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Valgkomiteen har mottatt per mail følgende forslag til ALIS: 

 

1)  

Forslag: Elin Kjølsrød Ødemark 

 

Begrunnelse: Jeg vil foreslå Elin fordi hun selv har tatt initiativ og vist interesse for 

dette. Hun har dessuten vist engasjement gjennom på egenhånd å ha brakt fram 

saken om individuell veiledning for ALIS for Helsedirektoratet, Bydelsoverlege og 

videre til kommuneadministrasjonen i Oslo kommune. Hun er en god kandidat i kraft 

av å ha jobbet som vikar ved flere ulike fastlegekontorer.  

 

Forslagstiller: Katrina Tibballs 

 

2)  

Forslag: Martha Lamøy 

 

Forslagstiller: Magnar Eek 

 

3) 

Forslag:  Michel Grøntvedt van Schaardenburgh  

 

Begrunnelse: Han har erfaring fra kirurgisk avdeling og har PhD i klinisk medisin. Han er 

ALIS og fastlege i Trondheim. Mitt inntrykk av Michel er at han er utrolig blid og 

hyggelig. Han er flink til å nettverksbygge og skape nye kontakter i kraft av sin åpne 

og imøtekommende væremåte. Samtidig som han er en erfaren lege har han flere 

år igjen av sin ALIS-karriere og jeg tror han vil egne seg svært godt i ALIS-utvalget. 

 

Forslagsstiller: Ingvild Vatten Alsnes 

 

4) 

Forslag: Lars Kristian Lervik 

 

Forslagsstiller: Torstein Sakshaug 

 

5) 

Forslag:  Oda Sunde Strand 

 

Begrunnelse: Hun er aktiv og engasjert, og er tillitsvalgt for legene i Odda 

kommune.  Hun er forespurt om hun kan bli foreslått til ALIS-utvalget og har sagt seg 

villig til det. 

 

Forslagsstiller: Hans Høvik 

 

6) 

Forslag:  Linn Norseth 

 

Begrunnelse: Linn er en relativt fersk LIS-kandidat innenfor allmennmedisin, med har 

allerede utmerket seg med stort faglig engasjement, og pågangsmot. Det er lagt 

stor vekt på fastlegepraksis i den nye spesialistutdanningen for allmennmedisin. Vi 



bestrider ikke at fastlegepraksis er et viktig sted å lære allmennmedisin, men er som 

sykehjemsleger også opptatt av at A-lis tiden som sykehjemsleger skal bli synlig i 

arbeidet med videreutvikling av spesialiteten. Oslo kommune har totalt 70 

sykehjemsleger, omtrent 50% er ansatt i kommunen, mens resten er ansatt hos ulike 

private driftere. Vi mener det er viktig at også disse perspektivene kommer med inn i 

et A-LIS utvalg, og håper derfor at valgkomiteen tar forslaget vårt til følge.  

 

Forslagsstiller:  Siri Seterelv 

 

7) 

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 

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/


• 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 

 


