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Ferdig utdannet juni 2021
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Kandidat til:
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X




Nestleder
Styremedlem
Nominasjonskomiteen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?
Jeg har vært engasjert i ulike verv i NSF student siden
årsmøtet i 2019, det siste året som studentnestleder. Men jeg
sitter fortsatt igjen med en følelse av at jeg ikke er helt ferdig
med arbeidet, og at jeg har mye påbegynt som jeg gjerne
ønsker å fortsette. Jeg er svært takknemlig for å ha fått tilliten til
å være studentnestleder i et år, og om årsmøtet gir meg tilliten
er jeg klar for å ta på meg en ny periode i studentledelsen. I år
stiller jeg derfor til valg som studentleder i Norsk
sykepleierforbund!
Jeg elsker sykepleieryrket og vi må fortsette å arbeide for at
utdanningen skal kunne ruste studentene så godt som mulig på den krevende oppgaven som
sykepleier. Gjennom et verv i studentledelsen har man alle muligheter til dette.

Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet?
Erfaringen jeg har er en stor styrke i et, forhåpentlig, nytt år inn i studentledelsen. Gjennom året har
jeg blitt kjent med forbundet og hvordan resten her arbeidet, og ikke minst arbeidet som kommer ved
et verv i studentledelsen. Jeg har skapt bekjentskaper innad i forbundet, blant beslutningstakere og
hos samarbeidsorganisasjoner, som er svært nyttig å ta med seg videre.
I møte med andre er jeg ikke redd for å si meningen min, men oppsøker heller ikke konflikter der det
er mulig å unngå det. Jeg synes det er utrolig givende å utfordre meg selv, både i nye oppgaver og i
møte med andre. Engasjementet mitt for sykepleierutdanningen er stort, og arbeidskapasiteten min er
stort!
Som person er svært sosial og får energi av å være sammen med andre. Men jeg er samtidig tydelig
på at man i et slikt verv må evne å skille sak og person. Jeg liker å holde på med flere ting samtidig og
sjonglere en hektisk hverdag.
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Nevn tre saker du brenner for:
•
•
•

Kvalitet i praksisstudiene
Lik utdanning, uavhengig av studiested og deltid/heltid
Økt finansiering av sykepleierutdanningen

Relevant erfaring:
•
•
•
•
•
•

Vara fylkesrepresentant for NSF Troms 2019-2020
Fylkesrepresentant for NSF Troms og Finnmark 2020-2021
Oppstart av lokallag, og lokallagsmedlem i Tromsø 2020 – 2021
Kulltillitsvalgt 2020-2021
Studentstyremedlem i NSF 2020-2021
Studentnestleder 2021-2022
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