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Innledning 

 

Dette dokumentet skal representere de politiske meningene vedtatt av 

sykepleierstudenter på NSF Students årsmøte. Vår politikk inneholder flere ulike 

punkter som danner grunnlaget for hva NSF Student mener, og er et verktøy for de 

engasjerte. Politikken kan brukes i møte med ledelse på utdanningsinstitusjoner, 

media, politikere og andre relevante aktører. 

 

NSF Students politikk inneholder politikk om sykepleierstudentens krav og rettigheter, 

sykepleierutdanningens rammer og innhold, praksis, og øvrig politikk som for 

eksempel sykepleierstudentens arbeidsforhold. 

 

9 av 10 sykepleierstudenter er medlem i NSF Student, og det er deres meninger som 

er sammenfattet i Vår politikk. 
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1.0 Sykepleierstudenters krav og rettigheter 
 

1.1 Engasjerte i NSF Student 

• NSF Student krever at en engasjert i NSF Student gis like rettigheter som 

tillitsvalgte på utdanningsinstitusjonen og andre arenaer der studentene jobber 

med studentpolitikk.  

 

1.2 Krav til studentene  

• NSF Student mener studenten selv må ta ansvar for egen læring og være 

bevisst de krav som stilles til studenten. 

 

• NSF Student mener at sykepleierstudenter må være i stand til å gjøre seg 

forstått og forstå norsk slik at samhandlingen mellom student og pasient er av 

tilstrekkelig kvalitet for pasienten.  

 

1.3 Studenters rettigheter 

• NSF Student krever at autorisering av sykepleiere skal være kostnadsfritt. 

 

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene som uteksaminerer  

sykepleiere skal stå til ansvar for søknadsprosessen for autorisasjon.  

 

• NSF Student krever at sykepleierstudenter får tilbud om gratis vaksine mot 

influensa, og andre relevante vaksiner ved behov. 

 

• NSF Student krever at sykepleierstudentens rettssikkerhet skal styrkes 

gjennom at utdanningsinstitusjonen informerer studentene om 

studentombudet og dets funksjon. 
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2.0 Utdanningens rammer 
• NSF Student krever at sykepleierutdanningen tilbys over hele landet. 

 

2.1 Lik utdanning 

• NSF Student krever lik utdanning uavhengig av studiested, og det skal være 

mulig for studentene å bytte studiested underveis i studiet.  

 

• NSF Student mener at utdanningen må legges opp på en slik måte at 

studentene opplever sammenheng mellom emnene i studiet.  

 

• NSF Student krever at kravene til bacheloroppgaven skal være lik på alle 

skoler. 

 

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene har de samme 

praksisperiodene med likt læringsutbytte. 

 

2.2 Kvalitet i utdanning 

• NSF Student krever at lærere på sykepleierutdanningen underviser, veileder 

og motiverer, basert på en pedagogisk basiskompetanse.  

 

• NSF Student krever at sykepleierstudentene skal ha innflytelse på 

undervisningskvaliteten. 

 

• NSF Student krever at undervisere ved sykepleierutdanningen tilegner seg 

oppdatert klinisk erfaring gjennom årlig hospitering eller arbeid, og innehar 

solid kjennskap til fagfeltet. 

 

• NSF Student krever at det opprettes kombinerte stillinger ved alle 

studieinstitusjoner.  

 

• NSF Student krever at sykepleierutdanningenes undervisningspersonell må 

sikres kompetanse og midler innenfor velferdsteknologi slik at dette kan 

implementeres i utdanningen.  

 

• Utdanningsinstitusjonene bør forske på sykepleierutdanningen, og studentene 

bør involveres i forskningsarbeidet ved institusjonen. 
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2.3 Finansiering 

• NSF Student mener at finansieringsordningen må vurderes og endres.  

 

• NSF Student krever at finansieringskategorien for sykepleierutdanningen 

oppjusteres fra kategori E til kategori C.  

 

• NSF Student mener at sykepleierutdanning ikke skal finansiere andre 

utdanninger, og at midlene skal øremerkes kvalitet i sykepleierutdanningen. 

 

2.4 Økonomi 

• NSF Student støtter gratisprinsippet i høyere utdanning. 

 

• NSF Student krever at studenter i fjernpraksis får dekket ekstra utgifter knyttet 

til både bolig og reise under praksisperioden. 

 

• NSF Student krever at studenter som får økte reiseutgifter knyttet til praksis, 

skal få dette dekket.  

 

• NSF Student krever at studentene ikke skal betale for utstyr knyttet til 

ferdighetstrening i øvelsespost. 

 

• Bo- og reisetilskudd knyttet til praksis skal utbetales underveis i 

praksisperioden, ikke etterbetales. 

 

2.5 Opptak 

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

norsk. 

 

• NSF Student mener at skolene ikke skal ta opp flere studenter enn de har 

mulighet til å undervise og veilede, samt tilby kvalitetssikrede praksisplasser 

til.  

 

• NSF Student er imot all form for avkortning på bakgrunn av gjennomført 

videregående opplæring, fagskoler eller tidligere praksis. 

 

• NSF Student støtter tiltaket om kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn, 

dersom det er er mer enn 80% overrepresentasjon, og andre tiltak for å utligne 

kjønnsbalansen ved utdanningsinstitusjonen er utprøvd.   
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2.6 Skikkethet 

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonen sikrer at studenter har mottatt 

og forstått informasjon om skikkethetsforskriften.  

 

• NSF Student mener at studenter skal kunne sende inn tvilsmelding anonymt. 

 

2.7 Vurdering 

• NSF Student krever tydelige sensorveiledninger og automatisk skriftlig 

begrunnelse på alle eksamener. 

 

• NSF Student krever at alle studenter sikres muligheten til å delta på første 

kontinuasjonseksamen.  

 

• NSF Student krever at studiets vurderingsformer skal tilpasses det enkelte 

læringsutbyttet. Vurderingsform skal velges etter faglige vurderinger, ikke av 

hensyn til økonomi og effektivitet. 

 

2.8 Bærekraft i utdanningen 

• NSF Student krever en papirløs utdanning 

 

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene arbeider mot å nå 

bærekraftsmålene.  
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3.0 Utdanningens innhold 
• NSF Student mener tverrprofesjonelt samarbeid med andre profesjoner skal 

styrkes og bli en naturlig del av studiet. Sykepleierens særegne funksjon som 

en del av et tverrprofesjonelt team i møte med pasienten skal vektlegges. 

 

• NSF Student krever at alle studenter skal ha kunnskaper omhandlende 

flerkulturell sykepleie. 

 

• NSF Student mener at innholdet innen sykepleiehistorie og sykepleieteori skal 

kunne forsvares ut ifra relevans for utøvelsen av sykepleie. 

 

3.1 Førstehjelp 

• NSF Student krever at alle sykepleierstudenter som et minimum skal delta på 

30 timers førstehjelpsundervisning. Herunder ABCDE, HHLR og AHLR.   

 

• NSF Student krever at det undervises i førstehjelp hvert studieår. 

 

3.2 Nasjonale emner 

• NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i 

medikamentregning og legemiddelhåndtering. 

 

• NSF Student krever at nasjonal deleksamen i Anatomi, fysiologi og biokjemi 

videreføres.  

 

• NSF Student krever at alle sykepleierstudenter skal få teoretisk og praktisk 

undervisning i medikamentregning og legemiddelhåndtering hvert studieår. 

 

• NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i sykdomslære. 

 

3.3 Læringsmiljø    

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonen sikrer et godt læringsmiljø i 

praksis og på studiestedet.   

 

• NSF Student krever at ferdighetsenheter, undervisningsrom, lesesaler og 

grupperom er oppdaterte og oppfyller krav innen universell utforming, 

luftkvalitet, temperaturregulering og lysforhold.   

 

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonen setter i gang forebyggende 

tiltak og reagerer i situasjoner hvor studenter blir utsatt for mobbing, 

trakassering og rasisme.  
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3.4 Vold, skader og varsling 

• NSF Student krever at alle sykepleierstudenter etter endt utdanning skal ha 

kunnskap nok til å kjenne igjen situasjoner der omsorgssvikt, vold eller 

misbruk kan ha forekommet, samt gjeldende varslingsrutiner.  

 

• NSF Student krever at sykepleierstudenter får obligatorisk opplæring i 

konflikthåndtering med tyngde på seksuell trakassering og andre former for 

vold som oppleves i yrket som sykepleier.  

 

• NSF Student krever at tilfeller hvor sykepleierstudenter blir utsatt for 

trakassering, vold eller trusler i praksis blir fulgt opp av utdanningsinstitusjon 

og praksisplass.  

 

• NSF Student krever at tilfeller der sykepleiestudenter varsler om upassende 

og/eller ubehagelige situasjoner skal dette ikke gå utover studentens 

progresjon i praksisstudier. 

 

• NSF Student krever at undervisningen om arbeidsrelatert sykdom, skader og 

forflytningskunnskap styrkes.  

 

• NSF Student krever at undervisningsinstitusjonene underviser om 

skadeforebyggende arbeid før praksisstart.  

 

• NSF Studenter krever at utdanningsinstitusjonene gjør studentene kjent med 

gjeldende varslingssystemer ved utdanningsinstitusjonen. 

 

• NSF Student krever at alle sykepleierstudenter får delta på kurset Møte med 

aggresjonsproblematikk (MAP), Nasjonalt opplæringsprogram i forebygging -

og håndtering av aggresjon -og voldsproblematikk. 

 

 

3.5 Utveksling 

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene skal stille krav til kvalitet og 

læringsutbytte ved utveksling i utlandet. 

 

• NSF Student krever at studenter på utveksling mottar relevant veiledning før 

avreise og underveis i oppholdet.  

 

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene har ansvaret for å følge opp 

studentenes psykiske helse under, og i etterkant av utveksling. 
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• NSF Student krever at studenter ikke sendes på utveksling til land UD fraråder 

å reise til. 

 

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene må gi studentene økt 

forståelse for kultur og samfunn i landet studentene skal på utveksling til. 

 

3.6 Fremtidsrettet utdanning 

• NSF Student krever en oppdatert og fremtidsrettet sykepleierutdanning i 

Norge  

 

• NSF Student mener at studentene skal ha kompetanse i folkehelse, 

bærekraftige helsetjenester, og hvordan håndtering av utstyr, medikamenter, 

og avfall skal gjøres på en klimavennlig måte.  

 

• NSF Student krever at sykepleierstudentene skal gjennom utdanningen tilegne 

seg kompetanse om velferdsteknologi. 

 

• NSF Student krever at undervisning om velferdsteknologi inneholder 

ivaretakelse av personvern, verdighet og pasientsikkerhet.
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4.0 Praksis 
• NSF Student krever at studenter ikke skal bli brukt som arbeidskraft på 

praksissted under praksisstudiene. 

 

• NSF Student mener at det ikke skal være mulig å ha praksis samme sted som 

man har et lønnet arbeidsforhold. 

 

4.1 Samarbeidsavtale 

• NSF Student mener at samarbeidsavtalen mellom utdannings- og 

praksisinstitusjon må tydeliggjøres, konkretiseres og standardiseres. 

 

• NSF Student krever at samarbeidsavtalene skal gjøres tilgjengelig for 

studentene. 

 

4.2 Praksisveileder 

• NSF Student krever at alle praksisveiledere skal ha 

praksisveilederkompetanse på minimum 10 studiepoeng. 

 

• NSF Student krever at praksisveileder(e) skal ha hatt minst 80% stilling i 6 

sammenhengende måneder, og ha minst 75% av sine vakter på dag/aften. 

 

• NSF Student krever at praksisveileder er informert om og kjent med 

studentenes praksisstudiets læringsutbyttebeskrivelse før praksisstart. 

 

4.3 Praksislærer 

• NSF Student krever at praksislærer ikke skal ha tilknytning til praksisplasser 

de veileder ved. 

 

• NSF Student krever at lærere opptrer uavhengig og ivaretar sin rolle som 

nøytral part i enhver situasjon i praksisstudier de veileder studenter i. 

 

4.4 Kvalitet i praksis 

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonene kvalitetssikrer praksisplasser. 

 

• NSF Student krever at det utarbeides nye praksismodeller som sikrer balanse 

mellom teori og praksis, og som oppfyller det planlagte læringsutbyttet.  

 

• Dersom studenten får varsel om fare for stryk i praksis, krever NSF Student at 

studenten blir tilbudt en ny praksisveileder.  
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• NSF Student krever at studenter får evaluere egen praksisveileder, 

praksislærer og praksissted etter gjennomført praksisperiode. 

 

• NSF Student krever at primærhelsetjenesten får lovfestet utdanningsansvar på 

lik linje med spesialisthelsetjenesten.   

 

4.5 Innhold i praksis 

• NSF Student krever at organisatorisk kompetanse implementeres i større grad 

inn i praksis slik at studenten får den nødvendige erfaring gjennom 

praksisfeltet. 

 

• NSF Student krever at studiestedene skal arrangere praksisforberedende 

dager, som er relevante for den aktuelle praksisperioden. Dette skal gjøres i 

samspill med praksisplassene. 

 

• NSF Student mener hospitering ikke skal erstatte praksis, men være et 

supplement og ikke overskride 20 % av hver praksisperiode. 

 

4.6 Rettigheter i praksis 

• NSF Student krever at studenter som skal i fjernpraksis får vite praksissted 

senest 6 uker før praksisstart. 

 

• NSF Student krever at utdanningsinstitusjonen har ansvar for å finne egnet 

boplass til studenter i fjernpraksis.  

 

• NSF Student mener at studenter med foreldreansvar for barn under 16 år, 

studenter med sykdom, eller barn under 18 år med sykdom med behov for 

behandling på bosted skal ha krav på tilrettelagt praksis.   

 

• NSF Student mener at institusjonene skal tilrettelegge for at studenter ikke må 

reise alene i fjernpraksis uten en medstudent. 

 

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

skal ha krav på tilrettelagt praksis. 
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4.7 Arbeidskrav i praksis 

• NSF Student krever at arbeidskrav i praksis skal være relatert til 

læringsutbyttebeskrivelsen og relevante situasjoner på praksisstedet. 

Arbeidskravet skal ikke ta bort fokus fra praksisen. 

 

• NSF Student krever at studentene skal være informert om arbeidskrav før 

praksisstart.  
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•  

5.0 Øvrig politikk 
 

5.1 Sykepleierstudenters arbeidsforhold 

• NSF Student krever at sykepleierstudenters lønns- og arbeidsvilkår tariffestes. 

 

• NSF Student krever at lønnen økes for hvert fullførte semester. 

 

• NSF student krever opptjening av pensjonspoeng under studietiden. 

 

5.2 Bærekraft i NSF Student 

• NSF Student skal være klima- og miljøbevisste i sin gjennomføring av 

aktiviteter og daglig drift.  

 

• NSF Student støtter FNs bærekraftsmål. 

 

• NSF Student mener at det må utarbeides en global strategi for å sikre 

fremtidens behov for sykepleie.  

 

• NSF Student mener at Norge skal utdanne egne sykepleiere, og ikke 

importere arbeidskraft fra nasjoner som allerede har mangel på sykepleiere.  

 

• NSF Student skal til enhver tid ha representanter i internasjonale 

søsterorganisasjoner.  

 

 


