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Handlingsplan for studentstyret 2021 – 2022 
 
 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal være synlig for alle studentmedlemmer. 

Foreslått tiltak 

Det skal utformes og sendes ut nyhetsbrev til alle studentmedlemmer for å holde medlemmene 
oppdatert om pågående arbeid. 

Lokallagene skal være synlige, tilgjengelige og arrangere aktiviteter året rundt for lokale 
sykepleierstudenter. 

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

Det skal tilstrebes at utdanningsinstitusjoner som tilbyr sykepleierutdanning, har lokallag i NSF 
Student. 

Fylkesrepresentantene skal være synlige og tilgjengelige for de lokale studentene. 

 

 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal jobbe for at politikken gjøres kjent for relevante aktører. 

Foreslått tiltak 

Gjennomføre møter med beslutningstakere 

− Utdanningsfraksjoner 

− Partiledere 

− relevante statsråder 

Være synlige og delta aktivt i debatter i medier i tråd med NSF Students politikk 
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Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal jobbe for at finansieringen til sykepleierutdanning står i tråd med samfunnets 
behov. 

Foreslått tiltak 

Sende innspill til statsbudsjettet for 2022 

− Samarbeide med relevante avdelinger i NSF 

Delta i relevante høringer 

Kronikker og synliggjøring i media for å gi økt fokus på finansiering av sykepleierutdanningen 

 
 
 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal jobbe for at Norsk Sykepleierforbund er det naturlige valget for landets 
sykepleierstudenter. 

Foreslått tiltak 

Det skal tilstrebes en dekningsgrad på 95% av landets sykepleierstudenter 

Det skal prates om NSF Student i alle relevante sammenhenger 

 

 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal aktivt bidra i samfunnsdebatten 

Foreslått tiltak 

- Skrive innlegg og motinnlegg i media om dagsaktuelle temaer med kvalitetssikret 
helseinformasjon. 

- Jobbe for at utgifter i forbindelse med bolig og reise i praksis skal bli dekket - politiske 
innspill der det er mulig - være synlig i media. 
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Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student støtter gratisprinsippet 

Foreslått tiltak 

Arbeide for kostnadsfri autorisasjon  

− Skrive kronikker 

− Politiske uttalelser 

Jobbe for at utgifter i forbindelse med obligatorisk undervisning skal bli dekket  

− Nevne det i møter med utdanningsinstitusjoner 

− Politiske innspill der det gis mulighet 

 
 
 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student mener flere menn skal bli sykepleiere 

Foreslått tiltak 

− Sette ned en arbeidsgruppe av studentstyremedlemmer som skal videreføre den 
holdningsendrende kampanjen #mannkanblisykepleier. 

− Sosiale medier som med #mannkanblisykepleier skal vedlikeholdes og oppdatert. 

− Gjøre seg synlig på utdanningsmesser 

 

 

 

NSF Student skal sørge for at de engasjerte får tilstrekkelig opplæring i vervet sitt.  

Foreslått tiltak 

Arrangere to konferanser med relevant innhold 

Arrangere en samling for alle fylkesrepresentanter i forkant av årsmøtet, som en innføring i vervet 
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Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student skal jobbe for at kvaliteten i utdanningen bedres.  

Foreslått tiltak 

Styrke samarbeidet med lokale studentdemokratier ved å kontakte de lokale studentdemokratiene 

Styrke samarbeidet med instituttene ved å gjennomføre samarbeidsmøter 

Jobbe for innføring av nasjonal eksamen i medikamentregning og sykdomslære. 

Følge implementeringen av retningslinje for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) ved å delta 
i fora som tar for seg dette. 

− Bruke rapporten fra Vista Analyse (2021) i arbeidet for å sammenligne funn med realiteten 

 
 
 

Politisk forankring: Prinsipprogram 

NSF Student mener kvaliteten i praksis må bedres 

Foreslått tiltak 

Sette ned en gruppe av studentstyremedlemmer som skal videreføre praksiskampanjen 

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

Tilstrebe å ha praksisvettreglene på veggen på majoriteten av alle norske praksisplasser. 

Jobbe for at sykepleierstudenter ikke skal brukes som arbeidskraft 

− Gjøre studentene bevisst på hva de kan gjøre dersom de opplever dette  

Jobbe for at utdanningsinstitusjonene skal innføre evalueringsskjema for praksisveileder, 
praksisplass og praksislærer. 

Jobbe for bevisstheten om veiledningskompetanse for sykepleiere i arbeid. 

 


