Valgkomiteens innstilling til valg av styre til

GENERALFORSAMLINGEN I FARMASØYTER UTEN GRENSER NORGE
18.06.2021
På Generalforsamlingen i 2020 ble to nye styremedlemmer valgt inn for 2 år. Da styremedlem Mona
Moxness Lyftingsmo dessverre måtte trekke seg fra styret og følgelig ikke kan sitte sin toårsperiode
er det kun et styremedlem som ikke er på valg i år.
Følgende styremedlem er ikke på valg:
■
Ken Tesaker
Følgende styremedlemmer er på valg:
■
Ørjan Leiknes Apeland (styreleder)
■
Karina Eckel! Skåre
■
Ingrid Kinne Tunestveit
■
Marianne Arnemo
• Teresa Sandnes (studentrepresentant)
•
Nazreit Ermia (vara studentrepresentant)
Av disse stiller Ørjan Leiknes Ape land til gjenvalg som styreleder for ytterligere 2 år og Ingrid Kinne
Tunestveit og Marianne Arne mo til gjenvalg som styremedlemmer for 1 år.
To nye styremedlemmer skal følgelig velges i år i tillegg til ny studentrepresentant. Nye
styremedlemmer velges for to år, med unntak av studentrepresentantene som velges for ett år.
Valgkomiteen foreslår følgende kandidater som er villige til

å stille til valg:

Erik Sagdahl
Erik Sagdahl har kompetanse innen både farmasi og helseøkonomi. Han er utdannet master i farmasi
fra Universitetet i Oslo, og har også en European Master in Health Economics and Management fra
Universitetet i Oslo og Universitetet i Bologna.
Erik jobber til daglig i Sykehusinnkjøp HF, og har en stilling som universitetslektor ved Institutt for
farmasi, Universitetet i Tromsø. Han har tidligere jobbet som seniorrådgiver i legemiddeløkonomi
ved Legemiddelverket.
Linda Azimi
Linda Azimi er utdannet cand.pharm fra UiB i 2016, i tillegg til proststudierett i helseøkonomi.
Linda har erfaring som farmasøyt hos Apotek 1 og Vitusapotek og som kvalitetsrådgiver og
Farmasøytisk Faglig Ansvarlig (FFA) for Norsk Medisinaldepot. I 2019 tiltrådte Linda som
kvalitetsleder i GSK Norge og har nylig gått over i ny stilling som medisinsk rådgiver innen Astma og
KOLS i medisinsk avdeling hos GSK.
Linda har god forståelse for produksjon og distribusjon av legemidler og hvordan kvaliteten er bygd
inn fra fabrikk til pasient.
I tillegg har Linda en stor personlig interesse for legemiddeltilgang, tverrfaglig samarbeid og riktig
legemiddelbruk.

Studentrepresentant: Khai Nguyen Do, FUG Studentgruppe UiO
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