
STYREVALG

GENERALFORSAMLING I NSFS FAGGRUPPE FOR 
MIGRASJONSHELSE OG FLERKULTURELL 
SYKEPLEIE

21.- 22. OKTOBER 2019



PRESENTASJON VED NOMINASJONSKOMITEEN

BAKGRUNN
Det var et ønske fra faggruppen at dette skulle inkludere: 
Demografi
Minimum to menn, spredning i alder, geografisk spredning
Arbeidssted
Minimim to fra kommunehelsetjenesten, to fra 
spesialisthelsetjensten, to fra akademia/forvaltning
Fagområde
Bakgrunn fra barn/unge, psykiatri, samisk helse
Det var videre viktig for faggruppen at styret representerer 
mangfold, også blant sine medlemmer.



PRESENTASJON VED NOMINASJONSKOMITEEN

• Enkelte av de sittende styremedlemmene ønsket å 
stille til gjenvalg.

• Totalt skal styret bestå av åtte medlemmer, 
inkludert leder og varaer.

NOMINASJONSKOMITEE
• Oppnevnt en nominasjonskomiteen bestående av 

Gunnhildur Arnadottir og Tore Anton Svanes. 



PRESENTASJON AV KANDIDATENE - LEDER

Ana Carla Schippert
• Ana Carla Schippert er operasjonssykepleier og 

har jobbet med migrasjonshelsespørsmål i 
ulike deler av spesialisthelsetjenesten over 
flere år. Hun har vært nestleder for faggruppen 
for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie 
siden oppstarten i 2013.



PRESENTASJON AV KANDIDATENE - MEDLEMMER

Ida Marie Bregård er sykepleier og universitetslektor og har 
jobbet med migrasjonshelse i ulike sammenhenger siden 
2007. Hun har vært leder for faggruppen for migrasjonshelse 
og flerkulturell sykepleie siden oppstarten i 2013.

Ragnhild Storstein Spilker er sykepleier og seniorrådgiver på 
Folkehelseinstituttet. Hun har jobbet på migrasjonshelsefeltet 
siden 2008, og har vært kasserer faggruppen for 
migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie siden oppstarten i 
2013.



PRESENTASJON AV KANDIDATENE - MEDLEMMER

Naresh Kumar Chhura er helsesøster og jobber med barn 
og unge i Groruddalen i Oslo.

Tirhas Tesfasilasse er sykepleier og jobber i 
spesialisthelsetjenesten.

Tone Kristin Amundsen er sykepleier og rådgiver innen 
helsetjenester til den samiske befolkningen i Helse Nord.



PRESENTASJON AV KANDIDATENE - VARA

Abdullah Karagøz er klinisk spesialist i intensivsykepleier 
og jobber på barneintensiven på Rikshospitalet. Han har 
vært styremedlem i faggruppen for migrasjonshelse og 
flerkulturell sykepleie siden oppstarten i 2013.

Martine Andersen Olimb er sykepleier og jobber i Oslo 
kommune. Hun har erfaring fra helsetjenester til 
asylsøkere, samt lavterskel tilbud til ulike pasientgrupper.



VALG TIL NOMINASJONSKOMITEE FOR KOMMENDE 
PERIODE

• Gunnhildur Arnado]r

• Tore Anton Svanes

• Ragnhild Magelssen


