
 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 6.1 

Fra: Valgkomiteen 

Suppleringsvalg styremedlem I NFF region Nord for perioden 2023 - 

2025 

Valgkomitéens innstilling  

Styremedlem 

• Elisabeth Lønning Giertsen  

 

Kort presentasjon av kandidaten:  

Elisabeth Lønning Giertsen: F. 29.4.1992, bosatt i Harstad. Arbeider for tiden ved Fysioterapienheten 

ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Harstad. Styremedlem sentralt i 

studentorganisasjonen FYSIO Norge i 2015-2016 og styremedlem/webansvarlig for Unge 

Fysioterapeuters Fellesskap (UFF) i 2019-2020, deretter styremedlem i Nyutdannede fysioterapeuter 

i perioden 2020-2022. Tidligere medlem av styret i NFF Region Nord. Erfaring som delegat i en 

periode. Fullført 2 år av 5-årig mastergradsstudium i rettsvitenskap før hun startet med 

fysioterapeututdanning. Har videreutdanning i fysioterapi for eldre. Er i gang med masterutdanning i 

fysioterapi for eldre ved Oslo Met. 

Valgkomitéens kommentar til innstillinga:  

Ved rekruttering til suppleringsvalget har vi først og fremst prioritert kandidater som vi mener har 

erfaringer som gir et grunnlag for å gjøre en god jobb i styret i Region Nord. I tillegg har vi lagt vekt på 

å supplere styret på en måte som ivaretar god kjønnsbalanse, spredt geografisk representasjon og 

variert erfaringsbakgrunn fra arbeidslivet som fysioterapeut. Valgkomitéen stiller seg bak 

Regionleders forslag om å supplere styret med vararepresentant Elisabeth Lønning Giertsen. 

 

VALG AV DELEGATER OG VARADELEGATER TIL NFFs LANDSMØTER 

FOR NFF REGION NORD FOR PERIODEN 2023-2025  

Valgkomitéens innstilling  

Delegater:  

• Audun Bjerke  

• Tor Ketil Hågland 

• Sanna Bostad Kvaal 

• Thomas Hoff 



 

   

 

Varadelegater:  
1. Steffen Orvik Engdal  

2. Liv Johanne Nikolaisen 

3. Gro Marit Hellesø 

 

Kort presentasjon av kandidatene:  

Audun Bjerke: F. 23.4.1973, bosatt i Hammerfest. Arbeider for tiden som selvstendig 

næringsdrivende fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Har fra tidligere erfaring fra 

spesialisthelsetjenesten, både som kliniker, tillitsvalgt og leder. Har også erfaring som fysioterapeut i 

Forsvaret i flere år. Tidligere medlem av styret i NFF Region Nord. Har også vært leder og 

styremedlem i NFF avdeling Finnmark over en lang periode. Erfaring som delegat på flere 

landsmøter. Hadde verv i NFFs lovutvalg i 2016-2019 og er valg til medlem av NFFs kontrollutvalg i 

perioden 2020-2022 og 2023-2025.  

Tor Ketil Hågland: F. 22.05.1974, bosatt i Tromsø. Arbeider som fysioterapeut for barn og unge i 

Tromsø kommune, har vært der siden 2003. Har vært ett år i et rehabiliteringsprosjekt i Zambia. 

Tidligere medlem av styret i Region Nord i en periode, og som vara styremedlem i to perioder. Har 

erfaring som tillitsvalgt i tre perioder i Tromsø kommune. Er medlem faggruppene i barne- og 

ungdomsfysioterapi og i idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Har videreutdanning i psykososialt 

arbeid med barn og unge, og er koordinator og veileder for fysioterapistudenter i Tromsø kommune. 

Er medlem i støtteapparatet for et håndballag i Tromsø håndballklubb.   

Sanna Bostad Kvaal: F. 02.04.1990, bosatt i Tromsø. Arbeider for tiden som fagansvarlig 

universitetslektor ved Master i fysioterapi retning psykomotorisk fysioterapi, UiT. Har erfaring som 

psykomotorisk fysioterapeut i voksenpsykiatrien i spesialisthelsetjenesten, og som avdelingsleder 

innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Har vært tillitsvalgt. Har vært medlem av styret i 

Region Nord i perioden 2020-2023, og er medlem i perioden 2023-2025.    

Thomas Hoff: F. 28.01.1982, bosatt i Jektvik (Helgeland). Arbeider for tiden som selvstendig 

næringsdrivende fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Har fra tidligere erfaring fra 

kommunehelsetjenesten i flere år, og spesialisthelsetjeneste. Sitter som leder i Samarbeidsutvalget i 

Rødøy. Har master i klinisk nevrologisk fysioterapi, spesialist i nevrologisk fysioterapi. Masteremne i 

theory and practice of injection therapy.   

Steffen Orvik Engdal (1. varakandidat): F. 22.06.1985, bosatt i Alta. Arbeider for tiden som selvstendig 

næringsdrivende fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Har fra tidligere erfaring fra 

spesialisthelsetjenesten, både som kliniker og tillitsvalgt. Medlem av styret i Region Nord i flere 

perioder. Tidligere medlem av sentral valgkomité. Medlem av Næringspolitisk råd i perioden 2023-

2025.   

Liv Johanne Nikolaisen (2. varakandidat): F. 8.8.1983, bosatt i Tromsø. Arbeider for tiden som leder 

ved bachelorprogrammet i fysioterapi ved UiT Norges arktiske universitet. Tidligere arbeidet som 

fysioterapeut hovedsakelig i spesialisthelsetjenesten, men også i kommunehelsetjenesten. Har 

mastergrad i folkehelsevitenskap. Erfaring som tillitsvalgt både i spesialisthelsetjenesten og på 

universitet. Tidligere verv som styremedlem i Region Nord i perioden 2013-16 og som delegat til 

landsmøtet i perioden 2013-2019. Har også vært medlem av styret i NFF avdeling Finnmark. Medlem 

av Tariffpolitisk utvalg i NFF i perioden 2020-2022 og 2023-2025. 

Gro Marit Hellesø (3. varakandidat): F. 1.8.1954, bosatt i Bodø. Arbeider for tiden som selvstendig 

næringsdrivende fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Har lang erfaring som selvstendig 



 

   

 

næringsdrivende fysioterapeut, men har også fartstid fra stilling som kommunalt ansatt. Tidligere 

verv: medlem av styret i NFF avdeling Nordland, medlem av sentralstyret i NFF og faggruppeleder. 

Var varadelegat forrige valgperiode (2016-2019), og var da med på hovedlandsmøtet. Er også 

medlem av NFFs lovutvalg i perioden 2020-2022 og varamedlem i perioden 2023-2025. 

Valgkomitéens kommentar til innstillinga:  

Ved rekruttering og komposisjon av delegasjonen har vi først og fremst prioritert kandidater som vi 

mener har erfaringer og personlige egenskaper som gir et grunnlag for å gjøre en god jobb for Region 

Nord på NFFs landsmøter. I tillegg har vi lagt vekt på å sette sammen en delegasjon med en viss 

kjønnsbalanse, spredt geografisk representasjon og variert erfaringsbakgrunn fra arbeidslivet som 

fysioterapeut. Vi har også tilstrebet en kombinasjon av rutine og fornyelse. Alle varadelegatene er 

erfarne, og kan gå inn å gjøre en god jobb, også på kort varsel. Til sist har vi vektlagt å ha en 

forbindelse mellom regionstyret og delegasjonen, som Sanna Kvaal og Steffen Orvik Engdal 

(varadelegat) vil stå for dersom de blir valgt som delegater til landsmøtet.  

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I 

NFF REGION NORD 2023-2025  

Valgkomiteens innstilling  

Medlemmer:  

• Hanne Bæhr Henriksen  

• Marthe Woll 

• Luna Visnes 

Varamedlemmer:  

• Petter Hobberstad 

• Gro Johnsen 

• Maja Olaussen 

 

Presentasjon av kandidatene  

Hanne Bæhr Henriksen: F. 27.02.1983, bosatt i Alta. Arbeider for tiden som fysioterapeut ved 

Helsepartner rehabilitering AS. Videreutdanning i ergonomi og helsefremmende arbeid, og er 

medlem i faggruppa for arbeids- og folkehelse. Har erfaring både fra kommunehelsetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten og bedriftshelsetjenesten. Har også erfaring som selvstendig 

næringsdrivende fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Tidligere medlem av valgkomitéen i NFF 

Region nord og medlem av styret i NFF avdeling Finnmark.  

Marthe Woll: F. 02.10.1990, bosatt i Tromsø. Arbeider for tiden som turnusfysioterapeut på UNN 

Tromsø. Har vært i turnustjeneste i kommunehelsetjenesten. Har vært økonomiansvarlig i Fysio og 

tillitsvalgt i sitt kull. Har årsstudium i pedagogikk og mange års erfaring fra barnehage.   

Luna Visnes: F. 12.07.1990, bosatt i Bodø. Arbeider for tiden som kommunefysioterapeut i Meløy 

kommune. Er i gang med master i klinisk helsevitenskap, studieretning smertepalliasjon. Har tidligere 

sittet i styret i UFF.   

Petter Hobberstad: F. 19.06.1977, bosatt i Alta. Arbeider for tiden som fysioterapeut ved 

Helsepartner rehabilitering AS. Har også erfaring som avdelingsleder og som selvstendig 



 

   

 

næringsdrivende fysioterapeut med kommunal driftsavtale. Er i gang med master i psykomotorisk 

fysioterapi. Har tidligere erfaring fra styret i NFF avd. Finnmark.   

Gro Johnsen: F. 10.07.1976, bosatt i Harstad. Arbeider for tiden som spesialfysioterapeut ved UNN 

Harstad. Videreutdanning i fysioterapi for eldre. Har tidligere jobbet på sykehus i Narvik, på 

Stokmarknes og i Harstad, samt i Kvæfjord kommune. Har tidligere sittet i valgkomitéen i NFF avd. 

Troms, og har vært tillitsvalgt ved UNN Harstad i mange år. 

Maja Olaussen: F. 25.07.1987, bosatt i Bardufoss. Jobber som kommunefysioterapeut i Bardu 

kommune. Har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både offentlig på UNN Tromsø og i privat på 

Valnesfjord helsesportssenter. Har en bachelorgrad i journalistikk fra tidligere.  

 


