
Valgkomiteens innstilling til FUGs generalforsamling 2020 
Styremedlemmene Marianne Arnemo, Ingrid Kinne Tunestveit, Karina Eckell Skåre og styreleder Ørjan 
Leiknes Apeland er ikke på valg.  

Styremedlemmene Karianne Johansen og Eirik Bakka er på valg, samt studentrepresentant Teresa Sandnes 
og vara for studentrepresentant Emma Remen Singstad. Av disse stiller Teresa Sandnes til valg ett år til. 

4 styremedlemmer, deriblant studentrepresentant og vara for studentrepresentanten skal velges. 
Styremedlemmer velges for en toårsperiode, med unntak av studentrepresentantene som velges for ett år. 
Valgkomiteen foreslår følgende kandidater som er villige til å stille til valg: 

Mona Moxness Lyftingsmo 
Mona er utdannet cand.pharm fra UIO i 1986, og har spesialistutdanning i sykehusfarmasi (2000) og 
erfaringsbasert master i klinisk farmasi UIO (2013). 

Mona har omfattende erfaring fra sykehusfarmasi. I tidsrommet 1988 - 2015 har hun jobbet som 
sykehusfarmasøyt, sykehusapoteker og tjenestefarmasøyt ved ulike sykehusapotek (Ullevål 1988-2007, 
Elverum 2007-2013, Nord 2013-2015). Siden 2015 har hun jobbet som provisorfarmasøyt ved ulike apotek, 
og holder samtidig undervisning i farmakologi for masterstudenter i klinisk sykepleie. 

Mona har bred organisasjonserfaring bl.a. som NFF hovedtillitsvalgt, NFF styremedlem, styremedlem og 
leder for Norske Sykehusfarmasøyters Forening. 

Hun har alltid vært opptatt av fag og kvalitet i legemiddelbehandlingen og har et stort engasjement for å 
bidra med sin kompetanse til nytte for enkeltmennesker og samfunnet; det at legemidlene brukes riktig og 
med minst mulig interaksjoner eller bivirkninger. 

Ken Tesaker 
Ken er cand.pharm fra Universitetet i Oslo (1997) og har master i administrasjon og ledelse fra Norges 
Handelshøyskole i Bergen (2009). 

Ken har omfattende leder- og konsulenterfaring. Han var sentral i oppbyggingen av Vitusapotekkjeden i 
tidsrommet 2001 til 2011 og hadde da stillinger som Apoteker, Regionsjef, Salg- og driftsdirektør og Fag- og 
kvalitetsdirektør. I 2006 var Ken på et bistandsoppdrag i India der han kvalitetssikret legemidler på vegne av 
German Doctors. 

Ken er sertifisert PRINCE2 Practitioner og har konsulenterfaring fra Deloitte. Han har vært prosjektleder og 
prosjekteier på en rekke prosjekter i og utenfor apotekbransjen. I tidsrommet 2015 til 2018 var han leder 
for forretningsutvikling i Norsk Medisinaldepot AS. 

Ken leder i dag konsulentselskapet TERIAK som er spesialisert på rådgivning og prosjektledelse innen 
legemiddelområdet. 

Studentrepresentant: Gjenvalg av Teresa Sandnes, studentrepresentant, FUG studentgruppe i Oslo. 
Vara for studentrepresentant: Styreleder i FUG studentgruppe i Tromsø: Nazreit Ermia 

Som valgkomité for 2020 foreslås: Marianne Klausen, Karianne Johansen og Eirik Bakka 
Som revisor for 2020 forslås: Roger Skogly (Alpha Revisjon AS) 

______________________       _______________________   _______________________ 
Anne-Marie Vingdal Tessem    Nina Fagernes      Karine Wabø Ruud 
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