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Valgkomiteens arbeid i perioden 

På forrige landsmøte ble det både stilt eget listeforslag som ble valgt i stedet for valgkomiteens 

innstilling, og det ble vedtatt en organisasjonsgjennomgang. Valgkomiteen forstår dette som at 

medlemmene ønsker bedre forankring i medlemsmassen. Dermed har valgkomiteen lagt opp til en 

arbeidsform der vi har etterstrebet løpende dialog og bred kontakt med medlemmene frem mot at 

vi nå leverer vår innstilling.  

Vi har valgt å holde lokalavdelinger ganske løpende oppdatert gjennom perioden, ved å sende ut 

brev per e-post til alle lokalavdelingsledere om hvem vi er, hvordan vi legger opp vårt arbeid og 

hvordan de kan melde inn kandidater til valg. Vi har dedikert kontaktpersoner i valgkomiteen til alle 

lokalavdelingene, og har tilbudt oss å møte på årsmøter og andre medlemsmøter for å informere 

og/eller ta imot innspill.  

Valgkomiteen har også forsøkt å sikre deltakelse på viktige arenaer der vi kan møte 

lokalavdelingsledere og talenter som kan være aktuelle for ulike verv, som for eksempel FTV 

konferanser, Lederkonferanser og ledersamling for lokalavdelingsledere. Vår intensjon med dette 

har vært å få medlemmene i tale, og sikre kjennskap til valgkomiteens medlemmer og arbeid, og 

gjøre terskelen lav for å spille inn kandidater.  

Vi har lagt ut informasjon til alle medlemmer via foreningens nettsider. 

Valgkomiteen har vært opptatt av å forsøke å sikre god lokal forankring av vår innstilling. Vi har 

derfor anbefalt at forslag fremmes via lokalavdeling. Alle medlemmer har likevel blitt informert om 

at de har rett til å spille inn kandidater, og at valgkomiteen selv også kan se etter talenter og spørre 

dem om de vil vurdere å stille kandidatur, og da kontakte egen lokalavdeling for å bli fremmet som 

kandidat.  

Vi sendte allerede i juni 2021 ut en oversikt til alle lokalavdelingene over medlemmene som da satt i 

de ulike vervene i Sentralstyret (SST), Fagetisk råd (FER), Ankeutvalget for fagetiske klagesaker 

(AFEK) og Valgkomiteen, med oversikt over hvor lenge de hadde hatt vervet, hvilken lokalavdeling de 

var hjemmehørende i, og hvilket område de jobbet innenfor. Unntaket var studentmedlemmene i 

SST, som velges av studentene og ikke blir innstilt av valgkomiteen.  

Alle nye kandidater har blitt bedt om å søke støtte hos sin lokalavdeling, og sende oss CV og 

motivasjonsskriv. Vi har også hatt samtaler med nye kandidater, samt med alle sittende 

sentralstyremedlemmer, med flere valgkomitemedlemmer til stede. 

 

 

 

 

 

 



Valgkomiteens innstilling 

I vår innstilling har vi søkt å få til en god balanse både m.h.t. geografi, arbeidssted/fagfelt, kjønn, 

spesialist/ikke spesialist og også ivareta nok kontinuitet samtidig med en viss utskifting for å sikre 

fornyelse. Vi har også forsøkt å få kandidater som har erfaring med organisasjonsarbeid og/eller verv  

i Norsk Psykologforening.  

 

• Sentralstyret:  

o Håkon Kongsrud Skard (president) - Oslo  

o Arnhild Lauveng (visepresident fag- og profesjonspolitikk) - Akershus 

o Hanne Indregard Lind (visepresident lønns- og arbeidsmarkedspolitikk) - Oslo 

o Ann Birgithe Solheim Eikhom  (styremedlem) - Vest Agder  

o Bjarte Bønes Bruntveit  (styremedlem) - Hordaland  

o Chris Margaret Aanondsen  (styremedlem) - Sør Trøndelag  

o Eldrid Robberstad (styremedlem) - Rogaland  

o Eva Therese Næss (styremedlem) - Troms 

o Lars Ravn Øhlckers  (styremedlem) - Rogaland  

o Siri Næs  (styremedlem) - Møre og Romsdal 

o Alf Martin Eriksen  (1.vara) - Finnmark 

o Sebastian Gulbrandsen (2.vara) - Hordaland 

o Kristin Haugholt  (3.vara) - Hedmark 

o Jørgen Edvin Westgren (4.vara) - Troms 

 

• FER:  

o Mette Ekenes Garmannslund (leder) - Hordaland 

o Kathrine Lorentz (nestleder) - Sør Trøndelag 

o Sissel Garnes  (medlem) - Hordaland 

o Anne Marthe Kaldestad Hanstveit (medlem) - Hordaland 

o Hanne-Marthe Liabø (medlem) - Hordaland 

o Turid Moen (medlem) - Rogaland 

o Olaug Trøan (medlem) - Rogaland 

o Ann Helen Sandal (medlem) - Hordaland 

o Ole Magnus Vik (medlem) - Oslo 

o Ida Marie Eide (medlem) - Akershus 

 

• AFEK:  

o Mariann Stadler (leder) - Vest Agder 

o Jon Børre Rekstad (nestleder) - Østfold 

o Kjersti Arefjord (medlem) - Hordaland 

o Anne Kulseng Berg (medlem) - Oslo 

o Jude Nicholas (medlem) - Hordaland 

o Venke Arntsberg Grane (medlem) - Nordland 

 

 

 



• Valgkomiteen:  

o Arne Holen (leder) - Oslo 

o Kenneth Lindberget (nestleder) - Vest Agder 

o Morten Thorsen (medlem) - Sør Trøndelag 

o Elise Constance Fodstad (medlem)  Rogaland 

o Hilde Widing (medlem) - Oslo 

o Usman Chaudhry (vara)- Oslo 

o Bente Arntzen (vara) – Rogaland 

 

 

Kort presentasjon av kandidater som er innstilt 

 

Sentralstyret:  

• President Håkon Skard:  

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Foreslått av: Oslo. 

o Tilhører lokalavdeling: Oslo. 

o Valgkomiteens begrunnelse: Håkon Skard innstilles for en ny periode etter 

overbevisende ledelse gjennom en krevende periode. Skard har hovedvekten av sin 

erfaring fra spesialisthelsetjenesten, og har spesialisering i klinisk voksenpsykologi. 

Gjennom blant annet sitt tidligere arbeide som hovedtillitsvalgt har han fremvist 

innsikt og samhandlingsferdigheter, som han i denne perioden igjen har vist i 

sentralt  påvirknings- og alliansearbeid. I sittende periode har Skard løftet 

prinsipielle debatter innen så vel profesjonsspesifikke problemstillinger som 

overordnede folkehelsespørsmål, og debatterer respektfullt og uredd i mediene. 

Samtidig har han evnet å ha et øye på kontinuerlig utvikling av foreningen som 

medlems- og fagorganisasjon. 

 

• Visepresident Hanne Indregard Lind:  

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode i SST (siden 2019) 

o Foreslått av: Oslo, Vestfold og Akershus. 

o Tilhører lokalavdeling: Oslo.  

o Valgkomiteens begrunnelse: Hanne Indregard Lind har vært sentralstyremedlem 

siden 2019, foretakstillitsvalgt på Sunnaas sykehus og konserntillitsvalgt for 

Akademikerne i Helse Sør-Øst siden 2017. Nestleder i LAU siden 2020. Som 

tillitsvalgt har hun over år vært tungt involvert i mange prosesser både regionalt og 

nasjonalt, eksempelvis arbeid med Nasjonal helse- og sykehusplan, beregninger for 

kapasitet og bemanning i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 

regional inntektsfordelingsmodell, prosjekter for sykehusbygg, arbeid med nasjonale 

kvalitetsindikatorer samt regionale fagplaner for flere ulike felt. Indregard Lind var 

utdannet cand psychol ved UiO 2015 og har påbegynt spesialiteten i klinisk 

nevropsykologi. Hun ledet streiken for Akademikerne på Sunnaas i 2016 og har hatt 

formelt samarbeid med sentrale tillitsvalgte i Akademikernes foreninger, i tillegg til 

andre fagforeninger og arbeidsgiverrepresentanter på foretaksnivå og RHF-nivå.  

 



• Visepresident Arnhild Lauveng:  

o Hvor lenge innehatt vervet: Medlem av sentralstyret siden 2017, gikk inn som 

visepresident i 2020. 

o Foreslått av: Oslo. 

o Tilhører lokalavdeling: Akershus.  

o Valgkomiteens begrunnelse: Lauveng har både forskningskompetanse og 

erfaringskompetanse, og er bredt publisert og kjent gjennom bøker og foredrag, 

både blant psykologer og andre. Hun har vist gjennomslagskraft i sitt 

påvirkningsarbeid for å utvikle behandlingstilbudet til mennesker med alvorlige 

psykiske lidelser, bl.a. gjennom Østenstadutvalget, som våren 2019 leverte nytt 

utkast til tvangsbegrensningslov. Som spesialist i klinisk samfunnspsykologi er hun 

også opptatt av samhandling mellom ulike tjenestenivå. Hun er godt kjent med 

Psykologforeningens ledelse, organisasjon og beslutningsprosesser, og har bred 

erfaring med å kommunisere med både brukerorganisasjoner, høyskoler/universitet, 

helseforetak, NAV, barnevern, kommuner, politi m.fl.  Gjennom sin erfaring med 

ulike roller som pasient, forsker, psykolog, veileder, foredragsholder, forfatter og 

styremedlem, har Lauveng balansert tydelig formidling med rollebevissthet og evne 

til brobygging.   

 

• Eva Therese Næss (styremedlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny 

o Foreslått av: Troms 

o Tilhører lokalavdeling: Troms 

o Valgkomiteens begrunnelse: Eva Therese Næss underviser ved profesjonsstudiet i 

psykologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Hun har også en privat 

virksomhet der hun bl.a. tar oppdrag inn mot organisasjoner. Med allsidig 

yrkeserfaring og tilknytning til undervisningssted har hun viktig kompetanse for 

Sentralstyret. 

 

• Siri Næs  (Styremedlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Foreslått av: Møre og Romsdal 

o Tilhører lokalavdeling: Møre og Romsdal 

o Valgkomiteens begrunnelse: Siri Næs har lang erfaring som tillitsvalgt i lokalavdeling 

og som foretakstillitsvalgt i helseforetak. Jobber p.t i TSB, og begynner 1. oktober i 

lokal sikkerhetspsykiatri i Helse Møre og Romsdal (innen døgn i psykisk helsevern). 

Næs er opptatt av distrikts-særlige problemstillinger. Hun vurderes å ha et 

perspektiv og erfaringsbakgrunn som er nyttig å ha i sentralstyret.   

 

• Ann Birgithe Solheim Eikhom  (Styremedlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny. 

o Foreslått av: Vest Agder, Aust Agder og Akershus. 

o Tilhører lokalavdeling: Vest Agder 

o Valgkomiteens begrunnelse: Ann Birgithe Eikhom har lang erfaring i NPF, bl.a. som 

leder av lokalavdelingen i mange år,  samt plasstillitsvalgt i spesialist- og 

kommunehelsetjenesten. Spesialist i samfunn og allmennpsykologi, arbeider som 

førstelektor ved Ansgar Høyskole. Bred arbeidserfaring fra ulike sektorer. 



 

• Bjarte Bønes Bruntveit  (Styremedlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Foreslått av: Hordaland og Rogaland 

o Tilhører lokalavdeling: Hordaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Bjarte Bønes Bruntveit har vært aktiv i sin lokalavdeling 

og som foretakstillitsvalgt i spesialisthelsetjenesten. Engasjert i ulike arbeidsgrupper 

og utredningsprosesser i psykologforeningen, der han har vist klokskap og høyt 

vedvarende engasjement. Han vurderes å ha en erfaringsbakgrunn både lokalt og 

sentralt, faglig og fagforeningsrelatert som er positivt inn i sentralstyret.   
 

• Chris Margaret Aanondsen  (Styremedlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny. 

o Foreslått av: Sør Trøndelag 

o Tilhører lokalavdeling: Sør Trøndelag 

o Valgkomiteens begrunnelse: Chris Margaret Aanondsen har forskerkompetanse, PhD 

fra NTNU i Trondheim. Tillitsvalgt på mange forskjellige nivå, og har over en lengre 

periode vært frikjøpt til å være både FTV og HTV. Har derfor en allsidig og verdifull 

erfaring både som tillitsvalgt, forsker og kliniker. Brenner spesielt for riktig hjelp på 

riktig nivå, og grupper som ikke har likeverdig tilgang til helsetjenester. 

 

• Lars Ravn Øhlckers  (Styremedlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny.  

o Foreslått av: Rogaland  

o Tilhører lokalavdeling: Rogaland 

o Valgkomiteens begrunnelse:  Lars Ravn Øhlckers er spesialist i barne og 

ungdomspsykologi, og arbeider som psykologfaglig rådgiver i Helse Stavanger. 

Fagutvalg for barn og ungdomspsykologi i NPF siden 2012, som leder siden 2015, og 

har deltatt i spesialitetsrådet og ulike arbeidsgrupper i NPF. Ko-redaktør og forfatter 

«Ungdom og psykisk helse,» 2019. 

 

• Eldrid Robberstad  (Styremedlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode som fast medlem (siden 2020) og vara fra 

2016. 

o Foreslått av: Rogaland og Hordaland 

o Tilhører lokalavdeling: Rogaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Eldrid Robberstad er psykologspesialist og ansatt i Sola 

kommune. Hun har sittet i styret i Rogaland lokalavdeling i tillegg til verv som HTV 

på egen arbeidsplass. Hun har i perioden vært opptatt av organisasjons-

gjennomgangen for økt medlemsdemokrati, finansiering av psykologer i kommunen 

for å sikre bredde i arbeidsoppgaver, samt at «alt henger sammen med alt». 

 

 

 



 

• Alf Martin Eriksen (1.vara) 

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019, som vara) 

o Foreslått av: Finnmark 

o Tilhører lokalavdeling: Finnmark 

o Valgkomiteens begrunnelse:  Alf Martin Eriksen har «gått gradene» etter opprinnelig 

å ha kommet inn som vararepresentant fra forrige periode. Arbeider som 

psykologspesialist i Finnmark. Vært forhandlingsleder i helseforetaket siden 2014, og 

foretakstillitsvalgt siden 2017. Opptatt av å etablere et godt og faglig sterkt offentlig 

tjenestetilbud. 

 

 

• Sebastian Gulbrandsen 2 år  (2.vara) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny. 

o Foreslått av: Hordaland 

o Tilhører lokalavdeling: Hordaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Sebastian Gulbrandsen har tidligere sittet i sentralstyret 

som studentmedlem. Medlem av NPF arbeidsgruppe; utvikling av klinisk ekspertise 

og terapeutferdigheter, samt deltatt i Kunnskapsdepartementets RETHOS-prosjekt, 

nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfags utdanninger. Organisasjonserfaring 

som vil være nyttig i Sentralstyret. 

 

• Kristin Haugholt  (3.vara) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny.  

o Foreslått av: Hedmark og Oslo 

o Tilhører lokalavdeling: Hedmark 

o Valgkomiteens begrunnelse: Kristin Haugholt har lang erfaring med flere pågående 

og tidligere verv for psykologforeningen, både lokalt og sentralt, blant annet HTV i 

Ringsaker og KS representant i LAU. Hun har et brennende engasjement spesielt for 

barselomsorgen, og kan bidra med bredde i faglige problemstillinger og 

organisasjonskunnskap innen blant annet kommunal sektor. 

 

• Jørgen Edvin Westergren 1 år  (4.vara) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny. 

o Foreslått av: Troms. 

o Tilhører lokalavdeling: Troms. 

o Valgkomiteens begrunnelse: Jørgen Edvin Westergren har lang erfaring som 

tillitsvalgt for YPU og SPU og har også sittet i Sentralstyret som studentrepresentant. 

Jobber i NAV Troms og Finnmark hvor han også har hatt flere verv. Westergren 

brenner for mer totale tjenester som møter befolkningens behov, både hva angår 

helse (psykisk og somatisk), arbeid og økonomi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fagetisk Råd:  

• Mette Ekenes Garmannslund (ny leder)  

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Stiller til gjenvalg 

o Tilhører lokalavdeling: Hordaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Mette Ekenes Garmannslund har sittet som nestleder 

og går inn som leder. Fornyet tillit, har stilt seg til disposisjon for 2 perioder. 

 

• Kathrine Lorentz (ny nestleder)  

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny. 

o Foreslått av: Sør Trøndelag 

o Tilhører lokalavdeling: Sør Trøndelag 

o Valgkomiteens begrunnelse: Kathrine Lorentz har erfaring med veiledning av 

psykologer. Ansatt NTNU i en 60% stilling og jobber 40% privat bl.a. som sakkyndig. 

Har sittet som medlem av barnesakkyndig kommisjon siden 2012 og har lenge hatt 

særlig interesse fagetiske problemstillinger og refleksjoner. Hun er motivert for 

vervet som nestleder i rådet. 

 

• Sissel Garnes   

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Stiller til gjenvalg 

o Tilhører lokalavdeling: Hordaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Fornyet tillit, har stilt seg til disposisjon for 2 perioder.  

 

• Anne Marthe Kaldestad Hanstveit (medlem)  

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Stiller til gjenvalg 

o Tilhører lokalavdeling: Hordaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Fornyet tillit, har stilt seg til disposisjon for 2 perioder. 

 

• Hanne-Marthe Liabø (medlem)  

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Stiller til gjenvalg 

o Tilhører lokalavdeling: Hordaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Fornyet tillit, har stilt seg til disposisjon for 2 perioder. 

 

• Turid Moen (medlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Stiller til gjenvalg 

o Tilhører lokalavdeling: Rogaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Fornyet tillit, har stilt seg til disposisjon for 2 perioder. 

 



 

 

• Olaug Trøan (medlem)  

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny.  

o Foreslått av: Rogaland 

o Tilhører lokalavdeling: Rogaland 

o Valgkomiteens begrunnelse:  Olaug Trøan er psykologspesialist/sjefpsykolog ved 

poliklinikk Avdeling unge voksne ved SUS.  Hun har jobbet med etiske 

problemstillinger som terapeut i forhold til ruspasienter, bruk av tvangsparagraf, 

bruk av medisiner på psykotiske pasienter m.m. Har også veilederutdanning i regi av 

NPF.  

 

• Ann Helen Sandal (medlem)  

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny.  

o Foreslått av: Hordaland 

o Tilhører lokalavdeling: Hordaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Ann Helen Sandal er spesialist i klinisk barne- og 

ungdomspsykologi, med lang erfaring fra så vel spesialisthelsetjeneste som 

barnevern og studenthelsetjenesten. Bred kompetanse fra mange relevante 

tjenesteområder innen ulike tvangslovverk og mye erfaring fra samhandling. 

Nestleder i Hordaland lokalavdeling. 

 

• Ole Magnus Vik (medlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny 

o Foreslått av: Valgkomiteen 

o Tilhører lokalavdeling: Oslo 

o Valgkomiteens begrunnelse: Ole Magnus Vik er utdannet cand. psychol ved UiB i 

2013 og med Bachelor i filosofi fra NTNU i 2021. Han har siden studietiden vært 

opptatt av den kliniske psykologiens grunnlagsproblemer, særlig etiske 

problemstillinger. Bidrar med fagessays i Tidsskriftet og tilknyttet Senter for 

Medisinsk Etikk (SME) ved OUS. 

 

• Ida Marie Eide (medlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny 

o Foreslått av: Akershus.                      

o Tilhører lokalavdeling: Akershus 

o Valgkomiteens begrunnelse: Ida Marie Eide har erfaring som medlem av klinisk 

etikk-komite på Ahus. Verdifull erfaring fra områder i fagfeltet etikk og jus. 

Interessen for NPF sitt etikkarbeid vekket gjennom undervisning som hun har for 

NPF. Har bred erfaring med undervisning for NPF, blant annet i kurset «psykologer 

som veileder andre yrkesutøvere».    

 

 

 



 

 

AFEK:  

• Mariann Stadler (ny leder)  

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Stiller til gjenvalg 

o Tilhører lokalavdeling: Vest Agder 

o Valgkomiteens begrunnelse: Mariann har sittet som nestleder og går nå inn som 

leder. Fornyet tillit, har stilt seg til disposisjon for 2 perioder. 

 

• Jon Børre Rekstad (ny nestleder)  

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny. 

o Foreslått av: AFEK 

o Tilhører lokalavdeling: Østfold 

o Valgkomiteens begrunnelse: Avtroppende medlem fra FER. Dette innebærer solid 

erfaring med fagetiske saker. 

 

• Kjersti Arefjord (medlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Stiller til gjenvalg 

o Tilhører lokalavdeling: Hordaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Fornyet tillit, har stilt seg til disposisjon for 2 perioder. 

 

• Anne Kulseng Berg (medlem)  

o Hvor lenge innehatt vervet: Kom inn midt i denne landsmøteperioden (siden 2021).  

o Stiller til gjenvalg. 

o Tilhører lokalavdeling: Oslo 

o Valgkomiteens begrunnelse: Anne Kulseng Berg er spesialist i klinisk psykologi med 

intensiv psykoterapi, og er daglig leder i Norsk Karakteranalytisk Institutt, i tillegg til 

at hun driver egen privatpraksis. Hun har bl.a. erfaring fra Sentralstyret, og er vant til 

å gjennomgå større dokumentmengder og diskutere og belyse saker i et team.  

 

• Venke Arntsberg Grane (medlem)   

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny. 

o Foreslått av: AFEK 

o Tilhører lokalavdeling: Nordland  

o Valgkomiteens begrunnelse: Venke Arntsberg Grane er spesialist i klinisk 

nevropsykologi og jobber som fagrådgiver (50%) og forsker (50%) ved 

Helgelandssykehuset. Har sittet i styret i NNF og hatt andre verv i NPF. Har gjennom 

lang klinisk praksis og veiledning over år vært opptatt av etiske problemstillinger. 

 

 

 



 

 

• Jude Nicholas (medlem)  

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny. 

o Foreslått av: AFEK 

o Tilhører lokalavdeling: Hordaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Jude Nicholas er spesialist i klinisk nevropsykologi og 

forsker ved StatPed og yrkesmedisinsk avdeling Haukeland Sykehus/Helse Bergen 

HF. Har sittet i styret i Norsk Nevropsykiatrisk Forening. Har gjennom 29 år som 

psykolog blitt bevisst på viktigheten av kontinuerlig oppmerksomhet om de etiske 

vurderingene i profesjonell praksis. 

 

Valgkomiteen:  

• Arne Holen (ny leder)  

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Foreslått av: Oslo 

o Tilhører lokalavdeling: Oslo 

o Valgkomiteens begrunnelse: Arne Holen har vært FTV og leder av Akademikerne i 

Helse Bergen, medlem av LAU og sittet i lokalavdelingssyret i Hordaland, Akershus 

og Oslo. Leder av Nfap og fondsstyret. Jobber som avtalespesialist i klinisk 

nevropsykologi i Oslo. Har et svært omfattende nettverk i NPF. Særdeles erfaren 

politiker på mange forskjellige plan.              

 

• Kenneth Lindberget (ny nestleder)  

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Foreslått av: Vest Agder 

o Tilhører lokalavdeling: Vest Agder 

o Valgkomiteens begrunnelse: Kenneth Lindberget har sittet en periode i 

Valgkomiteen. Jobber til daglig som enhetsleder ved en poliklinikk i Kristiansand. 

Hadde for flere år siden tillitsverv i foreningen. Han har i inneværende periode 

deltatt aktivt i komitéarbeidet og kommet med perspektiver og innspill som har 

drevet arbeidet i konstruktiv retning. Kenneth innstilles som nestleder i komiteen. 

 

• Morten Thorsen (medlem)  

o Hvor lenge innehatt vervet: 1 periode (siden 2019) 

o Foreslått av: Sør Trøndelag 

o Tilhører lokalavdeling: Sør Trøndelag 

o Valgkomiteens begrunnelse: Morten Thorsen har lang erfaring fra ulike verv både 

lokalt og sentralt for psykologforeningen. I tillegg til verv innen eget tariffområde 

(stat), har han fra tidligere vært i Sentralstyret. Han har spesialitet innen 

arbeidspsykologi og organisasjonspsykologi.  

 

 



 

 

• Elise Constance Fodstad (medlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny 

o Foreslått av: Rogaland 

o Tilhører lokalavdeling: Rogaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Elise Constance Fodstad er spesialist i rus- og 

avhengighet, og PhD-student ved UiB fra juni 2020. Hun har også gjennom mange år 

vært aktiv i NPF i ulike verv, både som lokalavdelingsleder, plasstillitsvalgt, 

foretakstillitsvalgt og medlem i spesialistutvalget for rus og avhengighet.  

 

• Hilde Widing (medlem) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny 

o Foreslått av: Oslo 

o Tilhører lokalavdeling: Oslo 

o Valgkomiteens begrunnelse: Hilde Widing har erfaring fra tillitsverv på ulike nivå. 

Har vært styremedlem i lokalavdeling i Oslo. Arbeider i dag som konstituert 

seksjonsleder ved BUP. Erfaring fra ulike tillitsverv og god kjennskap til NPF som 

organisasjon er gode kvalifikasjoner for å være medlem av valgkomiteen. 

 

• Usman Chaudhry (vara) 

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny 

o Foreslått av: Foreningen for Interkulturell Psykologi (FIP) 

o Tilhører lokalavdeling: Oslo 

o Valgkomiteens begrunnelse: Usman Chaudhry er ansatt ved Rask psykisk helsehjelp i 

Stovner bydel. Er i spesialiseringsløp for allmenn- og samfunnspsykologi  

Styremedlem i FIP siden 2019, samt styreverv i Støttesenter mot incest, Oslo. Aktiv 

bl.a. i media rundt temaet psykisk helse blant minoriteter.  

 

• Bente Arntzen (vara)  

o Hvor lenge innehatt vervet: Ny 

o Foreslått av: Rogaland 

o Tilhører lokalavdeling: Rogaland 

o Valgkomiteens begrunnelse: Bente Arntzen har sterkt engasjement i 

psykologforeningen med erfaring som både sekretær og leder for lokalavdelingen i 

Rogaland. Faglig har hun bred erfaring fra både barn- og ungefeltet, privat sektor og 

flere lederstillinger. 

 

 

 

 

 


