
Sak 12 

Valgkomiteen har mottatt per mail følgende forslag til styret: 
 

1)  

Forslag: Peter Christersson.  

 

Begrunnelse: Tillitsvalgt i Stavanger. Tydelig og uredd. Kanskje han kan være litt 

overtydelig til tider, men det er en tendens som jeg tror et styre som helhet vil kunne 

dempe. Han har vært flink på å få gjennom saker til beste for kollegiet i Stavanger. 

Uredd i media om leges situasjon. 

 

Forslagstiller: Morten Munkvik 

 

2)  

Forslag: Pedram Kazemi Esfarijan  

 

Begrunnelse: Høy kunnskap og erfaring som tillitsvalgt lege i spesialisering i 

allmennmedisin, engasjert for å komme frem med saker viktige for alle leger. God 

formidlingsevne. 

 

Forslagstiller: Esad Mulabecirovic 

 

3) 

Forslag: Esad Mulabecirovic  

 

Begrunnelse: Kjære Allmennlegeforeningens styre og representanter, Jeg stiller 

gjerne opp til valg 2019 og foreslår og stiller Dr Esad Mulabecirovic, Spesalist i 

Allmennmedisin til valg til styret i Allmennlegeforeningen 2019. Takk, kjære kollega og 

faglig bevisste og pasient-vennlige Allmennlege  for at du foreslo meg som kandidat 

til Allmennlegeforeningens valg 2019 - Jeg oppfordrer deg også at stille opp. Som 

selvstendige næringsdrivende autoriserte leger har alt at vinne, intet at tape, ved at 

bli mer aktiv og synlig i Allmennlegeforeningen og i Norge. 

 

Forslagstiller: Dr Pedram Kazemi-Esfarjani  

 

4) 

Forslag: Pedram Kazemi-Esfarjani 

 

Begrunnelse: Kjære Allmennlegeforeningens styre og representanter, Jeg stiller 

gjerne opp til valg 2019 og foreslår og stiller Dr Esad Mulabecirovic, Spesalist i 

Allmennmedisin til valg til styret i Allmennlegeforeningen 2019. Takk, kjære kollega og 

faglig bevisste og pasient-vennlige Allmennlege  for at du foreslo meg som kandidat 

til Allmennlegeforeningens valg 2019 - Jeg oppfordrer deg også at stille opp. Som 

selvstendige næringsdrivende autoriserte leger har alt at vinne, intet at tape, ved at 

bli mer aktiv og synlig i Allmennlegeforeningen og i Norge. 

Dr Pedram Kazemi-Esfarjani stiller hermed opp til Valg av ALIS - utvalg (utvalg for 

allmennleger i spesialisering) 2019 til 2021. Merkesaker inkluderer forsvar av Norsk 

Grunnlovs liberal demokratiske, rettferdig konkurrense og frie private foretaks 

prinsipper og praktiske etikk til forsvar av individets rett og plikter, og konkret forsvar 

av Selvstendige Næringsdrivende Stats-autoriserte ALiS private foretak og private 

praksis med multilateral avtalen kallet Fastlegehjemmel eller helprivat med avtaler 



direkte mellom lege og innbyggere, pasienter og pårørende samt Norsk 

Pasientskadeerstatning. Merkesaker inkluderer fagforeningskamp mot KS og flere 

kommuners tvangskommunalisering og tvangsflyttning av Selvstendige 

Næringsdrivende Stats-autoriserte Leger og deres klienter og pasienter uten disses 

skriftlige Informerte Samtykke, og fagforeningens kamp mot KS og flere kommuners 

ulovlige sensur, lock-out og systematiske mobbing av Selvstendige Næringsdrivende 

Stats-autoriserte ALiS. 

Fagforeningens kamp foregår best via forhandlinger med ansvarlige 

tilsynsmyndigheter og forskjellige søjler i Norsk liberale demokratiske uavhengige 

nasjon, Innbygger-initiativer og i noen aktuelle saker av strategisk konsekvens også 

domstole, Stortinget, Sivilombudsmannen, Regeringen og Forbrukertilsynet. Jeg vil 

fortsatt støtte Rettstvist innledt av Den Norske Legeforening mot KS. 

Jeg tilråder balansering av maktforhold, så KS og flere kommuners overgrep mot 

Selvstendige Næringsdrivende Stats-autoriserte ALiS og befolkningen gives 100% 

motspil, og stoppes ved fagforeningens og eksterne audit og reformer så fort som 

mulig så skader på befolkningens trivsel, valg, helse, rett og plikter og 

helseøkonomiske skader, hva er konsekvenser av totalitære KS og Kommuners 

ekspriopriering og konfiskering av Selvstendige Naeringsdrivende Stats-Autoriserte 

ALiS praksis, fastlegehjemmeler og HELFOs milliarder finansiert av skattebetalende 

befolkning. 

 

Forslagstiller: Dr Pedram Kazemi-Esfarjani  

• LOVUND Maritime Clinic Enkeltmannsforetak org nr 919311037  

• ALiS i Norge 

• Medlem av Allmennlegeforeningen og Den Norske Legeforening  

• Helprivat Allmenlege i Sandvika, Bærum og samtidig fastlegehjemmelsøker 

• Postgraduat MSc Trauma Sciences, Military and Humanitarian, QMUL, 

University of London 2017-2019 

• Tidl. formand, styremedlem i lægestuderendes fagforening i Danmark og 

postgraduat representant eller delegat eller tillitsvalgt i 

Allmennlegeforeningen/DNLF, Yngr Læger Lægeforeningen samt British 

Medical Association 2009-2019 i forskjellige perioder, inkl. 

Allmennlegeforeningen lokaltillitsvalgt i Lurøy 2017 og i Vardø 2018 

5) 

Forslag:  Tom Ole Øhren 

Forslagsstiller: Jørgen Smith  

6) 

Forslag: Tom Ole Øren  

Begrunnelse: Det er med stor tilfredshet vi kan konstatere et betydelig fokus på 

Samhandling fra både AF og NFA sin side. På det grunnlag ønsker de som har 

undertegnet denne e-posten å gi sin honnør og fulle støtte til lederne av de 

respektive foreningene; Tom Ole Øren og Petter Brelin. 

Forslagsstiller: Jan Morten Engzelius,  

 

https://legeforeningen.no/Medlemsnytt/2018/Rettstvist-med-KS-om-retten-til-ensidig-omgjoring-av-fastlegehjemmel/
https://legeforeningen.no/Medlemsnytt/2018/Rettstvist-med-KS-om-retten-til-ensidig-omgjoring-av-fastlegehjemmel/


Følgende har gitt sin tilslutning til dette innspillet: 

• Trygve Kongshavn, Avd.sjef for PKO Vestre Viken HF og medlem av nasjonalt 

arbeidsutvalg for PKO 

• Bente Thorsen, Samhandlingsoverlege og PKO-leder ved OUS 

• Geir Dunseth, PKO-leder Sykehuset i Vestfold 

• Anton Rodahl, PKO-leder Sykehuset Sørlandet 

• Morten Glasø, Samhandlingsoverlege og PKO-leder ved Akershus 

universitetssykehus 

• Karin Frydenberg, PKO-leder Sykehuset Innlandet HF 

• Pål Steiran, PKO-leder Ringerike sykehus 

• Axel Einar Mathiesen, PKO-leder Bærum sykehus 

• Inger Størmer Thaulow, PKO-leder Diakonhjemmet sykehus 

• Benny Adelved, PKO-leder Sykehuset Østfold HF. 

7) 

Forslag: Tor Magne Johnsen  

 

Forslagsstiller: Marit Rye  

 

8) 

Forslag: Arjun Ragavavan 

 

Begrunnelse: TV bydel Sagene, næringsdrivende fastlege, gjør en meget god jobb 

som TV. ca 40 år, tror jeg. Jeg har ikke forespurt ham.  

 

Forslagsstiller: Gunnar Frode Olsen 

 

9) 

Forslag: Petter Boye 

 

Begrunnelse: Jeg har engasjement og kapasitet, som arbeidsledig nypensjonert 

fastlege I Larvik med bred erfaring fra mange år som studentveileder for Tromsø og 

turnusveileder og kandidatveileder i Larvik. Dertil har jeg mange års erfaring som 

distriktslege, kommunelege, bedriftslege, trygdelege og psykiatri-lege. 

 

Forslagsstiller: Petter Boye 

 

10)  

Forslag til leder: Egil Johannessen 

 

Forslagsstiller: Gisle Roksund 

 

11) 

Forslag: Marit Karlsen 

 

Forslagsstiller: Bjørn Nordang på vegne av flere 

 

12) 

Forslag: Dragan Zerajic 

 



Begrunnelse: Han er leder i DNLF og er 1. Landsråd for NT. Han er spurt og er villig. 

Tror det er viktig at Trøndelag har representanter i styret, helst to. Det mtp det 

betydelige arbeidet som er lagt ned fra landsdelen for FLO siste åra.  

Dragan er ivrig og står på, har god forståelse for utfordringer og løsninger for 

fastlegekrisen. Innsikt og nettverk i det politiske landskapet. Involverer medlemmene i 

nordtrøndelag legeforening og inviterer til dialog. Har vært med i opprettelsen av 

lege-legeutvalg mellom kommunene og helse nord-trøndelag. Jobber med 

grenseoppgang mellom sykehus og kommuner. Bruker media aktivt.  

 

Forslagsstiller: Christine Agdestein  

 

11) 

Forslag: 

• Inga Marthe Grønseth - lege i Trondheim, trønderopprører, jobbet med 

fornying av FLO lenge. Et kjent navn, aktiv skribent, aktiv i sosiale medier, godt 

likt, arbeidssom, god til å skrive.  

• Torstein Sakshaug - tillitsvalgt i Trondheim, 2. landsråd. Svært god kjennskap til 

avtaleverket for FLO, hjelper medlemmene med å forstå og bruke regelverket. 

Ryddig og engasjert. Svarer raskt på spørsmål og er aktiv i sosiale medier. Det 

trenger medlemmene - mer hjelp og mer informasjon. 

• Morten Paulsen, fastlege i Levanger, har vært tillitsvalgt der i ca 8 år. Offensiv 

forslag til tiltak for å redde FLO. Opptatt av å bedre informasjonsflyten ut til 

medlemmene, og få AF sentralt til å lytte mer til medlemmene. 

• Harald Sundby - erfaren lege fra Trondheim, trønderopprører, kjenner 

historikken til FLO, fokus på kvalitet, KOPF, det hele mennesket. Hever blikket 

og ser det store bildet. Opptatt av dialog. 

• Hanna Helgetun Krogh - fra Trondheim, trønderopprører, aktiv, kjemper for 

levelige arbeidsforhold for de av oss som ikke er 150 % friske og raske, god på 

kommunikasjon. 

• Tor Magne Johnsen - fra Trondheim, trønderopprører, aktiv, bredt nettverk. 

Arbeidsom og offensiv. 

• Peter Christersson, Stavanger - flere gode innlegg på våruka i 2018. 

 

Alle unntatt Christersson er informert om at de vil bli foreslått. 

 

Forslagsstiller: Christine Agdestein 

 

12) 

Andre forslag gitt muntlig: 

 

Forslag:Marit Tuv 

 

Forslag:Nils Kristian Klev (foreslått seg selv som leder) 
Curriculum Vitae 

 

Navn:  Nils Kristian Klev 

Adresse: Vabråten 49a 

Poststed: 1392 Vettre 

Født:   1972 

Sivilstand: Gift, 3 barn 



Mobil:   900 25 787 

Epost:   nils.kr.klev@icloud.com 

Arbeidserfaring: 

           1999  Lege m/midl.lisens, Slagavdeling, Sunnaas sykehus (2 mnd. vikariat) 

2000 - 2002  Turnuslege, Buskerud sentralsykehus og Røyken kommune 

2002 - d.d. Fastlege, Legene på Bryggen, Røyken (Permisjon 2007-2008) 

2007 - 2008  Lege (sideutdanning) ved Psykiatrisk ungdomsteam Asker, Vestre Viken HF 

2002 - 2015 Helsestasjonslege Røyken kommune, 10% stilling (Permisjon 2007-2008) 

2002 - 2017 Turnuslegeveileder, Røyken kommune (Permisjon 2007-2008) 

Utdanning: 

1994 - 2000 Cand. med, Universitetet i Oslo 

  Spesialist i allmennmedisin 

2017 - 2019 Master helseadministrasjon, Universitetet i Oslo  

(oppgave innlevert mars’19; Sviktende rekruttering av fastleger - Hva gjør 

kommunene og hvilke virkemidler tar de i bruk?)  

Verv: 

2005 - 2012 Tillitsvalgt for fastlegene i Røyken kommune 

2012 - d.d. Varatillitsvalg for fastlegene i Røyken kommune 

2007 - 2013 Styremedlem Buskerud legeforening 

2007 - 2011 1. Landsråd for Buskerud i Allmennlegeforeningen 

2013 - 2015 1. Landsråd for Buskerud i Allmennlegeforeningen 

2014 - d.d. Medlem i landsstyret Legeforeningen 

2015 - 2016/10 Styremedlem Allmennlegeforeningen 

2016/10 - d.d. Nestleder Allmennlegeforeningen 

2015 - d.d.  Medlem Legeforeningens forhandlingsutvalg (normaltariffen) 

2016 - d.d.  Medlem Legeforeningens forhandlingsutvalg KS/Oslo kommune 

2015 - d.d. Styremedlem Premiereguleringsfondet 

2015 - 2017 Fastlegerepresentant LSU Vestre Viken Drammen Sykehus - kommunene 

Annet: 

Arrangert tre ledelseskurs for leger på våruka i samarbeid med Universitetet i Oslo,  

Artikkel i Utposten: https://www.utposten.no/i/2017/6/utposten-6-2017b-1078 

 

Deltok i arbeidsgruppene til Legeforeningens rapporter «Pasientens primærhelsetjeneste 

må ledes» og «Riktig diagnose til rett tid - Fastlegen som helsetjenestens portner» 

 

Satt i arbeidsgruppen med Legeforeningen og KS som utarbeidet ledelsesanbefalinger for 

legetjenesten i kommunen (https://www.ks.no/pressemeldinger/ks-og-legeforeningen-vi-ma-

styrke-legetjenesten/) 

https://www.utposten.no/i/2017/6/utposten-6-2017b-1078
https://www.ks.no/pressemeldinger/ks-og-legeforeningen-vi-ma-styrke-legetjenesten/
https://www.ks.no/pressemeldinger/ks-og-legeforeningen-vi-ma-styrke-legetjenesten/

