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Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal være synlig for alle studentmedlemmer. 

Tiltak årsmøtet har vedtatt 

Det skal utformes og sendes ut nyhetsbrev til alle studentmedlemmer for å holde medlemmene oppdatert om pågående arbeid. 

Lokallagene skal være synlige, tilgjengelige og arrangere aktiviteter året rundt for lokale sykepleierstudenter. 

Verveteamet skal bidra til å skape engasjement lokalt ved å introdusere lokallag og muligheter til å bli engasjert i NSF Student. 

Det skal tilstrebes at utdanningsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning, har lokallag i NSF Student. 

Fylkesrepresentantene skal være synlige og tilgjengelige for de lokale studentene. 

Arbeidet med NSF Student app skal videreføres 
 

Informasjon om hvor og når Studentstyrets møter avholdes skal tilgjengeliggjøres for engasjerte i NSF student, slik at de har en reell 
mulighet til å delta som observatør. 
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NSF student skal arbeide for at det ansettes en ekstra studentrådgiver. 

Jobbe for at 2. og 3. års studenter aktivt må velge å motta studenthåndboka 

Studentstyret vil opprette en arbeidsgruppe som skal jobbe for å belyse å fremme viktigheten rundt seksualitet, legning og seksuell helse. 

Gjøre tilgjengelig merch og kampanjemateriale for alle medlemmer på nett (f.eks. t-skjorter/gensere/hettegensere/luer  
osv.) 
 

 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal jobbe for at politikken gjøres kjent for relevante aktører. 

Foreslått tiltak 

Gjennomføre møter med beslutningstakere. 

Være synlige og delta aktivt i debatter i medier i tråd med NSF Students politikk. 

En i studentledelsen skal delta på Arendalsuka 2022. 

Tilstrebe deltakelse i relevant debattprogram 

I forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, skal det gjennomføres møter med partiene. 
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Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal jobbe for at finansieringen til sykepleierutdanning står i tråd med samfunnets behov. 

Foreslått tiltak 

Sende innspill til statsbudsjettet for 2024. 

Delta i relevante høringer. 

Kronikker og synliggjøring i media med fokus på finansiering av sykepleierutdanningen. 

 
 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal jobbe for at Norsk Sykepleierforbund er det naturlige valget for landets sykepleierstudenter. 

Foreslått tiltak 

Det skal tilstrebes en dekningsgrad på 95% av landets sykepleierstudenter. 

Det skal prates om NSF Student i alle relevante sammenhenger. 

Fylkesrepresentantene skal kartlegge og informere studentkontoret hvor mange studenter som studerer ved de ulike campusene. 
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Politisk forankring: Prinsipprogram 
NSF Student skal jobbe for at alle får lik mulighet til å fullføre studiet. 

Foreslått tiltak 

Arbeide for at studentene får dekket autorisasjonsgebyret. 

Jobbe for at utgifter i forbindelse med obligatorisk undervisning skal bli dekket. 

Jobbe for at utgifter i forbindelse med bolig og reise i praksis skal bli dekket. 

Arbeide for revidering av “gratisprinsippet”, slik at sykepleierutdanning ikke fører til merutgifter for studenter. 

Arbeide for utforming av en kulepunkt-liste, til studiestedene, som skisserer hvilken type informasjon studentene bør få i  
forbindelse med gjennomføring av bachelor-oppgave. 

Arbeide for at studentenes rettigheter om tilrettelegging er forstått av studentene, og likt praktisert av  
utdanningsinstitusjonene. 

 

 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student mener flere menn skal bli sykepleiere 

Foreslått tiltak 

Sette ned en arbeidsgruppe av studentstyremedlemmer som skal videreutvikle den holdningsendrende kampanjen #mannkanblisykepleier. 

Arbeidsgruppen skal arbeide for å tydeliggjøre budskapet til Instagram kontoen #mannkanblisykepleier. 
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Gjøre seg synlig på utdanningsmesser. 

Arbeide for å øke mangfoldet i sykepleien. 

 

 

NSF Student skal sørge for at de engasjerte får tilstrekkelig opplæring i vervet sitt.  

Foreslått tiltak 

Arrangere to konferanser med relevant innhold. 

Arrangere en samling for alle fylkesrepresentanter i forkant av årsmøtet, som en innføring i vervet. 

Studentstyret har hovedansvar for at delegatmøter i forkant av årsmøtet blir avholdt. Studentstyret kan delegere  
oppgaven til fylkesrepresentantene eller engasjerte i de respektive fylkene. 

 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student mener kvaliteten i praksis må bedres 

Foreslått tiltak 

Sette ned en gruppe av studentstyremedlemmer som skal arbeide med å sikre kvalitet i praksis. 

Jobbe for å øke rettssikkerheten til studentene gjennom å informere om studentombudets funksjon. 

Tilstrebe å ha praksisvettreglene på veggen på alle norske praksisplasser. 
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Jobbe for at sykepleierstudenter ikke skal brukes som arbeidskraft. 

Jobbe for at utdanningsinstitusjonene skal innføre evalueringsskjema for praksisveileder, praksisplass og praksislærer. 

Jobbe for bevisstheten om veiledningskompetanse for sykepleiere som har studenter i praksis. 

Jobbe for at studenter enkelt kan melde fra om kritikkverdige forhold i løpet av praksis.   

 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal være klima- og miljøbevisste i sin gjennomføring av aktiviteter og daglig drift 

Foreslått tiltak 
Ta stilling til at goodiebags og premier som deles ut på arrangementer og møter skal være av god kvalitet. Det skal ikke deles ut mer enn 
ytterst nødvendig. 
 

Jobbe for at reiser under 6 timer som hovedregel skal gjennomføres med tog, buss eller andre miljøvennlige transportmåter, fremfor fly. 
 

NSF Student skal aktivt jobbe for ivareta psykisk helse blant studenter. 

 


