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Kandidatskjema til NSF Students sentrale verv:  
 

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

Fult navn: Martin Støldal Gjervan 

Alder: 22 

Studiested: NTNU Trondheim 

Studieår: 1. 

Heltid/deltid: Heltid 

 
Kandidat til:  

 Leder 

 Nestleder 

 Styremedlem 

 Nominasjonskomiteen 
 

 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
Som verdens fineste yrke så burde vi få verdens 
fineste og beste utdanning. Jeg vil jobbe for å øke 
kvaliteten i praksis, slik at studenter får en 
læresituasjon, ikke blir brukt som arbeidskraft eller 
sofavarmere. For at vi skal nå frem dit, så må vi 
også bli hørt. Når vi studenter hever stemmen vår, 
er min opplevelse at vi ofte blir møtt med 
argumenter som begrunnes i korona, sikre kvalitet 
i utdanning og budsjettering, heller enn at 
utdanningene forsøker å komme oss i møte. Vi 
studenter sitter på førstehåndskunnskap i hvordan 
utdanningen fungerer og fortjener å bli hørt. Jeg vil jobbe for bedre samarbeid mellom 
utdanningsinstitusjoner og oss studenter, slik at vi sammen kan skape en solid og god utdanning over 
hele landet. 

 
Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette vervet? 
Etter snart et år som lokallagsleder i Trondheim, har jeg opparbeidet meg god kunnskap i hvordan 
NSF fungerer. Jeg har også fått vite mye om hva studentene faktisk mener om utdanningen de får og 
kjenner på et brennende engasjement for å forbedre utdanningen, ikke bare i Trondheim, men hele 
landet. Jeg ønsker å være en representant for mine medstudenter som kan komme med både gode 
historier og praksiser, dårlige erfaringer og engasjement for yrket. Studentengasjement ligger mitt 
hjertet nært og jeg vil jobbe med å styrke engasjementet og heve stemmen til studentene. Jeg føler at 
jeg har mye å bidra med om jeg skulle bli valgt til studentstyret, da jeg har stor arbeidskapasitet og 
liker nye utfordringer. For min del vil det viktigste være å lytte til studentene og videreformidle 
meninger. Jeg føler meg klar til å ta på meg nytt ansvar og oppgaver i NSF Student og håper at vi 
sammen kan skape en litt bedre utdanning for dagens og fremtidens sykepleiere. 
 
Nevn tre saker du brenner for:  

• Kvalitet i praksis 

• Bedre samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og studenter 

• Økt finansiering til sykepleierutdanningen 
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Relevant erfaring:  

• Lokallagsleder NTNU Trondheim 

• Økonomiansvarlig for Nutrix, linjeforening for sykepleie v/NTNU 

• Sekretariatsleder, Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim 

• Lokallagsleder ANSA Østerrike Vest 
 


