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Kandidatskjema til NSF Students sentrale verv:  
 

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

Fult navn: Kristoffer Andreas Haugen 

Alder: 20 

Studiested: Universitet i Stavanger 

Studieår: 1. 

Heltid/deltid: Heltid 

 
Kandidat til:  

 Leder 

 Nestleder 

 Styremedlem 

 Nominasjonskomiteen 
 

 
Hvorfor ønsker du å stille til valg? 
Jeg stiller som kandidat for å kunne være med å bidra til 
den endringen jeg selv ønsker å se innenfor 
sykepleierutdanningen. Jeg brenner for at alle studenter 
skal bli hørt og ha en fin studietid, noe som jeg har jobbet 
en del med på lokalt nivå. Om jeg skulle bli valgt til 
studentstyret, så ville det gitt meg muligheten til å 
fortsette dette arbeidet i mye større grad, og da for alle 
studenter - ikke bare de som studerer ved mitt universitet. 

 
Hva gjør deg til en egnet kandidat for dette 
vervet? 
Jeg er ikke redd for å ytre mine og mine medstudenters 
meninger. Jeg prøver alltid å se alle sider av en sak, da 
det er viktig å forstå helheten av en situasjon. Debattering 
og muntlig diskusjon er noe jeg mestrer godt, noe som 
jeg føler kan komme godt med i politisk arbeid. Det å 
skille person fra sak, samt det å holde seg saklig er 
viktige egenskaper, og er noe jeg føler jeg mestrer godt. 
Utenom det, så er jeg en utadvendt og hyggelig person, 
som er lett å komme i kontakt med. Jeg er en god lytter, og en av mine intensjoner med å stille som 
kandidat er å fremme sykepleierstudentene i hele landet - og da er det viktig å kunne lytte til dem. 

 
Nevn tre saker du brenner for:  

• Nasjonalisere sykepleierutdanningen 

• Kvalitetssikre det faglige og praktiske innholdet i utdanningen 

• Økt finansiering av sykepleierutdanningen 
 

Relevant erfaring:  
• Studentambassadør for Universitetet i Stavanger 

• Elevrådsarbeid 

• Leder i linjeforeningen ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger 

• Studentrepresentant i studieporteføljeutvalget ved Universitetet i Stavanger 
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