
Valgkomiteen har mottatt følgende forslag til styret: 

1) Forslag: Nina Irene Wiggen 

Begrunnelse: Jeg ønsker herved å foreslå Nina Irene Wiggen som kandidat til 

styremedlem for styret ved Allmennlegeforeningen for perioden 1. september 2021 til 

31. august 2023 til valg ved landsrådsmøtet 28. april 2021.   

Nina jobber som fastlege ved Gransdalen Legesenter i Oslo og er 1.landsråd for 

allmennlegene i Oslo og styremedlem i Oslo legeforening. Hun har tidligere også 

vært medlem av samarbeidsutvalget i bydel Alna og styremedlem i Norsk forening 

for Allmennmedisin. 

Nina har gjennom sitt arbeid og engasjement som tillitsvalgt vist en genuin interesse 

for arbeidsforhold for fastlegene i Oslo og klart å etablere et godt nettverk av lokale 

tillitsvalgte på tvers av bydelene. Vi opplever at hun har en sentral rolle i samarbeid 

med Oslo kommune for å både fremme og løse utfordringer ved fastlegetjenesten i 

Oslo. Gjennom aktiv deltagelse i utarbeidelse av Plan for legetjenester for bydel 

Alna har hun også vist god innsikt i videreutvikling av fastlegetjenesten på lokalt nivå 

og synliggjort områder man trenger å øke fokus på i fremtiden. 

Jeg synes at Nina er en utmerket kandidat for styremedlem i AF pga hennes 

engasjement og vilje til å jobbe for en fremtidsrettet fastlegetjeneste som skal både 

være en god arbeidsplass for kollegaer og en trygg og fleksibel tjeneste for 

pasienter. Hennes erfaring som fastlege i Oslo og hovedtillitsvalgt i Oslo vil bidra til at 

AF kan ytterligere øke sin innsikt og forståelse for arbeidsforhold for fastlegene i 

hovedstaden, spesielt når det foreligger egen rammeavtale for Oslo i tillegg til KS-

området. 

Forslagstiller: Sohail Aslam 

 

2) Forslag: Sohail Aslam 

Begrunnelse: Jeg vil med dette foreslå Sohail Aslam som styremedlem i AF i perioden 

2021-2023. Han er fastlege i Oslo, bydel Alna. Han har flere års erfaring som tillitsvalgt, 

og har gjennomført dette vervet svært godt. Han har vært tillitsvalgt i Alna bydel og 

vært fastlegenes representant i SU i Oslo legevakt i flere år. Han har i siden 2019 vært 

andrelandsråd i Oslo og vært styrmedlem i Oslo legeforening. Han deltar i disse 

dager som aktiv varamedlem i forhandlingsprosessen om rammeavtalen i Oslo, og 

har svært god innsikt i de noe spesielle problemstillingene vi har i Oslo som eget 

avtale område. 

Sohail har svært mange gode egenskaper som er forenelig med tillitvalgt arbeid. 

Han har gode evner til å se problemstillinger fra ulike ståsted, og beholder roen når 

det koker rundt han. Han representerer storbyen og kjenner utfordringene i Oslo fra 

innsiden.  

Sohail Aslam har samtykket til at jeg sender dette forslaget, og er villig til å stille til 

valg. 

Forslagstiller: Nina Wiggen 



3) Bernard Holthe 

Begrunnelse: Bernard Holthe har vært styremedlem og nestleder i NLF over to 

perioder, samt vært 1. landsråd i AF fra 2019 til dags dato. Som styremedlem har han 

spesielt vært engasjert i fastlegeordningen, ALIS, tillitsvalgtarbeid og samhandling. 

Han ble oppnevnt i samhandlingsutvalget i Helse Nord i 2019 og til styringsgruppen i 

ALIS Nord i 2018. Han har vært streikegeneral under fastlegestreiken og jobbet mye 

med å forbedre kommunikasjon med tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten i 

Nordland. Vi mener Bernard Holthe vil gjøre en utmerket jobb som medlem i AF-styret 

og være en god representant også for de små kommunene som ofte har ekstra 

utfordringer. Bernhard er ryddig, engasjert, har oversikt over hvordan det er å jobbe 

som fastlege i distrikt, evner til å jobbe strukturert og i team med andre. Han har 

gode kommunikasjonsevner. 

Forslagstiller: Nordland legeforening 


