
Valgkomitéens innstilte til Oslostyret: 
 

Leder: 
Birgit Aanderaa   
Jeg ønsker at Psykologforeningen skal arbeide for å sikre 
reell tilgang på terapi både innen døgnbehandling, 
poliklinikk og lavterskel. Som tillitsvalgt i 
spesialisthelsetjenesten har jeg derfor jobbet for å bedre 
arbeidsforholdene for terapeuter på flere måter, bl.a. 
gjennom budsjett- og kapasitetsspørsmål. Jeg er også 
opptatt av god samhandling mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste, der tilbudene må vurderes samlet 
når man skal dimensjonere tjenesten. Videre har jeg vært 
engasjert i samhandlingen mellom universitetsmiljøet, de 
kliniske miljøene og de øvrige psykologvirkeområdene, 
både i saker som omhandler studenter-, og forskere.  

 
Jeg har jobbet som psykolog med barn og eldre, på alderspsykiatrisk avdeling på Gaustad, og 
på BUP Tøyen. Jeg har vært foretakstillitsvalgt på Oslo universitetssykehus siden 
sammenslåingen i 2009. I perioden 2006-2009 var jeg foretakstillitsvalgt på Aker sykehus. 
 
Jeg satt i Oslostyret i Psykologforeningen fra 2007 til 2012, i sentralt Lønns- og arbeidsutvalg 
siden 2007, i sentralstyret 2010 – 2016, og var visepresident med ansvar for fagpolitikk og 
profesjonspolitikk i perioden 2012 - 2016. Jeg kom på nytt inn i Oslostyret i 2019 og har vært 
leder for Oslostyret siden 2019.  
 
Blant mine øvrige verv er de to mest relevante: Varastyremedlem til styret i Helse Sør-Øst for 
Akademikerne 2009 – 2011. Styremedlem i Pensjonskassen for helseforetakene i 
hovedstadsområdet (PKH) for Akademikerne fra 2021.  
 
 
 
 

Jonas Leversen 
 
Jeg stiller som kandidat til styret i Osloavdelingen av Norsk 
psykologforening. Jeg heter Jonas Leversen, er 
psykologspesialist og jobber i dag på Diakonhjemmet sykehus. 
Jeg har et sterkt engasjement for det som nå er 
hovedsatsingsområde i foreningen, nemlig arbeid og utdanning, 
og kan også bidra med nyttige erfaringer og perspektiver om 
dette inn i lokallagets arbeid.  
 



Jeg har siden 2010 jobbet med arbeid og psykisk helse (tidl. Raskere Tilbake), og hjulpet 
mennesker som står utenfor eller strever med ulike deler av arbeidslivet. Siden 2018 har dette 
vært min fulltidsjobb, og jeg er ved Diakonhjemmet også involvert i forskning på dette 
temaet. Jeg har også vært bedriftspsykolog for departementene.  
 
Med denne bakgrunnen, og ikke minst en langvarig interesse for hvordan strukturelle årsaker 
virker inn på arbeidsforhold og levekår, ønsker jeg å bidra til at foreningen er tydelig overfor 
beslutningstakere på hva som skal til for at mennesker skal trives og oppleve mening og 
mestring i arbeidslivet.  
 
Jeg er også glad for at forholdene i psykisk helsevern har fått fornyet fokus da jeg lenge har 
vært opptatt psykologer skal få tilstrekkelige rammer for å utøve faget sitt. Dette er et tema 
jeg har vært opptatt av også offentlig, bl.a i debattinnlegg om utfordringer knyttet til 
standardisering av behandling.  
 
Jeg er vara-tillitsvalgt på jobben og har også tidligere vært styremedlem i Osloavdelingen. 
Med foreningens fornyede fokus og hovedsatsingsområde ville jeg blitt veldig glad for å få 
representere Oslopsykologene igjen.  
 
 
 
 

Anna Børselien Kildal-Mathisen  
 
Jeg er 33 år gammel, født og oppvokst på Gjøvik, og nå bosatt i 
Bærum. Jeg er gift og har to barn i bhg-alder. Jeg er spesialist i 
klinisk nevropsykologi, men har nylig begitt meg ut i 
organisasjonspsykologiens verden.  
 
Jeg har jobbet i den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten fra 
2013-2021, i to ulike avdelinger av Nevroklinikken til OUS. Der har 
jeg hatt verv som plass-tillitsvalgt ved avdeling på Rikshospitalet i 
2017, og Vara-tv på Spesialistsykehuset for epilepsi (SSE) fra 2017-
2021. I 2020 (og 2019) deltok jeg i forhandlingsdelegasjonen til 
OUS. Gjennom tv-arbeidet har jeg blitt opptatt av psykologers 

rettigheter og plikter i arbeidslivet, rammer for utøvelse av faget vårt, betydningen av et godt 
fungerende partsamarbeid og viktigheten av systematisk arbeid i psykologforeningen for å 
ivareta og styrke psykologprofesjonen. Jeg har selv brukt psykologforeningen flittig i ulike 
problemstillinger, og er tilhenger av å ha en tilgjengelig forening som medlemmer 
identifiserer seg med, og synes de kan søke råd og støtte hos ved behov.  
 
Som mangeårig ansatt i spesialisthelsetjenesten har jeg kjent på problemstillinger knyttet til 
produksjonskrav på den ene siden og faglig innhold på den andre, samt hvilken plass 
fagutøvelse får i et stort system med relativt fastlagte strukturer. Jeg har blitt mer og mer 
opptatt av å gjøre plass for psykologen i den somatiske delen av helsevesenet- ikke bare 
nevropsykologen, men også andre retninger som blant annet klinisk helsepsykologi, som 
burde ha en naturlig plass i en større bredde av somatiske problemstillinger.  
 
Helt nylig har jeg tatt permisjon fra OUS for å jobbe i en privat bedrifthelsetjeneste hvor jeg 
får jobbe overlappende med arbeidsliv, psykisk helse og kognisjonsvurderinger. Jeg brenner 



for å bruke psykologkompetansen til å holde flere folk i arbeid - på trygge, gode 
arbeidsplasser som passer for dem, hvor de også passer inn og får brukt seg selv. Forskjellene 
mellom å være psykolog i offentlig spesialisthelsetjeneste og privat marked er så langt mange 
synes jeg, men behovet for en tilgjengelig og tydelig fagforening er for meg det samme. 
 
Jeg er opptatt av at Psykologforeningen må ha fingeren på pulsen hos medlemmer i ulike 
bransjer, for å holde seg oppdatert. Dersom jeg blir valgt inn vil jeg jobbe for å holde 
satsningsområder relevante, og opprettholde medlemmenes tillit. Jeg engasjerer meg i 
hvordan psykologer som gruppe kan og bør utføre samfunnsoppdraget vi har. Som medlem av 
lokallagets styre har man, slik jeg ser det, en unik posisjon for å bidra tydelig i den debatten, 
og til å påvirke flere viktige fagpolitiske problemstillinger med et bredt nedslags-felt. 
 
 
 
 

Halvor Stavland 
 
Mitt navn er Halvor Stavland, og jeg ble uteksaminert fra 

Universitetet i Bergen i desember 2020.  For tiden jobber 

jeg som psykolog på Lovisenberg DPS (poliklinikk Gamle 

Oslo), men vil i 2022 begynne i ny jobb hos Dr. Dropin. 

Jeg har også noe erfaring fra Avdeling for Rusmedisin i 

Helse Bergen. Ved siden av jobben i det offentlige har jeg 

også et par oppdragsavtaler, bl.a. for Multidiciplinary 

Association for Psychedelic Studies (MAPS). Fra tidligere 

av har jeg fagpolitisk erfaring som nestleder i Studentpolitisk utvalg (SPU) i NPF, hvor jeg 

bl.a. hadde møterett i sentralstyret og deltok på forrige landsmøte. På universitetet i Bergen 

var jeg også nestleder i fagutvalget for profesjonsstudiet. Som student var en av mine 

kjernesaker arbeidsvilkårene for psykologstudenter i Bergen.  

 

Nå ønsker jeg å fortsette mitt fagpolitiske engasjement gjennom å stille til valg som 

styremedlem i Oslo lokallag. Min fagpolitiske hovedinteresse er psykologers arbeidsvilkår og 

organisering av helsetjenestene, og jeg håper at jeg mitt kandidatur vil kunne bidra til videre 

fagpolitisk utvikling. Som ung, nyutdannet og ikke-spesialist tror jeg at min stemme vil kunne 

representere og forhåpentligvis engasjere den yngre delen av medlemsmassen.  

 
 
 
 
 



Valgkomitéens innstilling til revisor: 
 
 

Hanne Kristin Hop 
 
Hanne Kristin Hop ble utdannet psykolog i 2002 og 
psykologspesialist i 2010. Hun har vært aktiv i 
henholdsvis Akershus- og Oslo lokalavdeling av Norsk 
Psykologforening i 14 år totalt, hvorav to år som kasserer 
og to år som leder i Akershus og to år som kasserer i Oslo. 
Siden 2013 har hun jobbet for Stiftelsen Alternativ til Vold 
og er også ansattes vara-representant til styret i stiftelsen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andre innmeldte kandidater: 
 

Navn: Rudi Myrvang 
Fødselsår: 1967 (54 år) 
Utdannet: Bergen, 1997. 
Spesialitet: Spesialist i arbeids- og 
organisasjonspsykologi 
Arbeidsplass: Organisasjonspsykolog i eget 
selskap, Consummatum AS, i tillegg til ulike 
engasjementer innenfor sosialt entreprenørskap. 

Jeg er en engasjert psykolog som kombinerer 
konsulentvirksomhet og forretningsutvikling med sosialt entreprenørskap knyttet til mangfold 
og utenforskap. Parallelt er jeg engasjert i psykologforeningen, der jeg blant annet har sittet i 
styret i Oslo lokallag (2016- 2017), vært 2. vara i Sentralstyret (2016-2019), og leder 
fagutvalget for organisasjonspsykologi (2011-). Siden 2016 har jeg på jevnlig basis veiledet 
psykologer individuelt og i grupper i tilknytning til kurset Organisasjon og ledelse, der 
målsetningen er å motivere og dyktiggjøre psykologer for lederstillinger. Noe som har gitt 
meg verdifull innsikt i psykologers arbeidshverdag og utfordringer innenfor en rekke 
tjenester. Og hvor viktig det er å jobbe for en bredere og mer mangfoldig psykologstand, som 
også ivaretar systemperspektivet. Flere psykologer inn i ledelse er noe jeg brenner for, og jeg 



synes det er synd at det så langt har kommet så lite ut av hovedsatsningsområdet arbeid og 
utdanning. 

Som del av styret i lokallaget vil jeg fortsette arbeidet med å gjøre psykologisk kunnskap og 
kompetanse relevant i samfunnsutviklingen. Osloavdelingen har høy grad av 
gjennomslagskraft og makt, noe som må håndteres på en god måte. Jeg ønsker å finne måter å 
engasjere «grasrota» i foreningsarbeidet, også de delene av medlemsmassen som i dag glimrer 
med sitt fravær (som organisasjonspsykologene). Jeg ønsker også å bidra aktivt frem mot 
neste Landsmøte, for å sikre gode og demokratiske prosesser, samt sørge for at lokallagets 
perspektiver bringes inn overfor Sentralstyret og Landsmøtet. 

Vennlig hilsen 

Rudi Myrvang 
Psykolog, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi 

 
 


