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ANNE KRISTINE JORDAL

Jeg tok utdannelsen min på
Universitetet i Bergen, og dro
siden til Tromsø/Kvænangen
hvor jeg hadde turnustjeneste
og arbeidet som kommunelege fra 2000-03. Siden har jeg
jobbet mange ulike steder, blant
annet som fastlege på Lindås fra
2005-10 og som bedriftslege på
Statoil Mongstad 2010-13. Er nå
bedriftslege i Framo AS.
Har sittet i HLF-styret som
tillitsvalgt for NAMF siden 2015.
Sitter også i landsrådet i Norsk
Arbeidsmedisinsk forening.
Jeg mener at man - uavhengig av system og rammevilkår
– bør arbeide på tvers av
yrkesprofesjoner for å bevare
autonomien og integriteten til
legestanden. Opptatt av legers
arbeidsvilkår og autonomi.
Dette henger uløselig sammen
med god utøvelse av faget, og
med det, trygg pasientbehandling i alle ledd.

ANNE LAUE

Dette er min tredje periode
som årsmøtevalgt i styret i HLF.
Jeg har vært lokaltillitsvalgt i 2
perioder og leder av kurskomiteen i 7 år.
Jeg har vokst opp i Bremen
og studert i Kiel (og et vintersemester i Wien). Tok en
tysk doktorgrad (i Kiel) på
arbeidsbetingelser og trivsel av
allmennleger i 1999.
Nå har jeg jobbet som fastlege på Frekhaug siden 1998, blitt
etter hvert spesialist i allmennmedisin og trives fortsatt med
det! Jeg har samtidig arbeidet
som praksiskonsulent på
Haraldsplass Diakonale Sykehus
siden 2008.

TORD MOLTUMYR

Jeg har nå begynt i min 7. periode som styremedlem i HLF og
fylkestillitsvalgt for LSA. Jeg er
cand.med. fra UiB 1993 og spesialist i allmennmedisin fra 2001.
Fra 1995 har jeg jobbet i Meland
kommune som fastlege, fra 2000
som kommuneoverlege i kombinasjon med ulike lederstillinger.
Siden 2017 også kommuneoverlege i Radøy. Fra 1. januar 2020
går jeg over i ny stilling i nye
Alver kommune som tjenesteleder for helsetjenesten.
Jeg er medlem i landsrådet
i LSA og har siden 2015 representert HLF i landsstyret i Dnlf.
I HLF har jeg siden 2015 hatt
ansvaret for økonomistyringen.
Fra 2019 er jeg medlem i styret
i LSA. Jeg er spesielt opptatt av
samhandlingsspørsmål mellom
sykehus og kommuner. Min
ambisjon i HLF-styret er å bringe inn det samfunnsmedisinske
perspektivet i arbeidet, og å
bidra til gode og opplyste interne diskusjoner. Sammen med de
andre yrkesforeningene i styret
har vi ansvar for å arbeide for
en fortsatt samlet og kraftfull
legeforening.
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