PRESENTASJON AV STYRET

AINA NÆRØ KRISTENSEN

Jeg jobber som overlege ved
Radiologisk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus. Jeg
er utdannet i Bergen og jobbet
noen år som fastlege i Sogn og
Fjordane før jeg startet med
spesialisering i radiologi.
Jeg har vært varaforetakstillitsvalgt for Overlegeforeningen
i Helse Bergen siden 2015, og
har hatt verv i Hordaland legeforening i perioden 2015-2017.
Har en av Hordalands plasser i
Ofs landsråd og er representant
for Of i landsstyret.
Som tillitsvalgt vil jeg være
med å bidra til at vil har gode
arbeidsforhold og -vilkår. For
meg er det viktig at legene på
ulike måter engasjerer seg i
hvordan vi vil at sykehusene
skal være nå og i fremtiden,
både som arbeidssted og behandlingsted.

ARISHA NAWAZ

Jeg ble ferdig utdannet gynekolog i 2011 og siden 2012 har jeg
vært i avtalepraksis i Bergen
sentrum. Jeg stortrives i en
gruppepraksis med 2 andre
gynekologer og 2 revmatologer
på Bryggen.
Jeg har også tidligere vært
styremedlem i HLF da jeg var
regionstillitsvalgt LVS og på KK
hadde jeg en periode som YLF
plasstillitsvalgt. Jeg har siste 4
år vært vara PSL Hordaland og
er leder for PSLs forskningsutvalg. Jeg er også PSL sin
representant i Legeforeningens
Kvalitetsfond. Fra 2018 sitter jeg
i styret i Norsk Gynekologisk
forening og er medlem i Spesialitetskomiteen for Fødselshjelp
og kvinnesykdommer. I Filosofisk Poliklinikk har jeg vært
styremedlem siden 2002.

YNGVAR LUNDE HAASKJOLD

ved Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus.
Representerer Yngre Legers
Forening (YLF), og har vært
foretakstillitsvalgt for YLF i
Helse Bergen siden 01.09.18.

36 år gammel, opprinnelig fra
Stord. Studerte medisin ved
Univeristetet i Bergen og ble
uteksaminert i 2011. Er lege i
spesialisering i indremedisin
og nyresykdommer og er ansatt
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YNGVILD SKÅTUN HANNESTAD

23 år gammel jente opprinnelig
fra Oslo, som nå går tredjeåret
ved medisinstudiet på UiB.
Dette er mitt andre år som
tillitsvalgt i Nmf Bergen! Å sitte
i Nmf-styret er kjempehyggelig
og engasjerende. Det er utrolig
stas å få tilliten og bli valgt som
leder for denne perioden. Jeg
ser frem til å jobbe med det fantastiske lokallaget vi har i år!
I tillegg er jeg økonomiansvarlig i MedHums sentralstyre
for perioden 2019/2020. MedHum er et av Nmfs største
prosjekter, og en av mine
hjertesaker. Andre hjertesaker
er gode lønns- og arbeidsvilkår
for medisinstudenter, i tillegg til
et økt fokus på global helse.
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