i studiet 
•  Praksisveiledere  
• Menn i helse 

 
Relevant erfaring:  

• Tillitsvalgt i min klasse 2019-2021 

• Delegat årsmøte 2021  

• Vara fylkesrepresentant 2021/22 
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