Hovedmål I
En synlig og aktiv organisasjon

Viktige elementer for å nå målet:
• Arbeide for at NSF Student er det naturlige valget for alle sykepleierstudenter, og at
dekningsgraden skal være minst 90 prosent.
•

Være synlig, tilgjengelig og arrangere aktiviteter for sykepleierstudenter ved studiesteder ved
landets sykepleierutdanninger, gjennom hele året.

•

Studentstyret kontakter fylkesrepresentanter i forkant av hvert styremøte for utveksling av
informasjon. Fylkesrepresentantene sørger for kontakt med lokallagene.

•

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

•

Studentledelsen holder medlemmene oppdatert om pågående arbeid, minst ukentlig
gjennom sosiale medier og minst hvert halvår gjennom nyhetsbrev.

•

Studentstyret har ansvar for at det holdes delegasjonsmøte(r) i forkant av årsmøtet. Det er
ønskelig at avtroppende fylkesrepresentanter organiserer og deltar på delegasjonsmøtet.
Dette vil bli kompensert for av NSF Student.

•

Gjennomføre tillitsvalgtsamling og -opplæring for alle lokallagsledere og fylkesrepresentanter
to ganger i året. I tillegg gjennomføre fylkesrepresentantsopplæring på årsmøtet.

•

Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og
organisasjoner, dette skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet.

•

Studentstyret skal sikre at studentmedlemmene får tilstrekkelig informasjon om Årsmøtet
før nominasjons- og valgperioden. Videre skal årsmøtedelegater få nødvendig informasjon i
forkant av årsmøte.

•

Jobbe for at NSF Students politikk gjøres kjent for alle relevante aktører.

•

Studentstyret skal videreføre samarbeidsprosjektet med NSF om en holdningsendrende
kampanje for å rekruttere og beholde menn i sykepleierstudiet

•

Utarbeide og følge en kommunikasjonsstrategi som sørger for at NSF Student er synlig i
sosiale medier og relevante plattformer.

•

NSF Student skal ta en naturlig del i arbeidet med NSO om arbeidet med en stortingsmelding
om studenthelse.

Hovedmål II
Arbeide for kvalitet i utdanningen
Viktige elementer for å nå målet:
Påvirke myndighetene og utdanningsinstitusjonene til å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen.
Dette skal oppnås ved å, men begrenses ikke til:
•

Arbeide for å øke sykepleierutdanningens finansieringskategori til kategori C.

•

Arbeide for at utdanningsinstitusjonene får plikt til å dokumentere overfor NOKUT at
rammene for praksisstudier følges.

•

Følge opp implementeringen av Retningslinjer for helse og sosialfagutdanningene (RETHOS).

•

Arbeide for innføring av nasjonal eksamen i medikamentregning og sykdomslære.

•

Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet med særlig fokus på praksisstudier.

•

Være aktiv i arbeidet når det gjelder å sikre studentenes rettigheter.

•

Videreføre og videreutvikle den allerede eksisterende praksiskampanjen og gjøre innholdet i
og resultatene av denne kjent for medlemmene.

•

NSF Student skal jobbe for at autorisasjonen av nyutdannede sykepleiere skal være
kostnadsfri.

•

NSF student skal jobbe for ivaretagelse av gratisprinsippet, ved at utgifter i forbindelse med
obligatorisk praksis blir dekket.

•

Arbeide for å sikre at samtlige praksisplasser har veiledere med gjennomført veilederkurs.

•

Arbeide for at alle sykepleierstudenter har rett til å evaluere alle praksiser anonymt ved sin
høyskole

•

Jobbe for å øke samarbeidet med de lokale studentdemokratiene, på institutt, fakultet og
institusjonsnivå.

Hovedmål III
En tilpasningsdyktig organisasjon
Viktige elementer for å nå målet:
•

Studentstyret skal videreføre arbeidet som ble gjort i forrige styreperiode med utarbeiding
av en ny plattform som kan erstatte studentpolitisk plattform.

•

NSF Student skal evaluere effekten av covid-19 pandemien har hatt på landet
sykepleierstudenter og utdanningsinstitusjoner

•

NSF Student skal jobbe for at Sykepleierstudenter i praksis ikke skal bli brukt som gratis
arbeidskraft spesielt etter Covid-19 hvor barrieren mellom praksis og ansatt ble brutt.

•

NSF Student skal arbeide for at det er tydelige retningslinjer for ivaretakelse av studentens
rettigheter i praksis og som lønnet arbeidstaker ved unntakstilstander som f.eks. Covid-19
pandemien, og at det etter pandemien igjen ikke blir mulig å ha lønnet arbeid samme sted
som man har praksis.

