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Region Osloområdet – Suppleringsvalg styremedlemmer og 
varamedlemmer til styret i NFF region Osloområdet 
 
Valgkomiteen i NFF region Osloområdet har innstilt følgende kandidater til suppleringsvalget til 
regionstyret 2023-2025 i NFF region Ossloomådet:  
Navn Verv Bosted Kjønn Arbeidstilknytning 
Line H. Hagen,  
 

 Oslo K Privatpraktiserende med 
tilskudd (Oslo 
kommune). Vinderen 
Fysioterapi AS 

Motkandidat 
Kristin Bakkeli  Varamedlem Lørenskog K Elavit Fysioterapi,  

privatpraktiserende uten 
tilskudd, Lørenskog 
Kommune 

Varamedlem     
Anette Londal  Varamedlem Oslo K Privatpraktiserende uten 

tilskudd, Oslo kommune 
 
 
Kandidater styremedlem NFF region Osloområdet 
 
Line H. Hagen innstilles som regionstyremedlem, privatpraktiserende med tilskudd (Oslo 
kommune). 
Alder: 36 
Bosted: Oslo 
Tlf./mobil: 92057596 
 
Arbeidssted: Vinderen Fysioterapi AS 
E-post: hagen.line@outlook.com 
 
Utdanning: Bachelor Fysioterapi Bjørknes Høyskole/Saxion University of Applied Sciences, 
Nederland. Norges Idrettshøyskole, idrettsfag Høyskolen i Hedmark Organisasjon og ledelsesfag. 
Manuellterapi Universitet i Melbourne. Spesialist Idrettsfysioterapi MNFF.  
 
Yrkeserfaring: Turnustjenste (Ullevål Sykehus og NIMI), faglig ansvarlig for innholdsutvikling ExorLive 
2008-2014, hel privatpraksis Gnist trening og helse 2008-2016, foreleser fysioterapiutdanningen 
Oslo Nye Høyskole 2015-2016, Senior fysioterapuet ved Sport Spine Center Aspetar, Qatar 2016-17, 
privat praksis med driftstilskudd Jessheim og Vinderen 2017-dd. Sensor OsloMET.   
 



Organisasjonserfaring: Studentrepresentant European network of Higher education (ENPHE), 
styremedlem sameier og AS.  
Kandidatens egen beskrivelse: 
Jeg stiller meg gjerne til rådighet som styremedlem i NFF region Oslo. Jeg er engasjert og liker å ha 
muligheten til å påvirke min egen og kollegaers hverdag og ser at denne rollen er en mulighet for 
det. Jeg har noe erfaring med styrearbeid fra tidligere som student representant i European Network 
of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) samt privat i sameie og eget aksjeselskap. I tillegg har 
jeg opp gjennom årene brukt engasjementet mitt til å delta i en rekke prosjekter blant annet 
fysioprim, raskere tilbake (NAV), artroseskole og pr dd som medlem i arbeidsgruppen ved 
pasientreiser. Jeg har bred arbeidserfaring fra regionen da jeg har jobbet helprivat i Bærum, med 
driftstilskudd på Jessheim og i Oslo, i software firma (ExorLive), tidligere foreleser og sensor ved 
fysioterapiutdanningen samt ved både private og offentlige sykehus. I tillegg har jeg ett bredt (faglig) 
kontaktnettverk i utlandet da jeg har studert i Nederland og Australia samt jobbet i Qatar.  
 

Kristin Bakkeli motkandidat styremedlem, privatpraktiserende uten tilskudd, Lørenskog 
Kommune 
Alder: 29 
Bosted: Lørenskog 
Tlf./mobil: 45482062  
Arbeidssted: Elavit Fysioterapi 
E-post: kristinbakkeli@gmail.com 
 
Utdanning:  
Årsstudium idrett v/Høgskolen på Lillehammer, 2011-12 
Bachelor i fysioterapi v/OsloMet, 2012-15 
Trenining og kreft v/Norges idrettshøgskole, 2016 
Motiverende intervju v/OsloMet, 2018 
 
Yrkeserfaring:  
2016-18: Fysioterapeut ved Risenga Rehabiliteringssenter i Asker kommune, vikariat 
2018-19: Fysioterapeut ved Skogli helse og rehabiliteringssenter, vikariat 
2019-20: Fysioterapeut for voksne i Lørenskog kommune, fast stilling 
2020- d.d.: Privatpraktiserende fysioterapeut ved Elavit fysioterapi i Lørenskog 
 
Organisasjonserfaring: 
i 2017 ble jeg valgt inn som styremedlem i Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF) og var en del av 
styret frem til Landsmøtet i 2019 vedtok å gjøre organisatoriske endringer; UFF ble da til NUF 
(Nyutdannede fysioterapeuter). I 2020 ble jeg valgt som leder av NUF og har nå vært i den rollen i 
drøye to år, og har vært med på Landsmøte -20 og -21 med tale-, forslags- og stemmerett. Som NUF-
tillitsvalgt har jeg hatt automatisk plass i regionstyret. Jeg har også vært NFF-tillitsvalgt i Lørenskog 
kommune. 
 
Kandidatens egen beskrivelse: 
Jeg er ei glad og omgjengelig jente som liker å kunne være med å bidra med det jeg kan. Som leder i 
NUF og styremedlem i region Oslo-området har jeg fått god kjennskap til NFF som organisasjon, 



både styrker og forbedringspotensialer. Gjennom jobb og tillitsverv har jeg også fått et godt nettverk 
som kan være nyttig i en posisjon i regionstyret. Som nåværende NUF-leder (og følelsen av å fortsatt 
være høvelig nyutdannet) brenner jeg for å jobbe for denne medlemsmassen. I tillegg jobber jeg som 
privatpraktiserende fysioterapeut og håper jeg kan bidra med min erfaring og engasjement i arbeid 
rettet mot de selvstendig næringsdrivende medlemmene i forbundet.  
Jeg føler meg ikke ferdig som tillitsvalgt i NFF og håper på gjenvalg, denne gangen som ordinært 
styremedlem i region Osloområdet. 
 
 

 
Varamedlem styremedlem NFF region Osloområdet 
 
Anette Londal kandidat varamedlem regionstyret, Privatpraktiserende uten tilskudd (Viken), 
Miljøterapeut (Oslo kommune). 
Alder: 28år 
Bosted: 1061 Oslo 
Tlf./mobil: 415 87 950 
Arbeidssted: Oslo Kommune, er også privatpraktiserende på klinikk 
E-post: londal.anette@gmail.com 
 
Utdanning:  
2014 - 2017: Fysioterapiutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus 
 
Yrkeserfaring:  
2016 - 2016: sommervikar i helse og omsorgsektoren, Lyngdal Kommune 
2017 - 2017:  sommervikar i helse og omsorgsektoren, Lyngdal Kommune 
2018 - 2018:  turnusfysioterapeut, bydel Alna, Oslo 
2018 - 2019:  turnusfysioterapeut, Akershus Universitetssykehus, Oslo 
2019 - 2019:  fysioterapeut (sommervikar), Kvinesdal kommune 
2019 -  miljøterapeut, Oslo kommune 
2020 -   fysioterapeut, privatpraktiserende (Klinikk Andersen) 
 
Kandidatens egen beskrivelse: 
Jeg er en helt vanlig fysioterapeut som gjør sitt best i å ta kloke valg, og formidle ting på en 
gjennomtenkt og god måte. Jeg er en del erfaring fra styreverv, stort sett knyttet til idretten. Har 
gjennom disse også vært med på å arrangere større eventer. En av mine oppgaver n0 er blant annet 
å administrere kurs, medlemssystem og nettside. Jeg er et ganske trygt valg når det gjelder 
kompetanse og erfaring med styreverv. Men jeg utfordrer systemer som ikke virker, som utnyttes 
eller er urettferdige.  Hvorfor ønsker jeg styrevervet: Nysgjerrig på hva dere driver med. Har egentlig 
ikke noe forhold til hverken region eller forbund.  
Diverse fakta om meg: Er 28 år, var ferdig med turnustjenesten i 2019. Har dårlig humor så alle kan 
le (av meg). Er på landslaget i bueskyting. Hater styrketrening, men gjør det likevel. Liker å spille 
dataspill. Er kjent for å være en positiv-humørspreder. Jeg har et superkult, aktivt liv med høyt 



tempo. Jeg forventer av styret at det går an å kjøre eller delta på møter digitalt når det er 
nødvendig.  
 

 
 
 
 


