
Praktisk informasjon 

Sak 1 - Konstituering 

Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder 

1a - Oppnevning av ordstyrere og protokollførere 

#1 

Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder 

Studentstyrets innstilling  

Som ordstyrere under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 23. – 26. juni 2022 oppnevnes: 

• Peter Nyrud Øverlie 

• Anne Helene Bakke 

 

Som protokollførere under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 23. – 26. juni 2022 oppnevnes: 

• Kristin Werner 

Godkjenne foreslåtte ordstyrere og protokollfører 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 58 

Uenig 1 

Avstår 0 

Ikke stemt 20 

1b - Forretningsorden 

#2 

Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder 

Studentstyrets innstilling  

Årsmøtet vedtar Forretningsorden (vedlegg nr.1) med de endringer som måtte fremkomme under saksbehandling. 

#1 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

Tilleggsforslag - linje 160  

Side 5, linje 160, tilleggsforslag til punkt 4.3 - avgjørelse om votering.  

 

Legge til følgende setning: 

"Skriftlig votering kan kreves i personvalg, eller hvis minst 1/3 av stemmeberettigede krever det" 

Tilleggsforslag ang. anonymt votering i personvalg 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 50 



Uenig 7 

Avstår 4 

Ikke stemt 16 

Forretningsorden godkjennes 

Alternativ Antall stemmer 

Nei 0 

Ja 61 

Ikke stemt 16 

1c - Godkjenning av saksliste 

#1 

Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder 

Studentstyrets innstilling  

Fremlagt saksliste vedtas. 

Sakslisten godkjennes 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 60 

Uenig 0 

Avstår 0 

Ikke stemt 17 

1d - Oppnevning av underskrivere til protokoll 

#1 

Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder 

Studentstyrets innstilling  

Som underskrivere til protokoll oppnevnes: 

• Maria Knudsen, fylkesrepresentant 

• Kristin Werner, protokollfører 

• Edel Marlèn Taraldsen, studentleder 

Underskrivere til protokoll godkjennes 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Uenig 0 



Enig 60 

Ikke stemt 17 

1e - Oppnevning av tillitspersoner 

#1 

Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder 

Studentstyrets innstilling  

Som tillitspersoner under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 23. – 26. juni 2022 oppnevnes: 

• Lisa Hustad: 40101374 

• Vegard Røen, 41755376 

Tillitspersoner godkjennes 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 61 

Uenig 0 

Avstår 0 

Ikke stemt 16 

1f - oppnevining av redaksjonskomite 

#1 

Edel Marlèn Taraldsen, Studentleder 

Sudentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak: 

Som redaksjonskomité oppnevnes: 

• Maria Knudsen 

• Henrik Dahl Jacobsen 

• Anne Helene Bakke 

• Nina Jeanette Tollehaug 

Redaksjonskomité godkjennes 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 0 

Avstår 0 

Enig 61 

Ikke stemt 16 

Sak 2 - Orienteringssaker 



2c - #mannkanblisykepleier 

Sak 3 - Vår politikk, studentpolitisk plattform 

#3 

Ellinor Elvrum Evensen, Studentstyret NTNU Trondheim 

Studentstyrets innstilling  

0 - 9  

Årsmøtet 2022 vedtar «Vår politikk – studentpolitisk plattform» (vedlegg 7) med de endringer som måtte fremkomme under 

saksbehandlingen. 

#21 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Strykningsforslag  

1 - 87  

Hele kulepunktet om at studenter ikke skal betale autorisasjonen av egen lomme. 

 

Grunnlag  

Mener det ikke hører til her og er ivaretatt bedre i 2.4 økonomi om gratisprinsippet på linje 187 

#21 - Innstilles avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 1 

Uenig 5 

Enig 56 

Ikke stemt 0 

#22 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Strykningsforslag  

1 - 93  

Stryke hele kulepunktet om tilbud om gratis nødvendige vaksiner 

 

Grunnlag 

Mener det er ivaretatt bedre under 2.4 økonomi om gratisprinsippet på linje 187. 

#22 - Innstilles avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 1 

Enig 58 

Uenig 2 

Ikke stemt 1 



#33 

63 - Kine Alterskjær, Delegat Nord Universitet, Namsos 

Tilleggsforslag  

1 - 101  

NSF mener det skal tilrettelegges for at små barn kan være med i forelesning. 

 

Begrunnelse: 

Ikke alle student foreldre har et like godt nettverk og dersom studenten ikke ønsker å ta permisjon, bør utdanningsstedene 

tilrettelegge for at små barn kan være med i forelesninger, der fravær kan påvirke studieprogresjon. 

#33 - Innstilles avvist til fordel for OF1 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 49 

Uenig 12 

Avstår 0 

Ikke stemt 1 

#42 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

OF1  

1 - 101  

- Undervisning også bør gjennomføres digitalt der det er forsvarlig. 

#OF1 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 51 

Avstår 3 

Uenig 7 

Ikke stemt 1 

#15 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

Endringsforslag kap 2  

2 - 129  

Endre kulepunktet fra: 

- NSF Student mener at sykepleierutdanningen skal være en treårig bachelorgrad. 

 

Og endre til: 

- NSF Student mener at sykepleierutdanningen fortsatt skal ha en treårig bachelorgrad. 

Likevel burde man se på muligheten for å tilby integrerte femårige utdanningsprogram i sykepleieutdanningen, i likhet med 

lærerutdanningen 

 

Begrunnelse: 



Kunnskapsgrunnlaget og kompleksiteten øker i yrket. Derfor burde det være mulig å gå integrerte femårige løp i utdanningen 

hvor man kan fordype seg faglig 

#15 - Innstilt avvist til fordel for #OF2 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 57 

Uenig 4 

Avstår 1 

Ikke stemt 0 

#46 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

OF3  

2 - 129  

- Sykepleierstudie skal i utgangspunktet være 3-årig, men det kan åpnes for at studiestedene kan tilby 4-årig deltid. 

#OF3 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 11 

Enig 48 

Avstår 3 

Ikke stemt 0 

#11 

Elisabeth Nilsen Kværne, Fylkesrepresentant USN Vestfold 

Endringsforslag  

2 - 129  

Opprinnelig tekst: NSF Student mener at sykepleierutdanningen skal være en treårig bachelorgrad. 

 

Forslag til tekst: NSF Student mener at sykepleierutdanningen skal være en fireårig bachelorgrad. 

 

Begrunnelse: Studiet i dag er for tettpakket med emner. Et forslag er å strekke ut de eksisterende emnene over en lengre 

periode, uten å legge til flere emner. Eks. Anatomi og fysiologi over to semestre med to deleksamener. Slik at man husker 

teorien bedre. 

#11 -. Innstilt avvist til fordel for #OF3 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 1 

Uenig 2 

Enig 58 



Ikke stemt 1 

#47 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

OF2  

2 - 129  

Nytt tilleggsforslag 

 

- Man burde se på muligheten til å tilby 5-årig integrert master i sykepleie, på samme måte som lærerutdanning 

#OF2 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 3 

Uenig 23 

Enig 35 

Ikke stemt 1 

#4 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

Tilleggsforslag kap 2.0  

2 - 135  

Legge til følgende kulepunkter 

 

- Se på muligheten til å kunne frigjøre seg fra EUs endringsdirektiv 2013/55 om minst 50% praksis i sykepleierutdanningen 

 

- Dersom sykepleieren ønsker muligheten for autorisasjon i andre land kan det tilbys som etterutdanning for dem der gjelder  

 

Begrunnelse for forslag: 

Kravet om minst 50% praksis er for rigid, og gjør det ikke mulig å erstatte noe praksis med ferdighetstrening. Kravet blokker 

også muligheten for å ha relevante profilfag som helserett, fordypning i sykdomslære osv. Å avskaffe kravet kan frigjøre tid 

til bedre og mer effektiv undervisning. Kravet er i utgangspunktet laget for å kunne få godkjenning på tvers av EU-land, men 

det er svært få norske sykepleiere som gjør dette. 

#4 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 50 

Uenig 11 

Avstår 1 

Ikke stemt 0 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo Ønsket omvalg av sak #4: 

#4 - Innstilt avvist 



Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Enig 53 

Uenig 9 

Ikke stemt 0 

#30 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Tilleggsforslag  

2 - 151  

NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene informerer og igangsetter tiltak for at studentene forstår sine rettigheter og og 

hvordan disse håndheves.  

 

 

Mye står i lovverk, men brudd skjer. Jeg ønsker at det skal både være tydelig hva rettighetene til studentene er, men også 

hvordan disse håndheves. Det er positivt for studentene, men også for institusjonene at lovverk blir fulgt og endringer som 

følge av brudd ser dagens lys. Også lignende første punkt under Skikkethet 

#30 Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 1 

Enig 60 

Avstår 1 

Ikke stemt 0 

#31 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Tilleggsforslag  

2 - 152  

Pedagogisk og digital basiskompetanse 

 

Begrunnelse 

For mange av oss har erfart behovet for økt basiskompetanse i pedagogikk, men også den digitale kompetansen. I tillegg 

burde den digitale basiskompetansen samsvare med kompetansen som trengs i arbeidslivet 

#31 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 8 

Enig 54 

Avstår 0 

Ikke stemt 0 



#5 

Magnus Nybakk Pettersen, Delegat Nord Universitet Bodø 

Tillegsforslag  

2 - 195  

NSF Student krever at studentene skal få dekt for utstyr knyttet til praksis 

#5 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 25 

Enig 35 

Ikke stemt 2 

#39 

Julie Iren Sulen, Fylkesrepresentant VID Bergen 

Tilleggsforslag  

2 - 195  

Nsf student krever mulighet for å søke om tilleggslån for studenter til praksisperiodene. Med mulighet for at dette kan 

omgjøres til stipend 

 

Dette fordi for mange strekker ikke studielånet til alle utgifter alene. Det å jobbe ved siden av praksis kan være krevende og i 

værstefall gå utover prestasjoner i praksis. 

#39 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 1 

Enig 19 

Uenig 40 

Ikke stemt 2 

#26 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

2 - 201  

Forslag til endret punkt 

NSF Student mener at utdanningsinstitusjonene skal ha mål om å ikke ta opp flere studenter enn antall studieplasser. 

Utdanningsinstitusjonene skal ha konkrete tiltak som studentene har reell medvirkning i arbeidet for å nå målet.  

 

Begrunnelse 

Ønsker at dette skal være en realitet i dag, men vi er dessverre langt unna, så jeg ønsker at NSF student skal mene at 

utdanningsinstitusjonene skal ha konkrete tiltak og arbeide sammen med studentene, for å nå målet. 

#26 - Innstilt avvist 



Alternativ Antall stemmer 

Enig 41 

Avstår 5 

Uenig 16 

Ikke stemt 0 

#7 

Magnus Nybakk Pettersen, Delegat Nord Universitet Bodø 

Strykningsforslag  

2 - 205  

Begrunnelse. Kvalifisering er det som burde være det som bestemmer om du får plass på studiet. Det burde ikke ha noe å si 

hva du heter, legning, hvor du kommer ifra, hvordan du ser ut og så videre, nsf jobber for mangfold, det innebærer å 

rekruttere menn, men det burde ikke gå på bekostning av diskriminering. 

#7 - Enig eller uenig i forslaget? 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 1 

Uenig 32 

Enig 29 

Ikke stemt 0 

#17 

Magnus Nybakk Pettersen, Delegat Nord Universitet Bodø 

Endringsforslag  

2 - 205  

NSF Student støtter ikke tiltaket om kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn. Vi støtter tiltak som utligner 

kjønnsbalansen, men ikke på bekostning av kvalifisering til sykepleier studieplasser og diskriminering av kjønn. 

#17 - Enig eller uenig i forslaget? 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Uenig 22 

Enig 40 

Ikke stemt 0 

Daniel Tørresvoll Stabu, Studentstyret Lovisenberg Diakonale Høgskole ønsket sak #17 opp til ny votering. 

#17 - Enig eller uenig i forslaget? 

Alternativ Antall stemmer 



Uenig 23 

Avstår 1 

Enig 38 

Ikke stemt 0 

#8 

Magnus Nybakk Pettersen, Delegat Nord Universitet Bodø 

Tilleggsforslag  

2 - 222  

NSF Student krever at dato på eksamenssensurfrist skal overholdes, i de tilfeller hvor dette ikke følges skal studentene ha 

informasjon før eksamenssensurfrist er. Studiestedene skal ha sanksjoner om dette ikke overholdes 

#8 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 3 

Enig 58 

Avstår 0 

Ikke stemt 1 

#9 

Magnus Nybakk Pettersen, Delegat Nord Universitet Bodø 

Tilleggsforslag  

3 - 295  

NSF Student krever at det skal innføres nasjonale føringer til bachelor oppgaven 

#9 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 30 

Enig 24 

Avstår 8 

Ikke stemt 0 

Ellinor Elvrum Evensen, Studentstyret NTNU Trondheim ønsker saken til votering på nytt: 

#9 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 37 

Avstår 2 



Uenig 23 

Ikke stemt 0 

#35 

Dalil Ali, Fylkesrepresentant Nord Universitet Levanger 

#36 endringsforslag  

3 - 325  

Nsf student krever at studenter ikke sendes på utveksling til land UD fraråder å reise til.  

 

Nsf student skal støtte studentene som vil reise på utveksling til land UD fraråder å reise til. Begrunnelse : Det er nettopp i de 

landene det meste skjer og unik kompetanse kan læres opp, på den måten har kompetente sykepleiere når noe slik skjer i 

Norge. 

#35 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 7 

Avstår 2 

Enig 49 

Ikke stemt 4 

#41 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

Endringsforslag kulepunkt 3.4  

3 - 326  

Endre kulepunkt  

• NSF Student krever at studenter ikke sendes på utveksling til land UD fraråder 

å reise til. 

 

Endre til 

• NSF Student krever at studenter ikke sendes på utveksling til landområder UD fraråder 

å reise til. 

#41 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 8 

Avstår 0 

Enig 53 

Ikke stemt 1 

#20 

63 - Kine Alterskjær, Delegat Nord Universitet, Namsos 



Tilleggsforslag  

3 - 348  

NSF student mener at studenter i løpet av utdanningen, får et tilbud om gjennomgang og innføring i de ulike 

videreutdanningene. 

 

Begrunnelse: Det er mange studiesteder som ikke får nok informasjon om hvilke muligheter som finnes etter fullført 

bachelor. Ved en enkel innføring i de forskjellige vil det være enklere å for studentene å ta et helhetlig valg om videre 

relevant arbeidspraksis etter fullført bachelorgrad. 

#20 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 57 

Uenig 4 

Avstår 1 

Ikke stemt 0 

#40 

Carina Jakobsen, Delegat UiS Stavanger 

Tilleggsforslag  

3 - 348  

Forslag : «NSF student krever at sykepleierstudenter får undervisning om ivaretakelse av egen helse som sykepleiere.»  

 

Begrunnelse : det er stort frafall av ferdigutdannede sykepleiere, og ved å ha kunnskap om hvordan en kan forebygge 

utmattelse og fysiske skader på arbeid vil trolig gjøre at nyutdannede sykepleiere er mer oppmerksom på egen helse, og tolke 

egne kroppslige tegn til skader både fysisk og psykisk. 

#40 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 2 

Uenig 49 

Enig 11 

Ikke stemt 0 

#32 

Caroline Marie Bøe Olsen, Fylkesrepresentant NTNU Gjøvik 

Tilleggsforslag  

4 - 365  

Prøve en ny praksisordning hvor kullet fordeles i grupper hvor man rullerer på praksisplassene.  

 

«NSF student mener at kullene skal fordeles og rullere på de gitte praksisplassene, for å sikre godt tilbud av praksisplasser.» 

#32 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 



Uenig 25 

Enig 31 

Avstår 6 

Ikke stemt 0 

#23 

Tommy Sjøli Martinsen, Fylkesrepresentant VID Oslo 

Tilleggsforslag kap 4  

4 - 376  

NSF student mener / krever at alle studenter skal ha en primærveileder og sekundærveileder. 

 

Begrunnelse: Kontinuitet for studentens læring, trygghet for studenten, tilstrekkelig læringskurve, sikre kvalitet i praksis og 

bedrer studentens psykiske helse. 

#23 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 5 

Avstår 0 

Enig 55 

Ikke stemt 2 

#28 

Synne Pedersen Ørka, Delegat 

Endringsforslag  

4 - 380  

Nsf student mener at praksisveileder må ha 80% stilling  

 

Foreslår å endre dette til at et alternativ kan være å ha to praksisveiledere med samlet stillingsprosent på 80%, eller høyere. 

#28 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 13 

Enig 46 

Avstår 0 

Ikke stemt 3 

#37 

Dalil Ali, Fylkesrepresentant Nord Universitet Levanger 

#endringsforslag  

4 - 380  



Nsf student krever at praksisveileder skal ha minst 80% stilling.  

Nsf student krever at praksisveileder skal ha minst 50% stilling. Begrunnelse: Det er da studenten får mulighet å kjenne på 

samarbeidt og ikke minst lære ulike måter å jobbe på sammen med andre sykepleiere når Praksisveileder ikke er tilstede. 

#37 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 57 

Avstår 2 

Uenig 3 

Ikke stemt 0 

#34 

Hannah Marie Stordalen, Delegat 

Tilleggsforslag kap. 4  

4 - 388  

«NSF student mener at minst 1 av praksisveiledere er sykepleier. For å dekke alle kompetansemål i praksis.» 

#34 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Uenig 11 

Enig 51 

Ikke stemt 0 

#24 

Anne Irgens, Delegat VID Oslo 

Tilleggsforslag  

4 - 413  

NSF krever obligatorisk kurs for praksislærer og praksisveileder hvor utdanningssted har ansvar for tilrettelegging og 

gjennomføring 

#24 - Innstilt avvist til fordel for #OF4 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 1 

Uenig 13 

Enig 48 

Ikke stemt 0 

#48 



Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

OF4  

4 - 413  

- Nsf krever obligatorisk kurs for praksislærer og praksisveileder hvor utdanningssted har ansvar for tilrettelegging og 

gjennomføring. Dette i tillegg til kravet om 10 studiepoeng i veiledningskompetanse 

#OF4 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 8 

Enig 53 

Avstår 0 

Ikke stemt 1 

#16 

Anne Irgens, Delegat VID Oslo 

Tilleggsforslag kapittel 4  

4 - 414  

Tillegg til punkt 4.5 

Studentene har krav på praksiser som gir variert aldersspenn av pasienter. 

#16 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 14 

Enig 46 

Avstår 2 

Ikke stemt 0 

#10 

Magnus Nybakk Pettersen, Delegat Nord Universitet Bodø 

Endringsforslag  

4 - 416  

NSF Student krever at organisatorisk kompetanse implementeres på alle studiestedene inn i praksis slik at studentene får den 

nødvendige erfaringen gjennom praksis 

#10 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 6 

Avstår 4 

Enig 50 



Ikke stemt 2 

#25 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

Endringsforslag kap 4.6  

4 - 441  

Endre følgende kulepunkt 

• NSF Student mener at studenter som har innvilget tittel som toppidrettsutøver, 

skal ha krav på tilrettelagt praksis. 

 

Og erstatte med 

• NSF Student mener at studenter som har innvilget tittel som toppidrettsutøver og folkevalgt, skal ha krav på tilrettelagt 

praksis. 

#25 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 49 

Uenig 7 

Avstår 3 

Ikke stemt 3 

#12 

Magnus Nybakk Pettersen, Delegat Nord Universitet Bodø 

Tilleggsforslag  

4 - 456  

4.8 personal på praksisplass 

NSF Student krever at det skal være kjent at det kommer studenter på praksisplassen før praksisstart  

 

NSF Student krever at praksisplassen skal ha skrifuliginformasjon om studentene i praksis i tilgjengelig form for personalet 

når studenten er i praksis. 

#12 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 27 

Enig 33 

Avstår 2 

Ikke stemt 0 

#36 

Magnus Nybakk Pettersen, Delegat Nord Universitet Bodø 

Endringsforslag  

5 - 476  

Endring fra  



NSF Student mener at Norge skal utdanne egne sykepleiere, og ikke importere arbeidskraft fra nasjoner som allerede har 

mangel på sykepleiere  

 

Endre til 

NSF Student mener at Norge skal utdanne nok sykepleiere til å dekke vår egen nasjons behov for sykepleiere. 

#36 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 42 

Avstår 4 

Uenig 15 

Ikke stemt 1 

Helheten: Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Uenig 0 

Enig 59 

Ikke stemt 3 

Saken ønskes gjenåpnet for innlevering av dissens.  

Er det greit å åpne sak 3? 

Alternativ Antall stemmer 

Nei 22 

Ja 40 

Ikke stemt 0 

Saken er gjenåpnet. 

Skal vi åpne denne saken? (Sak 3) 

Alternativ Antall stemmer 

Nei 19 

Ja 40 

Ikke stemt 0 

Saken er gjenåpnet.  

#51 



Sigrid Husøy Larsen, Studentnesleder NSF Student 

Endringsforslag  

2 - 206  

Ny tekst: NSF Student støtter tiltaket om kjønnspoeng til det underrepresentert kjønn, dersom det er mer enn 80 % 

overrepresentasjon, og andre tiltak for å utligne kjønnsbalansen ved utdanningsinstitusjonen er utprøvd. 

#51 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 47 

Uenig 11 

Avstår 1 

Ikke stemt 0 

#53 

Maria Knudsen, Fylkesrepresentant HVL Bergen 

Endringsforslag  

2 - 205  

NSF student mener at kjønnspoeng kan gis når andre tiltak for økt rekruttering av det underrepresenterte kjønn ikke har hatt 

ønsket virkning. 

#50 

Johannes Hendrikus Luten, Delegat 

Endringsforslag  

2 - 198  

Gjeldende : 

198 

• NSF Student mener det er riktig å videreføre krav om karakter 3 i matte og norsk. 

 

Forslag: 

• NSF Student mener det bør stilles krav om karakter 3 i matte, norsk og at Muntlige og Skriftlige språkferdigheter skal ligge 

på minst B2 nivå, 

#50 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 4 

Enig 43 

Uenig 12 

Ikke stemt 0 

#49 

Caroline Marie Bøe Olsen, Fylkesrepresentant NTNU Gjøvik 



Tilleggsforslag  

3 - 273  

TILLEGGSFORSLAG kap. 3.0 linje 273 

«NSF student krever at seksualitet, seksuell helse og legning i større grad skal implementeres og ivaretas gjennom studie og 

praksis.» 

#49 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Enig 54 

Uenig 3 

Ikke stemt 2 

Helheten 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 1 

Enig 58 

Avstår 0 

Ikke stemt 0 

Sak 4 - Politisk dokument om praksis 

#1 

Jakob Hummelsund Grung, Studentstyret Universitetet i Stavanger 

Studentstyrets innstilling  

6 - 220  

Årsmøtet vedtar den reviderte utgaven av «Politisk dokument om praksis» (vedlegg nr. 8) med de 

endringer som måtte fremkomme under saksbehandlingen. 

#8 

63 - Kine Alterskjær, Delegat Nord Universitet, Namsos 

Tilleggsforslag  

2 - 50  

Må kjenne egne begrensninger, og ikke ta på seg oppgaver alene de ikke føler de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre 

selvstendig. 

#8 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Enig 50 



Uenig 7 

Ikke stemt 3 

#2 

Johannes Hendrikus Luten, Delegat 

Tilleggsforslag  

2 - 51  

Forslag: 

• i praksis skal bli vurdert til bestått/ikke bestått basert på kommunikasjonsferdigheter. Muntlige og Skriftlige 

språkferdigheter burde ligge på minst B2 nivå, noe som allerede kreves av de fleste offentlige sykepleierstillinger, og det 

totale kommunikasjonsnivået må være godt nok til å sikre trygg og informert pasientkommunikasjon. 

#2 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 48 

Avstår 0 

Uenig 10 

Ikke stemt 1 

#3 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

3 - 63  

Gjeldende 

Sykepleierstudenter skal gjøres kjent med skikkethetskravet, og konsekvenser dersom en blir vurdert som uskikket. 

 

Forslag 

Sykepleierstudenter skal gjøres kjent med skikkethetskravet, praktisering av vurdering og konsekvenser ved vurdert uskikket. 

 

Begrunnelse 

Det er viktig å kjenne til hvordan vurdering av skikkethet praktiseres og målet til en skikkethetsvurdering, i tillegg til 

konsekvensene ved å bli vurdert uskikket 

#3 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 2 

Avstår 0 

Enig 56 

Ikke stemt 1 

#4 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 



Endringsforslag  

3 - 66  

Gjeldende  

Det bør være samarbeidsmøter som omhandler praksis, mellom landets utdanningsinstitusjoner og arbeidsgruppe fra NSF 

Student. 

 

Forslag 

Det bør være samarbeidsmøter som omhandler praksis, mellom landets utdanningsinstitusjoner og arbeidsgruppe fra NSF 

Student. Målet skal være institusjonell videreutvikling med målrettede tiltak gjennom erfaringsutveksling. 

 

Begrunnelse 

Setningen konkretiserer hva målet med samarbeidsmøtene skal være inkludert hvordan NSF Student mener at målet skal nås. 

#4 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 49 

Uenig 8 

Avstår 1 

Ikke stemt 1 

#7 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

3 - 74  

Gjeldende 

Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å kvalitetssikrer praksisplasser. 

 

Forslag 

Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å kontinuerlig utvikle og kvalitetssikre praksisplasser. Formålet er å tilby utdanning 

på høyt internasjonalt nivå. 

 

Begrunnelse 

Kvalitetsikring og -utvikling er en essensiell del av studiet, og formålet til utdanningsinstitusjonene er å tilby utdanning på 

høyt internasjonalt nivå, slik det står i universitets- og høyskoleloven §1-1. a. Ved å legge til setningen konkretiseres hvilket 

nivå kvaliteten praksisplasser skal ha. 

#7 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 55 

Avstår 0 

Uenig 3 

Ikke stemt 1 

#5 

Magnus Nybakk Pettersen, Delegat Nord Universitet Bodø 

endringsforslag  

3 - 79  



endring fra  

Organisatorisk kompetanse implementeres i større grad inn i praksis slik at studenten får den nødvendige erfaring gjennom 

praksisfeltet.  

 

endring til  

Organisatorisk kompetanse må implementeres på alle studiestedene inn i praksis slik at studentene får den nødvendige 

erfaringen gjennom praksis. 

#5 innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 6 

Enig 49 

Avstår 3 

Ikke stemt 1 

#9 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

3 - 82  

Gjeldende  

Samarbeidsavtalen mellom utdannings- og praksisinstitusjon må tydeliggjøres, konkretiseres og standardiseres 

 

Forslag  

Samarbeidsavtalen mellom utdannings- og praksisinstitusjon skal etterstrebe å være tilgjengelig og offentlig. Delene av 

avtalen som ikke kan deles skal begrunnes. Avtalen skal være standardisert, konkret og uten behov for tolkning. 

 

Begrunnelse 

Mener på et generelt grunnlag at avtaler skal være offentlige der det er mulig, også når det kommer til samarbeidsavtalen. 

Hvorfor det ikke deles kan ha mange årsaker, men da ønskes en begrunnelse, slik at andre parten med lignende avtaler har 

mulighet til å justere sine avtaler. 

Det er viktig at avtaler har lite rom for tolkning i seg, slik at krav, rettigheter og forventninger blir møtt og levert på av alle 

parter. 

#9 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Enig 50 

Uenig 8 

Ikke stemt 1 

#13 

Andrine Søraa, Delegat HVL Stord 

Tilleggsforslag  

3 - 87  

Tilføye punkt fra vår politikk i forhold til praksislærere under forventninger fra utdanningsinstitusjoner. 



#13 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 47 

Uenig 11 

Avstår 0 

Ikke stemt 1 

#24 

Andrine Søraa, Delegat HVL Stord 

Tilleggsforslag  

3 - 87  

Forslag: 

 

- NSF krever at praksislærer ikke har tilknytning til praksisplasser som vedkommende er veileder ved 

- NSF student krever at praksislærere opptrer uavhengig og ivaretar sin rolle som nøytral part i enhver situasjon i 

praksisstudier de veileder studenter  

 

Beskrivelse: 

Tilføye punkt fra vår politikk i forhold til praksislærere under forventninger til utdanningsinstitusjon.  

Dette for å spesifisere forventningene vi har til praksislærere og til deres rolle i de ulike situasjonene. 

#24 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 3 

Uenig 6 

Enig 49 

Ikke stemt 1 

#16 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

Tilleggsforslag - kap 3.0  

3 - 88  

Legge til følgende kulepunkter: 

- NSF Student mener det må innføres flere kombinerte stillinger mellom utdanningsinstutisjon og praksissted 

- NSF Student mener at kombinerte stillinger inngår i institusjonenes strategi- og handlingsplaner og samarbeidsavtaler 

 

Begrunnelse 

Litteraturen peker på gode effekter av kombinerte stillinger, særlig for å sikre samarbeid mellom utdannings- og praksissted. 

I tillegg har det en god effekt å bygge bro mellom teori og praksis 

#16 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 44 



Uenig 9 

Avstår 5 

Ikke stemt 1 

#10 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

3 - 97  

Gjeldende 

Arbeidskrav i praksis skal være relatert til læringsutbyttebeskrivelsen og relevante situasjoner på praksisstedet. Arbeidskravet 

skal ikke ta bort fokus fra praksisen. 

 

Forslag  

Arbeidskrav i praksis skal være relatert til læringsutbyttebeskrivelsen og relevante situasjoner på praksisstedet. Arbeidskravet 

skal være utformet og gjennomført uten at praksisen påvirkes negativt. 

 

Begrunnelse 

Mener det er vanskelig og subjektivt hva som tar bort fokus fra praksisen, og at det handler om hvordan arbeidet med 

arbeidskravet er lagt opp til å gå ut over praksisen i dag. 

#10 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 53 

Uenig 4 

Avstår 1 

Ikke stemt 1 

#21 

Dalil Ali, Fylkesrepresentant Nord Universitet Levanger 

#strykningsforslag  

3 - 105  

Nsf student mener at studenter som har innvilget tittel som toppidrettsutøver skal ha krav på tilrettelagt praksis. 

Jeg mener at vi skal ikke forskjells behandle studentene, da dette går utover studentens egen selv tillit. 

Forslag er trukket. 

#28 

Carina Jakobsen, Delegat UiS Stavanger 

Endringsforslag  

3 - 105  

Studenter som har innvilget tittel som toppidrettsutøver, skal ha krav på tilrettelagt praksis 

 

Legge til folkevalgte 

#28 - Innstilt vedtatt 



Alternativ Antall stemmer 

Enig 53 

Uenig 4 

Avstår 1 

Ikke stemt 1 

#27 

Fülöp Varga, Fylkesrepresentant UiA Grimstad 

Tilleggsforslag  

3 - 114  

Etter linje 114 

 

Studenter skal få muligheten til å raskt gi beskjed ved kritikkverdige forhold av egen praksisveileder eller praksissted og få 

muligheten til tilrettelagt praksis dersom kritikkverdige forhold avdekkes. 

 

Begrunnelse: Studenter skal kunne melde kritikkverdige forhold uten frykt for å kvalitetssikre praksisplasser. 

#27 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 54 

Uenig 3 

Avstår 1 

Ikke stemt 1 

#20 

Dalil Ali, Fylkesrepresentant Nord Universitet Levanger 

#endringsforslag  

3 - 119  

Nsf student mener at varsel om stryk skal komme så tidlig som mulig slik at studenten har reelle muligheter til å forbedre seg. 

 

Ny tekst: varsel om stryk skal komme allerede under midtvurdering, slik at studenten kan forbedre seg til sluttvurdering. 

#20 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Enig 55 

Uenig 3 

Ikke stemt 1 

#11 



Anniken Utheim, Delegat 

Endringsforslag  

3 - 122  

Endre fra: NSF student mener at praksis skal gjennomføres slik at sykepleier studenter ikke bedriver medikamenthåndtering 

uten at praksisveileder er tilgjengelig.  

 

Endre til: NSF student mener at praksis skal gjennomføres slik at sykepleier studenter ikke bedriver medikamenthåndtering 

uten at ansvarlig sykepleier er tilgjengelig. 

#11 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 51 

Uenig 6 

Avstår 0 

Ikke stemt 2 

#14 

Magnus Nybakk Pettersen, Delegat Nord Universitet Bodø 

Tillegsforslag  

4 - 136  

Om praksisplassen vet om at det er lite mulighet å oppnå visse læringsutbytter på praksisplassen skal praksis informere om 

dette og anbefale hospitering til en plass som kan oppfylle de eventuelle læringsutbyttene. 

Forslag er trukket.  

#23 

Julia Melvik, Delegat Nord Universitet Bodø 

Tilleggsforslag  

4 - 136  

Til fordel for forslag 14.  

 

Dersom studenten opplever redusert mulighet for å oppnå enkelte læringsutbytter på praksisplassen, skal 

utdanningsinstitusjonen legge til rette for hospitering slik at studenten kan oppfylle sine læringsutbytter. 

 

Begrunnelse 

Det er en kjent utfordring at praksisplassen ikke er godt nok kjent med læringsutbyttene, og derfor ikke kan ta denne 

avgjørelsen. Det samme oppleves av utdanningsinstitusjonene. 

#23 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 1 

Uenig 0 

Enig 57 

Ikke stemt 1 



#15 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

4 - 137  

Gjeldende 

Sykepleierstudenter skal kunne ha jobb ved siden av praksis. 

 

Forslag 

Sykepleierstudenter skal bli kompensert for tapt arbeidsinntekt under praksis, der praksisen hindrer muligheten til å kunne 

jobbe. 

#15 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 31 

Uenig 25 

Avstår 2 

Ikke stemt 1 

Desiree Wennerlund, Delegat UiS Stavanger ønsket å stemme på nytt i forslag #15:  

#15 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 37 

Avstår 1 

Enig 19 

Ikke stemt 2 

#17 

Trine Kuvene, Delegat NTNU Trondheim 

Tilleggsforslag  

4 - 152  

NSF student mener at sykepleierstudenten skal ha muligheten til å påvirke egen turnus i praksis 

#17 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Enig 58 

Uenig 0 

Ikke stemt 1 



#25 

Maria Knudsen, Fylkesrepresentant HVL Bergen 

Endringsforslag  

4 - 161  

Opprinnelig:  

Praksisveileder(e) skal ha hatt minst 80% stilling i 6 sammenhengende måneder, og ha minst 75% av sine vakter på 

dag/aften. 

 

Endring:  

Praksisveileder(e) skal ha minst 80% stilling, og ha minst 75% av sine vakter på dag/aften. 

 

Begrunnelse:  

Det kan være mange ulike grunner til at sykepleier ikke har jobbet mer enn 80% de siste 6 månedene, men fortsatt være 

sykepleiere som har jobbet på avdelingen i lengre tid og er godt kjent med rutinene.  

Med å ha krav om 80 % i 6 sammenhengende måneder utelukker man mange gode praksisveiledere som av ulike grunner 

ikke har hatt 80% stilling eller mer. 

#25 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 9 

Avstår 2 

Enig 47 

Ikke stemt 1 

#26 

Caroline Marie Bøe Olsen, Fylkesrepresentant NTNU Gjøvik 

Tilleggsforslag  

5 - 189  

Vil opprette retningslinjer som følger opp linje nr 189 Kap 5.0 - Økonomi 

 

Linje 189 lyder som følger: «Studentene ikke skal motta lønn, fordi studenten ikke skal brukes som arbeidskraft. 

 

Mitt tilleggsforslag lyder som følger: 

«NSF student mener det skal være klare retningslinjer og sanksjoner rettet mot praksisplassen dersom studenten blir brukt 

som arbeidskraft» 

#26 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 55 

Avstår 1 

Uenig 2 

Ikke stemt 1 

#18 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 



Endringsforslag  

6 - 205  

Gjeldende  

NSF Student mener at det bør kåres årets praksisveileder lokalt og nasjonalt. 

 

Forslag 

NSF Student mener at det bør kåres årets praksisveileder og årets student i praksis, både lokalt og nasjonalt.  

 

Begrunnelse  

Å inkludere nødvendig vurdering for å Kåre årets student i praksis, mener jeg at kan føre til positive ringvirkninger både for 

studentene, men også de som får arbeide med å nominere og kåre. 

Forslag er trukket. 

#19 

Maria Knudsen, Fylkesrepresentant HVL Bergen 

Endringsforslag  

6 - 205  

Opprinnelig:  

NSF Student mener at det bør kåres årets praksisveileder lokalt og nasjonalt. 

 

Endre til:  

 

NSF student mener at sykepleier/sykepleiere som gjør en ekstra innsats for studenter skal løftes frem i form av kåringer både 

lokalt og nasjonalt.  

 

Begrunnelse: 

Det er ofte mange sykepleiere og ikke kun veileder som er med på å støtte, lære og gi studentene en fin praksistid. U.t mener 

det er mer hensiktmessig å kunne løfte frem flere enn kun veileder på praksisplassen da det som oftest er flere faktorer enn en 

sykepleier og veileder som gjør en praksis komplett. 

#19 - Innstilt vedtatt 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 3 

Uenig 10 

Enig 45 

Ikke stemt 1 

#22 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

6 - 214  

Gjeldende  

NSF skal jobbe for at sykepleierutdanningen samsvarer med samfunnets behov. 

 

Forslag 

NSF Student skal jobbe for at sykepleierutdanningen samsvarer med samfunnets behov, og krever å bli invitert til alle fora og 

arbeid der dette er en del av tema. 

 

Begrunnelse  

Det er flere nasjonale prosesser og arbeid igangsatt og som blant annet regjeringen har ønske om å starte. Det er derfor viktig 

at NSF Student ikke bare har muligheten til å delta, men også blir invitert som den ressursen til dette arbeidet som vi er. 



#22 - Innstilt avvist 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 6 

Uenig 17 

Enig 35 

Ikke stemt 1 

Helheten 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 55 

Avstår 0 

Uenig 2 

Ikke stemt 2 

Sak 5 - Handlingsplan 

#3 

Benedicte Henriksen, Studentstyret Universitetet i Stavanger 

STUDENTSTYRETS INNSTILLING  

1 - 2  

Åsmøtet 2022 vedtar vedlegg 9 – Handlingsplan for perioden 2022-2023 med de endringer som måtte forekomme. 

#14 

Caroline Marie Bøe Olsen, Fylkesrepresentant NTNU Gjøvik 

Tilleggsforslag  

1 - 2  

NYTT - Tilleggsforslag  

Linjenummer:  

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

seksuell helse.» 

 

Begrunnelse:  

Det er viktig at man begynner å stå frem om det som er vanskelig og flaut å snakke om. Ikke bare for å bedre helse, men også 

for avstigmatisering rundt temaet. Dette bør anses som viktig da det er aktuelt og viktig for alle i alle aldersgrupper. 

Uavhengig av legning, kjønn eller om man har funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, livstruende og/eller kronisk 

sykdom eller ikke. Seksualitet og seksuell helse handler ikke bare samleie men også kjærlighet, nærhet og følelser. Men også 

retten til dette med frihet, kjærlighet, rettigheter og mangfold.  

Ved å jobbe med å belyse seksualitet og seksuell helse vil det være med på å bidra til å gjøre en forskjell, samtidig som vi 

fremmer og opprettholder ett viktig grunnleggende behov. 

#14 

Alternativ Antall stemmer 



Uenig 8 

Enig 47 

Avstår 0 

Ikke stemt 1 

#18 

Martin Støldal Gjervan, Delegat 

Endringsforslag  

1 - 2  

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

 

Forslag: Sørge for at 2. og 3. klasse aktivt må bestille studenthåndboka. 

#18 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 20 

Avstår 7 

Uenig 28 

Ikke stemt 1 

#17 

Johannes Hendrikus Luten, Delegat 

Tilleggpunkt  

1 - 2  

Linjenummer 2 

 

Forslag: Gjøre tilgjengelig merch&kampanjemateriale for alle medlemmer på nett (f.eks. t-skjorter/gensere/hettegensere/luer 

osv.)  

 

Begrunnelse: Gjøre NSF mer synlig. Tilgjengeliggjøre merch for sykepleierstudenter slik at de kan være med å synliggjøre 

NSF og skape større følelse av tilhørighet. 

#17 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 46 

Avstår 2 

Uenig 7 

Ikke stemt 1 

#12 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 



Strykningsforslag  

1 - 3  

Foreslått strøket 

Tilstrebe deltakelse i relevant debattprogram 

 

Begrunnelse 

Ved mange tiltak i handlingsplanen er sjansen større for å måtte prioritere. 

Medier er kanaler der mange nås med et budskap samtidig, og anses derfor ivaretatt i punktet: "Være synlige og delta aktivt i 

debatter i medier i tråd med NSF Students politikk." 

#12 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 26 

Uenig 28 

Avstår 2 

Ikke stemt 0 

#13 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

1 - 5  

Gjeldende 

Sende innspill til statsbudsjettet for 2024. 

 

Forslag 

Få gjennomslag for innspill til statsbudsjettet for 2024. 

 

Begrunnelse 

NSF Student skal sende innspill til statsbudsjettet, men vi enda viktigere for finansieringen til sykepleierutdanning, er at vi 

blir lyttet til og får gjennomslag! 

#13 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 3 

Enig 9 

Uenig 43 

Ikke stemt 1 

#11 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Strykningsforslag  

1 - 7  

Foreslått strøket 

Det skal prates om NSF Student i alle relevante sammenhenger. 

 

Begrunnelse  



Ved mange tiltak i handlingsplanen er sjansen større for å måtte prioritere. 

Det oppfattes som et overflødig punkt, da det finner sted naturlig der det er relevant og for de det er relevant for. 

#11 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 5 

Uenig 31 

Enig 20 

Ikke stemt 0 

#15 

63 - Kine Alterskjær, Delegat Nord Universitet, Namsos 

Tilleggsforslag  

1 - 9  

Foreslått tiltak: 

Arbeide for utforming av en kulepunkt-liste, til studiestedene, som skisserer hvilken type informasjon studentene bør få i 

forbindelse med gjennomføring av bachelor-oppgave. 

 

Begrunnelse: 

På de forskjellige studiestedene så varierer det veldig fra sted til sted hvilken type informasjon studentene mottar i 

forbindelse med bachelor-oppgaven. Dette inkluderer info om antall ord, hva veiledere kan og ikke kan brukes til, antall 

veiledninger og når osv. 

Dette er ikke et forslag for å lage en mal for retningslinjer til bachelor. Men en liste av kulepunkter som studiestedene bør 

inkludere i informasjonen studentene får før bachelor 

#15 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 40 

Avstår 3 

Ueing 13 

Ikke stemt 0 

#9 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Tilleggsforslag  

1 - 10  

NYTT forslag 

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

utdanningsinstitusjonene. 

 

Begrunnelse 

Store variasjoner og mangel på håndheving av rettighetene til studenter er problemer som kan medføre at studenter ikke får 

gjennomført studiet. 

#9 



Alternativ Antall stemmer 

Enig 42 

Uenig 11 

Avstår 3 

Ikke stemt 0 

#10 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Tilleggsforslag  

1 - 10  

NYTT forslag  

NSF Student står solidarisk med studenter i andre land. Muligheter til utdanning, akademisk frihet og ytringsfrihet skal ikke 

forhindres av trusler, krig eller konflikter. 

 

Begrunnelse 

Muligheter til utdanning, akademisk frihet og ytringsfrihet er viktig å arbeide for i Norge, men også internasjonalt. NSF 

Student har mye å kunne bidra med på mange måter. Ved å inkludere dette punktet viser vi at vi ikke er redde for å stå opp 

mot urett, også utenfor Norges landegrenser.. 

#10 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 14 

Uenig 38 

Avstår 4 

Ikke stemt 0 

#2 

Johannes Hendrikus Luten, Delegat 

Tilleggsforslag  

1 - 12  

Linjenummer 12 

 

Forslag: Gjøre tilgjengelig mangfolds-kampanjemateriale for alle medlemmer på nett (f.eks. t-

skjorter/gensere/hettegensere/luer osv.)  

 

Begrunnelse: Gjøre kampanjen mer synlig. Tilgjengeliggjøre merch for sykepleierstudenter slik at de kan være med å støtte 

og synliggjøre kampanjen. 

Forslag nr #2 er trukket fra talerstolen.  

#4 

Carina Jakobsen, Delegat UiS Stavanger 

tilleggsforslag  

1 - 15  

Forslag: "Studentstyret har hovedansvar for at delegatmøter i forkant av årsmøtet blir avholdt. Studentstyret kan delegere 

oppgaven til fylkesrepresentantene eller engasjerte i de respektive fylkene." 



 

Begrunnelse :Dette er en oppgave fylkisene tradisjonelt har hatt, men siden flere avtroppende fylkiser ikke er delegater og har 

tilgang på sakspapirer er dette noe studentstyre bør ha som hovedansvar i forbindelse med ansvarsfylkene deres. 

Studentstyret skal kunne delegere dette videre til fylkiser eller delegater på den enkelte skolen som skal delta på årsmøte slik 

at delegasjonsmøtene kan være fysiske. Hvis ikke studentstyrer har mulighet til å delegere dette til delegater eller fylkiser 

gjennomfører den enkelte studentstyremedlem digitalt årsmøte for deres ansvarsfylke, slik at en sikrer at alle delegater har 

fått deltatt på delegasjonsmøte i forkant av årsmøte. 

#4 

Alternativ Antall stemmer 

Uenig 13 

Avstår 1 

Enig 42 

Ikke stemt 0 

#8 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

1 - 16  

Gjeldende 

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

 

Forslag 

Øke rettssikkerheten til studentene, blant annet ved å informere om studentombudets funksjon. 

 

Begrunnelse 

Det er mange måter å øke rettssikkerheten til studentene og endringen åpner opp andre tilnærminger med samme mål 

#8 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 21 

Uenig 31 

Avstår 4 

Ikke stemt 0 

 

#22 

Fülöp Varga, Fylkesrepresentant UiA Grimstad 

Tilleggsforslag  

1 - 16  

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

 

Begrunnelse: Vedtatt i politisk dokument av praksis (tilleggsforslag 27) 

#22 



Alternativ Antall stemmer 

Enig 44 

Uenig 12 

Avstår 0 

Ikke stemt 0 

#5 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

1 - 17  

Gjeldende 

Jobbe for at reiser under 6 timer som hovedregel skal gjennomføres med tog, buss eller andre miljøvennlige transport måter, 

fremfor fly. 

 

Forslag 

Ved alle reiser over 8 timer skal det velges tog, buss, eller andre miljøvennlige transportmidler, fremfor fly, der det ikke 

innebærer en urimelig merkostnad eller vesentlig ulempe for NSF Student eller den reisende.  

 

Begrunnelse 

Vi står ovenfor flere kriser som vi må møte samlet.  

Det skal fortsatt tilrettelegges slik at alle har reell mulighet til å delta på aktiviteter, og hverdagen i daglig drift skal gå opp.  

Urimelig kostnad er inkludert fordi fly ofte koster mindre enn noen miljøvennlige transportmidler, men kostnad kan være ett 

unntak f.eks. ved unormale høye priser. eller overskridelse av budsjett til en aktivitet.  

Vesentlig ulempe er brukt med bakgrunn i f.eks. behov for individuell tilrettelegging eller to møter med behov for deltagelse 

som må prioriteres 

Forslag #5 er trukket fra talerstolen.  

#7 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Tilleggsforslag  

1 - 17  

Nytt forslag 

I all gjennomføring av aktiviteter og drift der det serveres mat skal dette være vegetarkost, med mulighet for tilrettelegging av 

andre matpreferanser og allergier.  

 

Begrunnelse 

Det går mot hensikten til dette forslaget, om alle i verden skulle vært vegetarianere, men enn så lenge er det et enklere grep 

NSF Student bør ta mot en litt bedre verden. Er du vegetarianer må du i dag tilrettelegges for. Ved å ha vegetarkost som 

hovedregel er det ikke behov for å tilrettelegge.  

Mindre god og veldig god mat oppleves i alle kosthold, og tilbakemeldinger vil kunne bidra til mer av det veldig gode.  

Det skal være tilstrekkelig mat og balanse av næringsinnhold, slik at ingen går fra bordet sultne. 

#7 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 1 

Enig 8 

Uenig 47 

Ikke stemt 0 



#19 

Johannes Hendrikus Luten, Delegat 

Ny kulepunkt  

1 - 17  

Opprettelse av ny kulepunkt. 

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

• NSF Student skal opprette kriseteam til beredskap og støtte ved større hendelser. 

• kriseteamet skal være tilgjengelig året rundt. 

Forslag #19 er endret i forslag #21.. 

#20 

63 - Kine Alterskjær, Delegat Nord Universitet, Namsos 

Tilleggsforslag  

1 - 17  

NSF bør jobbe for å opprette en liste med kontaktinformasjon til kriseteam i de forskjellige fylkene/kommunene og nasjonalt 

og gjøre denne tilgjengelig for sine medlemmer. 

#20 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 4 

Uenig 46 

Enig 6 

Ikke stemt 0 

#21 

Johannes Hendrikus Luten, Delegat 

Endring av #19  

1 - 17  

Opprettelse av ny kulepunkt. 

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

#21 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 42 

Avstår 8 

Uenig 6 

Ikke stemt 0 

#23 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 



Endringsforslag  

1 - 17  

Gjeldende 

Jobbe for at reiser under 6 timer som hovedregel skal gjennomføres med tog, buss eller andre miljøvennlige transport måter, 

fremfor fly. 

 

Forslag 

Ved alle reiser under 8 timer skal det velges tog, buss, eller andre miljøvennlige transportmidler, fremfor fly, der det ikke 

innebærer en urimelig merkostnad eller vesentlig ulempe for NSF Student eller den reisende.  

 

Begrunnelse 

Vi står ovenfor flere kriser som vi må møte samlet.  

Det skal fortsatt tilrettelegges slik at alle har reell mulighet til å delta på aktiviteter, og hverdagen i daglig drift skal gå opp.  

Urimelig kostnad er inkludert fordi fly ofte koster mindre enn noen miljøvennlige transportmidler, men kostnad kan være ett 

unntak f.eks. ved unormale høye priser. eller overskridelse av budsjett til en aktivitet.  

Vesentlig ulempe er brukt med bakgrunn i f.eks. behov for individuell tilrettelegging eller to møter med behov for deltagelse 

som må prioriteres 

#23 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 4 

Enig 7 

Uenig 45 

Ikke stemt 0 

#3 - Helheten 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 0 

Uenig 0 

Enig 56 

Ikke stemt 0 

Flertall ved håndsopprekning gir studentrådgiver fullmakt til redaksjonelle endringer.  

6a - Antall resolusjoner som skal behandles av Årsmøtet 

#1 

Regine Starup, Studentstyret USN Vestfold 

Studentstyrets innstilling  

1 - 22  

Årsmøtet vedtar å behandle inntil tre resolusjoner. Hvis det er kommet inn flere enn tre resolusjoner, 

vil de med flest stemmer vil bli behandlet. 

Årsmøtet behandler resolusjonene som har kommet inn 

Alternativ Antall stemmer 



For 56 

Avstår 0 

Mot 4 

Ikke stemt 1 

6b - Behandling av resolusjonene 

Resolusjon "Aksept til besvær" 

#1 

Henrik Dahl Jacobsen, Delegat VID Oslo 

Tilleggforslag  

1 - 37  

Forslag til tilleggspunkter 

- Slå fast at akademisk ytringsfrihet henger tett sammen med ytringsansvar 

- At utdanningsinstitusjonene har en plikt til å beskytte studentene mot ulovlige ytringer, men det er ikke opp til 

institusjonene å beskytte ansatte og studenter mot lovlige ytringer mange er uenige i eller blir støtt av 

- Vil slå fast universitets- og høyskoleloven § 1-5 om faglig frihet og ansvar også skal ligge til grunn for vår politikk, og 

stiller seg overordna positivt til endringene foreslått gjennom NOU 2022: 2 om akademisk ytringsfrihet. 

#1 

Alternativ Antall stemmer 

Avstår 10 

Enig 41 

Uenig 9 

Ikke stemt 1 

#2 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

1 - 29  

Forslag  

Krever at utdanningsinstitusjoner skal ha kunnskap og kompetanse som er essensielt i holdningsendrende og 

holdningsskapende arbeid. 

#2 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 54 

Uenig 6 

Avstår 1 

Ikke stemt 0 



#3 

Benedicte Henriksen, Studentstyret Universitetet i Stavanger 

Tilleggsforslag  

1 - 35  

Linje 35 

 

NSF student forventer at utdanningsinstutisjonene beskytter studenter som varsler om kritikkverdige forhold. 

#3 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 55 

Uenig 4 

Avstår 2 

Ikke stemt 0 

Helheten 

Alternativ Antall stemmer 

Enig 61 

Avstår 0 

Uenig 0 

Ikke stemt 0 

Resolusjon "De ferske skal lære, de erfarne skal være" 

#1 

Martin Støldal Gjervan, Delegat 

Endringsforslag  

1 - 38  

Opprinnelig tekst: Anerkjenner helsefagarbeideres kompetanse. 

 

Endringsforslag: 

Anerkjenner helsepersonell med fagbrev innenfor helse sin kompetanse. 

Forslag #1 er trukket til fordel for forslag #3: 

#3 

Martin Støldal Gjervan, Delegat 

Endringsforslag  

1 - 38  

Endringsforslag: 

Anerkjenner kompetansen til helsepersonell med fagbrev innenfor helse 

Falt til fordel for #4 



#2 

Vilde Veronica Haukeland, Skoledelegat 

Endringsforslag  

1 - 38  

Gjeldende 

Anerkjenner helsefagarbeidernes kompetanse. 

 

Forslag 

Mener helsefagarbeidernes kompetanse er lite utnyttet ressurs i sykepleierutdanningen, og er en lite bærekraftig praksis. 

Falt til fordel for #4 

#4 

Håkon Torkildsen, Delegat UiS Stavanger 

Endringsforslag  

1 - 38  

Endre til  

«Anerkjenner helsepersonell med fagbrev eller autorisasjon innenfor helse sin kompetanse» 

Cup mellom #2, #3 og #4 

Alternativ Antall stemmer 

#4 50 

#2 0 

#3 11 

Ikke stemt 0 

Ønsker du #4 fremfor det som står opprinnelig i teksten? 

Alternativ Antall stemmer 

Nei 12 

Avstår 3 

Ja 46 

Ikke stemt 0 

Resolusjon?? 

Alternativ Antall stemmer 

Nay 3 

Avstår 4 

Yay 53 

Ikke stemt 1 



Sak 7 - Valg 

7a - Valg av studentleder 

Valg studentleder 

Alternativ Antall stemmer 

Sigrid Husøy Larsen, 38 

Ellinor Elvrum Evensen, 19 

Carina Jakobsen, 2 

Valgliste: 59 | Stemmeberettigede: 59 | Stemt: 59 | Blanke stemmer: 0 

7b - Valg av studentnestleder 

Valg studentnestleder 

Alternativ Antall stemmer 

Daniel Tørresvoll Stabu, 28 

Ellinor Elvrum Evensen, 24 

Magnus Nybakk Pettersen, 7 

Carina Jakobsen, 0 

Valgliste: 59 | Stemmeberettigede: 59 | Stemt: 59 | Blanke stemmer: 0 

Det foretas omvalg siden nestleder ikke fikk minst 50% av stemmene: 

Valg studentnestleder (1) 

Alternativ Antall stemmer 

Daniel Tørresvoll Stabu, 28 

Ellinor Elvrum Evensen, 22 

Magnus Nybakk Pettersen, 8 

Carina Jakobsen, 1 

Valgliste: 59 | Stemmeberettigede: 59 | Stemt: 59 | Blanke stemmer: 0 

Det foretas omvalg med de to kandidater med flest stemmer: 

Valg studentnestleder.. 

Alternativ Antall stemmer 

Daniel Tørresvoll Stabu, 30 



Ellinor Elvrum Evensen, 29 

Valgliste: 59 | Stemmeberettigede: 59 | Stemt: 59 | Blanke stemmer: 0 

7c - Valg av studentstyremedlemmer 

Valg Studentstyremedlemmer 

Alternativ Antall stemmer 

Jakob Hummelsund Grung, 35 

Maria Knudsen, 33 

Kristoffer Andreas Haugen, 33 

Benedicte Henriksen, 28 

Maya Sandnes Denstad, 27 

Magnus Nybakk Pettersen, 25 

Henrik Dahl Jacobsen, 24 

Anne Kløve Humlestøl, 16 

Vegard Røen, 15 

Julia Melvik, 15 

Martin Støldal Gjervan, 13 

Desiree Wennerlund, 9 

Vilde Veronica Haukeland, 9 

Carina Jakobsen, 5 

Dalil Ali, 3 

Kine Alterskjær, 3 

Andrine Søraa, 2 

Ann Marie Gade Utne, 0 

Håkon Størset Grøtte, 0 

Valgliste: 59 | Stemmeberettigede: 59 | Stemt: 59 | Blanke stemmer: 0 

7d - Valg av nominasjonskomité 

Valg nominasjonskomité 

Alternativ Antall stemmer 

Ellinor Elvrum Evensen, 51 

Edel Marlén Taraldsen, 51 

Solveig Fosse, 40 



Ingvild Berg Lauritsen, 38 

Håkon Torkildsen, 31 

Eli Sophie Groeggen, 24 

Dennis Li, 23 

Carina Jakobsen, 9 

Ann Marie Gade Utne, 4 

Monika Leite, 4 

Valgliste: 55 | Stemmeberettigede: 55 | Stemt: 55 | Blanke stemmer: 0 

Asker, 26.06.2022




