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Hovedmål I
En synlig og aktiv studentorganisasjon

Viktige elementer for å nå målet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeide for at NSF Student er det naturlige valget for alle sykepleierstudenter, og at
organisasjonsgraden skal være minst 90 %
Delta aktivt i debatter som omhandler sykepleierutdanningen og annet som er relevant for
NSF Students politikk
Være synlig for sykepleierstudentene på alle studiesteder som tilbyr sykepleierutdanning
Sende ut informasjon til fylkesrepresentanter og lokallag med oppdatering på hva
studentstyret arbeider med
Tilby tillitsvalgtopplæring til fylkesrepresentanter og lokallagsledere
Gjennomføre fylkessamlinger for fylkesrepresentantene
Skape og bidra til å gjennomføre aktiviteter som synliggjør NSF Student lokalt og nasjonalt
Gjennomføre et lokalt arrangement i studiestart i lokallagene
Samarbeide med Røde Kors Ungdom om kursing av sykepleierstudenter om seksuell helse
Være en aktiv og synlig part i internasjonale fora og organisasjoner, eks. ICN, ENSA og
NSSK.
Studentstyret skal utrede behovet for en ny struktur for tillitsvalgte og tillitsvalgtsamlinger

Hovedmål II
Arbeide for kvalitet i utdanningen

Viktige elementer for å nå målet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på
sykepleierutdanningen.
Sikre oppfølgingsarbeid tilknyttet nasjonale eksamener
Sende ut en spørreundersøkelse for å kartlegge undervisning og pensum om vold og varsling
ved studiestedene, og undersøke om studentene opplever det som tilstrekkelig
Arbeide mot en holdningsendring i forhold til avviksmeldinger ved vold og trusler blant
sykepleierstudenter
Arbeide for at kvalitetsindikatorene foreslått i praksisprosjektet blir implementert
Arbeide for veilederkompetanse
Arbeide for at finansieringen følger studentene som er i praksis
Arbeide for nasjonale sluttkompetansebeskrivelser

•
•
•
•
•

Arbeide for at det utarbeides nye praksismodeller med fokus på integrasjon mellom teori og
praksis
Arbeide for at NOKUT OG Helsetilsynet samarbeider om evaluering av praksissteder, og at
de har sanksjonsmuligheter
Følge opp forslag om endring i forskrift om skikkethet
Arbeide for å kartlegge retningslinjer for vurdering av praksis med hensyn på studentenes
rettssikkerhet
Arbeide for at tverrprofesjonell samarbeid er en naturlig del av studiet og at
utdanningsinstitusjoner gir opplæring i tverrfaglig samarbeid.

Hovedmål III
Lønn for kompetanse

Viktige elementer for å nå målet:
•
•
•
•

Arbeide for å innføre lønnsstige for sykepleierstudenter i relevant jobb
Skal legge til rette for et samarbeid med NSFs fylkeskontorer om opplæring i
lønnsforhandlinger
Arbeide for at det opprettes kvalitetssikrende rammer for traineestillinger
Kartlegge lønnsforskjeller blant sykepleierstudenter

Hovedmål IV
E-helse

Viktige elementer for å nå målet:
•
•
•
•

Arbeide for at e-helse blir implementert i sykepleierutdanningen
Skal være med å påvirke aktuelle myndigheter for implementering av ICNP (International
Classification for Nursing Practice)
Skal være synlige i aktuelle fora som omhandler e-helse
Det skal arrangeres minst en fagkonferanse om e-helse

