Protokoll
NSF Students årsmøte
19. – 20. juni 2020
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Sak 1 – Møtetekniske saker - Konstituering
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak:
Konstitueringen gjennomføres på oppsatt måte under:
1a) Oppnevning av ordstyrere og protokollførere
1b) Forretningsorden
1c) Godkjenning av saksliste
1d) Oppnevning av redaksjonskomité
1e) Oppnevning av underskrivere til protokoll

Årsmøtets endelige vedtak
Konstitueringen gjennomføres på oppsatt måte under:
1a) Oppnevning av ordstyrere og protokollførere
1b) Forretningsorden
1c) Godkjenning av saksliste
1d) Oppnevning av redaksjonskomité
1e) Oppnevning av underskrivere til protokoll

Sak 1a – Oppnevning av ordstyrere og protokollfører
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Som ordstyrere under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 19. – 20. juni 2020 oppnevnes:
•
•

Guro Karlsholm
Elin Lundby

Som protokollfører under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 19. – 20. juni 2020 oppnevnes:
•

Christelle Syversen Avias

Årsmøtets endelige vedtak
Som ordstyrere til Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 19. – 20. juni 2020 oppnevnes
Guro Karlsholm og Elin Lundby. Som protokollfører til Norsk Sykepleierforbund Students
årsmøte 19. – 20. juni 2020 oppnevnes Christelle Syversen Avias.
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Sak 1b – Forretningsorden for årsmøtet 2020
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Årsmøtet godkjenner fremlagt forretningsorden årsmøtet 19.- 20. juni 2020

Forslag 4
(1) Ingvild Berg Lauritsen, Studentleder
Tillegg: linje 78
Replikk meldes inn ved å trykke på forretningsorden under innleggsholders debattinnlegg.
Vedtatt

Forslag 5
(1) Ingvild Berg Lauritsen, Studentleder
Endringsforslag: linje 77.
De uttaleberettigede melder seg til forretningsorden og dagsorden ved å trykke på knappene som
viser de ulike.
Vedtatt

Forslag 1
(17) Thea Walgren, Fylkesrepresentant Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen
Åpne for å stille som kandidat til sentrale verv.
Til tross for arbeidet som er nedlagt fra nominasjonskomiteen og at årsmøtet nå har mange
kandidater til sentrale verv, kan det fortsatt finnes gode kandidater til sentrale verv som ikke fikk
bestemt seg i tide til å stille innen fristen. Det foreslås derfor å åpne for kandidater til sentrale verv
fram til møteslutt fredag.
Trukket

Årsmøtets endelige vedtak
Årsmøtet godkjenner fremlagt forretningsorden med følgende endringer.
Replikk meldes inn ved å trykke på forretningsorden under innleggsholders debattinnlegg. De
uttaleberettigede melder seg til forretningsorden og dagsorden ved å trykke på knappene som viser
de ulike.
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Sak 1c – Forslag til saksliste NSF Students årsmøte 19. – 20 juni 2020
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Fremlagt saksliste vedtas.

Årsmøtets endelige vedtak
Sakslisten til årsmøtet 19. – 20. juni 2020 godkjennes

Sak 1d – Oppnevning av redaksjonskomité
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Som redaksjonskomite oppnevnes:
• Jon Wolla, studentstyremedlem
• Synnøve Høgberg, Lokallagsleder Oslo, Skoledelegat

Rådgivende bistand til redaksjonskomiteen:
• Vegard Henden, studentrådgiver

Årsmøtets endelige vedtak
Som redaksjonskomité under Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 2020 oppnevnes:
• Jon Wolla, studentstyremedlem
• Synnøve Høgberg, Lokallagsleder Oslo, Skoledelegat

Rådgivende bistand til redaksjonskomiteen:
• Vegard Henden, studentrådgiver

Sak 1e– Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive protokollen
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak

Som underskrivere til protokoll oppnevnes:
• Ingvild Berg Lauritsen, studentleder
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• Christelle Syversen Avias, protokollfører
• Kent Hanssen, studentstyremedlem

Årsmøtets endelige vedtak
Til å underskrive protokoll fra Norsk Sykepleierforbund Students årsmøte 2020 oppnevnes:
• Ingvild Berg Lauritsen, studentleder
• Christelle Syversen Avias, protokollfører
• Kent Hanssen, studentstyremedlem

Sak 2 – Beretningen for årsmøteperioden 2019 – 2020
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Det fattes ikke vedtak i orienteringssaker.

Sak 3 – Praksiskampanjen
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Årsmøtet vedtar at studentstyret 2020-2021 skal videreføre og styrke det arbeidet som er gjort med
praksiskampanjen og at styret gjør kampanjen synlig for medlemmene.

Årsmøtets endelige vedtak
Studentstyret 2020-2021 skal videreføre og styrke det arbeidet som er gjort med praksiskampanjen
og at styret gjør kampanjen synlig for medlemmene.

5

Sak 4 – Innsatsområder 2020 – 2021
Studentstyrets innstilling på

INNSATSOMRÅDER 2020 - 2021
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.

•

Studentledelsen gir ukentlig oppdatering til tillitsvalgte gjennom facebookgruppe.
Studentstyret har ansvar for at det holdes delegasjonsmøter i forkant av årsmøtet. Det er
naturlig at avtroppende fylkesrepresentanter bistår i dette arbeidet.

•

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, men 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
Begrunnelse: Fordi vi allerede har et samarbeid med NSF mtp. videoprosjektet til
#Mannkanblisykepleier som må føres videre.

•

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.
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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 RETHOS i sykepleierutdanningen.

•

Arbeide for innføring av nasjonal eksamen i medikamentregning.

•

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
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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.

Forslag 4, studentstyret
Årsmøtet 2020 vedtar Vedlegg 1 – Studentstyrets innstilling på innsatsområder for 2020-2021, med
de endringer som forekommer under behandling av sak.
Vedtatt

Forslag 5, studentstyret
Årsmøtet 2020 gir studentstyret redaksjonell fullmakt.
Vedtatt

Forslag 15
(63) Karl Ernest Bøe Koch, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Sørøst-Norge,
Campus Porsgrunn
Tilleggsforslag linje 119 hovedmål 2
119 Opprinnelig tekst: Følge opp implementeringen av RETHOS i sykepleierutdanningen. Forslag til ny
tekst: Følge opp implementeringen av Retningslinjer for helse og sosialfagutdanningene (RETHOS).
Vedtatt

Forslag 17
(36) Solveig Fosse, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem OsloMet, Campus Pilestredet
Tilleggsforslag
Jeg ønsker å foreslå følgende tilleggspunkt under "Hovedmål II: Arbeide for kvalitet i utdanningen"
(106-131): Arbeide for å sikre at samtlige praksisplasser har veiledere med gjennomført veilederkurs.
Vedtatt

8

Forslag 19
(55) Anne Haarberg, Skoledelegat Universitetet i Stavanger
Stryknings og tilleggsforslag linjenr 80-81
Under hovedmål I Linjenummer 80-81: 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.
Vedtatt

Forslag 20
(75) Magnus Nybakk Pettersen, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Bodø
Nytt kulepunkt
Iverksette en årlig undersøkelse til alle studentmedlemmer som kan gi informasjon om hvordan
studentene har det, i og utenfor utdanningsinstitusjonen.
Vedtatt

Forslag 22
(51) Truls Aamodt, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Stavanger
Endringsforslag linje 78
Linje 78: "Studentledelsen gir ukentlig oppdatering til tillitsvalgte gjennom facebookgruppe".
Foreslår endring til: "Studentledelsen oppdaterer medlemsmassen ukentlig om hva som foregår i NSF
Student. "
Falt

Forslag 23
(30) Julia Lindberg, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Mo i Rana
Endringsforslag linje 231
"Videreføre og videreutvikle den allerede eksisterende praksiskampanjen og gjøre innholdet i og
resultatene av denne kjent for medlemmene gjennom nyhetsbrevet."
Falt

Forslag 24
(33) Jon Sverre Langaker, Fylkesrepresentant NTNU, Campus Gjøvik
Endring av linje 121
Delegasjon fra NTNU Gjøvik ønsker å endre linje 121 i dokumentet fra "Arbeide for innføring av
nasjonal eksamen i medikamentregning." til "Arbeide for innføring av nasjonal eksamen i
medikamentregning og sykdomslære.".
Vedtatt
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Forslag 26
(66) Sigrid Husøy Larsen, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Tromsø, Campus
Tromsø
Tilleggsforslag
Delegasjonen fra Troms foreslår følgende tilleggsforslag under hovedmål II (Arbeide for kvalitet i
utdanningen) på linje 131: NSF student skal jobbe for ivaretagelse av gratisprinsippet, ved at utgifter i
forbindelse med obligatorisk praksis blir dekket.
Vedtatt

Forslag 27
(51) Truls Aamodt, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Stavanger
Strykningsforslag punkt på linje 143
Strykningsforslag linje 143: NSF Student skal jobbe for at sykepleierstudenter i praksis ikke skal bli
brukt som gratis arbeidskraft, spesielt etter covid-19 hvor barriere mellom praksis og ansatt ble brutt.
"Dette mener vi dekkes av linje 123: "Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet med
særlig fokus på praksisstudier." Rogalandsdelegasjonen.
Falt

Forslag 28
(63) Karl Ernest Bøe Koch, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Sørøst-Norge,
Campus Porsgrunn
Tilleggsforslag linje 88 Hovedmål 1
Studentstyret skal koordinere NSF students hjertesak som velges ved hvert årsmøte og opprette
kontakt med valgt brukerorganisasjon for å planlegge en felles innsats.
Falt

Forslag 29
(63) Karl Ernest Bøe Koch, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Sørøst-Norge,
Campus Porsgrunn
Endringsforslag linje 125 Hovedmål 2
Opprinnelig tekst: 125. Være aktiv i arbeidet når det gjelder å sikre studentenes rettigheter.
Tilleggsforslag: Være aktiv i arbeidet når det gjelder å sikre studentenes rettigheter "gjennom blant
annet å være tilgjengelige, synlige i debattfora og bidra til aktiviteter som setter fokus på aktuelle
studentsaker."
Falt
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Forslag 30
(57) Fredrik Sørensen, Skoledelegat Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde
Tilleggsforslag hovedpunkt 2
Nytt punkt under Hovedmål 2 "Arbeide for kvalitet i utdanningen" - Jobbe for å øke samarbeidet med
de lokale studentdemokratiene, på institutt, fakultet og instuisjonsnivå.
Vedtatt

Forslag 33
(75) Magnus Nybakk Pettersen, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Bodø
Nytt kulepunkt
NSF student sende ut årlige e-poster til studenter som starter ett nytt studieår – eller er ferdig
utdannet. Kan inneholde informasjon om hva NSF Student jobber med for tiden, samt tips og triks for
det kommende året.
Falt

Forslag 34
(56) Ingrid Øvretveit, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Høgskulen på Vestlandet, Campus
Førde
Tilleggsforslag
Side 3 Linje 75 Legge til punktet “Verveteamet skal bidra til å skape engasjement lokalt ved å
introdusere lokallag og muligheter til å bli engasjert i NSF Student”.
Vedtatt

Forslag 35
(16) Line Ostad, Skoledelegat, kandidat styremedlem Universitetet i Agder, Campus Grimstad
Endringsforslag linje 80-81
Endre til: "Avtroppende fylkesrepresentant har ansvar for at det avholdes delegasjonsmøter i forkant
av årsmøtet, med bistand fra Studentstyret og påtroppende fylkesrepresentant."
Falt

Forslag 36
(24) Annette Vikestad, Skoledelegat, kandidat styremedlem Høgskulen på Vestlandet, Campus Stord
Tilleggsforslag
Nytt punkt under hovedmål II, linje 113-131: «Arbeide for at alle sykepleierstudenter har rett til å
evaluere alle praksiser anonymt ved sin høyskole».
Vedtatt
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Forslag 37
(26) Ida Nagel Fredriksen, Skoledelegat, kandidat styremedlem VID, Campus Bergen
Endringsforslag linje 123
Dersom Rogalandsdelegasjonens strykningsforslag får medhold Linje 123 "Arbeide for å styrke
sykepleierstudentenes rettssikkerhet med særlig fokus på praksisstudier." Nytt forslag linje 123
"Arbeide for å styrke sykepleierstudentenes rettssikkerhet med fokus på praksisstudier, og da særlig
situasjoner hvor barrieren mellom student og ansatt blir brutt."
Behandles ikke da forslag 27 falt

Forslag 39
(16) Line Ostad, Skoledelegat, kandidat styremedlem Universitetet i Agder, Campus Grimstad
Endringsforslag linje 100-101
Endre til: "Utarbeide og følge en kommunikasjonsstrategi som sørger for at NSF Student er synlig i
sosiale og tradisjonelle medier."
Falt

Forslag 40
(16) Line Ostad, Skoledelegat, kandidat styremedlem Universitetet i Agder, Campus Grimstad
Tilleggsforslag linje 144:
Nytt punkt: "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. Covid19 pandemien, og at det etter pandemien igjen ikke blir mulig å ha lønnet arbeid samme sted som
man har praksis."
Vedtatt

Forslag 42
(52) Tonje Hugdahl, Skoledelegat, kandidat styremedlem Høgskulen på Vestlandet, Campus
Haugesund
Endringsforslag hovedmål 1 linje 86
Opprinnelig tekst: Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og
organisasjoner, men skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet. Forslag til ny tekst:
Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og organisasjoner,
dette skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet.
Vedtatt
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Forslag 43
(30) Julia Lindberg, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Mo i Rana
Tilleggforslag linje 105 - Nytt punkt
"Studentledelsen sender ut to nyhetsbrev i året til alle studentmedlemmer med informasjon om hva
de jobber med for tiden, og hva som har hendt den siste tiden."
Falt

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

Forslag 3
(33) Jon Sverre Langaker, Fylkesrepresentant NTNU, Campus Gjøvik
Forslag til endring av tekst/innsatsområde
Delegasjon fra NTNU Gjøvik forslår å endre linje 121 side 4 fra "Arbeide for innføring av nasjonal
eksamen i medikamentregning." til "Arbeide for innføring av nasjonal eksamen i medikamentregning
og somatisk sykdomslære" slik at kommende studentstyre også kan jobbe for å en nasjonal og
enhetlig standard på eksamen i sykdomslære. Mange skoler har forskjellige måter å gjennomføre
denne eksamenen på. Vi mener at en nasjonal eksamen vil bidra til å heve kvaliteten fordi det vil
sørge for lik kompetanse uavhengig av studiested, og det vil gjøre det lettere å sikre at studentene
har den nødvendige kompetansen i faget. En del studenter bruker dessuten tidligere oppgavesett for
å øve på eksamensrelevante emner, og en nasjonal eksamen vil på sikt kunne gi et bredere utvalg av
eksamensoppgaver å øve på, samt mer varierte emner innenfor sykdomslære. Vi mener at dette vil
være med på å heve kvaliteten i utdanningen og sikre lik kompetanse uavhengig av studiested.
Trukket

Forslag 6
(36) Solveig Fosse, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem OsloMet, Campus Pilestredet
Tilleggsforslag
Jeg ønsker å foreslå følgende tilleggspunkt under "Hovedmål II: Arbeide for kvalitet i utdanningen"
(106-131): - Arbeide for å sikre at samtlige praksisplasser har veiledere med gjennomført
veilederkurs. Det finnes grunn til å anta at kvaliteten på praksis varierer i stor grad fra praksisplass
til praksisplass. I veien mot lik utdanning anser jeg forutsigbare praksisplasser med høy kvalitet som
ytterst nødvendig - og jeg mener at gjennomført veilederkurs kan bidra til dette. Jeg har selv hatt
veiledere både med og uten veilederkurs, og merket en signifikant forskjell på både praksisplassens
holdning til meg som student, og på eget utbytte og utvikling.
Trukket
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Forslag 7
(51) Truls Aamodt, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Stavanger
Endringsforslag linje 78
Linje 78: "Studentledelsen gir ukentlig oppdatering til tillitsvalgte gjennom Facebook gruppe".
Foreslår endring til: "Studentledelsen oppdaterer medlemsmassen ukentlig om hva som foregår i NSF
Student. " Begrunnelse: For å kunne oppnå hovedmål nr 1 om en "synlig og aktiv organisasjon"
mener vi NSF Student bør fokusere på å nå hele medlemsmassen. Facebook oppdateringer til
tillitsvalgte bør fortsette, men man bør også rette mer fokus på å nå ut til flere medlemmer. Dette
kan eks gjøres gjennom en "ledelses-blogg". Dette vil kunne øke synligheten blant medlemmene, slik
at de har mer innblikk i NSF Students arbeid. Dette vil også kunne bidra til økt rekruttering og
interesse rundt det å engasjere seg i NSF Student.
Trukket

Forslag 8
(66) Sigrid Husøy Larsen, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Tromsø, Campus
Tromsø
Tilleggsforslag
Delegasjonen fra Troms foreslår følgende tilleggsforslag under hovedmål II (Arbeide for kvalitet i
utdanningen) på linje 131: NSF student skal jobbe for ivaretagelse av gratisprinsippet, ved at utgifter i
forbindelse med obligatorisk praksis blir dekket. I dag er det mange ulikheter mellom hvert
studiested knyttet til utgifter i forbindelse med studiet, dette gjelder særlig ved obligatorisk praksis.
Den generelle oppfattelsen er at det her er deltidsstudentene som er mest sårbare. Studentpolitisk
plattform punkt 5.1 presiserer at «NSF student støtter gratisprinsippet» og presiserer i punkt 5.2 at
dette inkluderer utgifter i forbindelse med gjennomføring av praksisstudier. Da er det svært
problematisk at obligatoriske krav til praksis på statlige høgskoler og universiteter går imot dette
prinsippet, i form av reise- og boligkostnader som ikke blir dekket i sin helhet. For mange vil dette gi
en betydelig tilleggsbelastning på allerede sårbare studenter. Ved at studentstyret kartlegger
hvordan gratisprinsippet blir ivaretatt på de ulike studiestedene, og jobber ut fra dette vil det hindre
unødig frafall på grunn av utgifter. Vi mener også at dette på sikt vil heve kvaliteten på praksisstudier
og være et godt ledd i videreføringen av den aktuelle praksiskampanjen.
Trukket

Forslag 9
(56) Ingrid Øvretveit, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Høgskulen på Vestlandet, Campus
Førde
Tilleggsforslag
Vi foreslår å legge til punktet “Verveteamet skal bidra til å skape engasjement lokalt ved å
introdusere lokallag og muligheter til å bli engasjert i NSF Student”. Vi mener dette er viktig fordi
lokallagene er en av de viktigste arenaene for å skape en synlig og aktiv organisasjon. Ved å legge
dette inn som et element for å nå målet om en synlig og aktiv organisasjon, bidrar man til at
lokallagene styrkes. Vi er klar over at verveteamet jobber utifra en nøye gjennomtenkt «vervetale»,
og ønsker ikke å ødelegge dette. Men det trengs kanskje ikke mer enn at lokallagslederen blir
presentert og får 1 min til å fortelle om lokallaget, slik at studentene har et ansikt på noen på skolen
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som representerer NSF, og får vite at det finnes et lokallag og hva deres aktiviteter og tilbud er. De
plassene det ikke er lokallag kan de informere om andre måter å engasjere seg i NSF på.
Trukket

Forslag 10
(55) Anne Haarberg, Skoledelegat Universitetet i Stavanger
Strykning- og endringsforslag linje 80-81
Under hovedmål I Linjenummer 80-81: 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. Bakgrunn: I årsberetningen står det:
"Under det første studentstyremøtet vedtok styret at avtroppende fylkesrepresentanter ikke ville bli
invitert på senere årsmøter, men at de ville få en kompensasjon om de holdt delegasjonsmøte. Dette
ble sett i sammenheng med oppmålingen av hvilken effekt vi ønsker at delegatene skal oppnå ved
deres deltagelse." Vi i Rogaland-delegasjonen mener at det bør være inkludert i innsatsområdet at
avtroppende fylkesrepresentant mottar en kompensasjon for å avholde delegasjonsmøte(r) i forkant
av årsmøtet. Ordet naturlig strykes til fordel for ønskelig, ettersom "ønskelig" kan oppfattes som et
vennligere ord enn naturlig.
Trukket

Forslag 11
(30) Julia Lindberg, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Mo i Rana
Tilleggsforslag under linje 178
Delegasjon Nordland foreslår et nytt punkt under linje 178: "Studentledelsen sender ut to nyhetsbrev
i halvåret til alle studentmedlemmer med informasjon om hva NSF Student jobber med for tiden, og
hva som har hendt den siste tiden." Begrunnelse: Være mer synlig for studentmedlemmene, og at de
er orientere om utviklingen og arbeidet som gjøres i ledelsen. Vi har inntrykk av at noen
studentmedlemmer ikke vet hva ledelsen gjør.
Trukket

Forslag 12
(75) Magnus Nybakk Pettersen, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Bodø
Nytt punkt til under første punkt linje 150
Sende ut årlige e-poster til studenter som starter ett nytt studieår – eller er ferdig utdannet. Kan
inneholde informasjon om hva NSF Student jobber med for tiden, samt tips og triks for det
kommende året. Begrunnelse: Kan bidra til å beholde medlemmenes interesse i organisasjonen
gjennom hele studieløpet, samt bidra til å være en synlig og aktiv organisasjon.
Trukket
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Forslag 13
(75) Magnus Nybakk Pettersen, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Bodø
Nytt punkt til under første punkt linje 150.
Iverksette en årlig undersøkelse til alle studentmedlemmer som kan gi informasjon om hvordan
studentene har det, i og utenfor utdanningsinstitusjonen. Begrunnelse: Kan kartlegge hvor skoen
trykker ettersom problemene kan forandre seg fra år til år. Informasjonen kan brukes til videre
arbeid og gi en pekepinn på hvordan studentene har det i studiet generelt. Spørreundersøkelsen som
er et eksempel fra linje 92 i Sak 3 – praksiskampanjen kan implementeres i en større undersøkelse
som skjer årlig.
Trukket

Forslag 14
(30) Julia Lindberg, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Mo i Rana
Endringsforslag linje 231
"Videreføre og videreutvikle den allerede eksisterende praksiskampanjen og gjøre innholdet i og
resultatene av denne kjent for medlemmene gjennom nyhetsbrevet." Begrunnelse: Å inkludere
resultatene i et nyhetsbrev vil gjøre det mer ryddig og saklig for studentmedlemmene fremfor å vise
resultatene på eksempelvis Instagram.
Trukket

Forslag 16
(63) Karl Ernest Bøe Koch, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Universitetet i Sørøst-Norge,
Campus Porsgrunn
Tilleggsforslag linje 125 Hovedmål 2
Opprinnelig tekst: 125. Være aktiv i arbeidet når det gjelder å sikre studentenes rettigheter.
Tilleggsforslag: Være aktiv i arbeidet når det gjelder å sikre studentenes rettigheter "gjennom å være
tilgjengelige, synlige i debattfora og bidra til aktiviteter som setter fokus på aktuelle studentsaker."
Trukket

Forslag 18
(75) Magnus Nybakk Pettersen, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Bodø
Nytt punkt til under første punkt linje 150.
Sende ut årlige e-poster til studenter som starter ett nytt studieår – eller er ferdig utdannet. Kan
inneholde informasjon om hva NSF Student jobber med for tiden, samt tips og triks for det
kommende året.
Trukket

Forslag 21
(30) Julia Lindberg, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Mo i Rana
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Tilleggsforslag linje 178
"Studentledelsen sender ut to nyhetsbrev i halvåret til alle studentmedlemmer med informasjon om
hva de jobber med for tiden, og hva som har hendt den siste tiden."
Trukket

Forslag 25
(56) Ingrid Øvretveit, Fylkesrepresentant, kandidat styremedlem Høgskulen på Vestlandet, Campus
Førde
Tilleggsforslag til Side 3, linje 75
Vi foreslår å legge til punktet “Verveteamet skal bidra til å skape engasjement lokalt ved å
introdusere lokallag og muligheter til å bli engasjert i NSF Student”.
Trukket

Forslag 31
(75) Magnus Nybakk Pettersen, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Bodø
Nytt punkt til under første punkt linje 150.
Sende ut årlige e-poster til studenter som starter ett nytt studieår – eller er ferdig utdannet. Kan
inneholde informasjon om hva NSF Student jobber med for tiden, samt tips og triks for det
kommende året.
Trukket

Forslag 38
(16) Line Ostad, Skoledelegat, kandidat styremedlem Universitetet i Agder, Campus Grimstad
Tilleggsforslag linje 280
Nytt punkt: "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. Covid19 pandemien, og at det etter pandemien igjen ikke blir mulig å ha lønnet arbeid samme sted som
man har praksis."
Trukket
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Forslag 41
(52) Tonje Hugdahl, Skoledelegat, kandidat styremedlem Høgskulen på Vestlandet, Campus
Haugesund
Endringsforslag hovedmål 1 linje 86
Opprinnelig tekst: Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og
organisasjoner, men skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet. Forslag til ny tekst:
Studentstyret skal ivareta en aktiv og synlig rolle i relevante internasjonale fora og organisasjoner,
dette skal ikke gå på bekostning av nasjonal aktivitet. Bytte ut 'men' med 'dette' for tydeliggjøre
poenget i setningen.
Trukket

Forslag 32
(30) Julia Lindberg, Skoledelegat Nord Universitet, Campus Mo i Rana
Tilleggsforslag linje 178
"Studentledelsen sender ut to nyhetsbrev i året til alle studentmedlemmer med informasjon om hva
de jobber med for tiden, og hva som har hendt den siste tiden."
Trukket

Årsmøtets endelige vedtak

NSF STUDENT

INNSATSOMRÅDER 2020 - 2021
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.
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•

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
Begrunnelse: Fordi vi allerede har et samarbeid med NSF mtp. videoprosjektet til
#Mannkanblisykepleier som må føres videre.

•

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.
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•

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.
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Sak 5 – Lokallagsrapport
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Det fremmes ingen forslag til vedtak i denne orienteringssaken.

Årsmøtets endelige vedtak
Det fremmes ingen forslag til vedtak i denne orienteringssaken.

Sak 6 – Valg
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Det åpnes ikke for at kandidater kan stille til sentrale verv under årsmøtet.

Forslag 3
(17) Thea Walgren, Fylkesrepresentant Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen
Det åpnes for å foreslå at kandidater kan stille til sentrale verv fram til møteslutt fredag.
Det foreslås derfor å åpne for kandidater til sentrale verv fram til møteslutt fredag.
Falt

Årsmøtets endelige vedtak
Det åpnes ikke for at kandidater kan stille til sentrale verv under årsmøtet.

Sak 6a – Valg av studentleder
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Nominasjonskomiteen innstiller Edel Marlén Taraldsen som studentleder

Årsmøtets endelige vedtak
Edel Marlen Taraldsen – (45 stemmer)

Sak 6b – Valg av studentnestleder
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Nominasjonskomiteen innstiller Kent Hanssen som studentnestleder
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Årsmøtets endelige vedtak
Kent Hanssen – (45 stemmer)

Sak 6c – Valg av studentstyre
Studentstyret anbefaler årsmøtet å fatte følgende vedtak
Nominasjonskomiteen innstiller følgende til studentstyre 2020 – 2021:
1. Karl Ernest Bøe Koch
2. Ida Nagel Fredriksen
3. Line Ostad
4. Nora Pettersen Daldorff
5. Hilal Gure

1. vara Ruben Dahl Leirvåg
2. vare Annette Vikestad
3. vare Ola Gimse Estenstad

Følgende stiller til valg til studentstyre 2020 – 2021:
Annette Vikestad
Brage Larsen
Hilal Gure
Ida Nagel Fredriksen
Ingrid Øvretveit
Karl Ernest Bøe Koch
Line Ostad
Nora Pettersen Daldorff
Oda Randby Steinskog
Ola Gimse Estenstad
Ruben Dahl Leirvåg
Sigrid Husøy Larsen
Solveig Fosse
Tonje Hugdahl
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Truls Aamodt

Årsmøtets endelige vedtak
Studentstyret 2020 – 2021:
Karl Ernest Bøe Koch, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Porsgrunn (23 stemmer)
Solveig Fosse, OsloMet, Campus Pilestredet (21 stemmer)
Nora Pettersen Daldorff, NTNU, Campus Trondheim (21 stemmer)
Ida Nagel Fredriksen, VID, Campus Bergen (18 stemmer)
Hilal Gure, OsloMet, Campus Kjeller (18 stemmer)

1. vara Truls Aamodt, Universitetet i Stavanger (1. vara ved ny stemmegivning, 28 stemmer)
2. vara Sigrid Husøy Larsen, Universitetet i Tromsø, Campus Tromsø (2. vara ved ny stemmegivning,
15 stemmer).
3. vara Ruben Dahl Leirvåg, Universitetet i Agder, Campus Grimstad (15 stemmer)

Sak 6d – Valg av nominasjonskomité
Følgende stiller til valg til nominasjonskomiteen 2020 - 2021:
Andreas Oddnes Dahle
Anne Haarberg
Ingvild Berg Lauritsen
Martin Ottesen Wichstad
Otilie Martinsen
Synne Eilertsen

Årsmøtets endelige vedtak
Nominasjonskomiteen 2020 – 2021 er:
Andreas Oddnes Dahle (40 stemmer)
Ingvild Berg Lauritsen (40 stemmer)
Martin Ottesen Wichstad (38 stemmer)
Synne Eilertsen (38 stemmer)
Otilie Martinsen (35 stemmer)
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Ingvild Berg Lauritsen

Christelle Syversen Avias

Kent Hanssen

Studentleder

Protokollfører

Studentstyremedlem
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