
ROY STAVEN

Har en progressiv muskelsykdom og er spesialist på eget liv. Han har 
gjennom livet brukt tid og krefter på å bremse progresjonen mest  
mulig gjennom gode opplevelser ute i naturen også i kombinasjon med 
fysisk aktivitet. Valnesfjord Helsesportssenter har i denne sammen-
hengen stått for en unik rehabilitering helt fra 1985 og til dags dato. 

_________

INGRID MARGRETHE 
NORDHEI

Jeg er født med barneleddgikt. 
Til tross for det/på grunn av 
det har jeg tilegnet meg mange 
verktøy som gjør at jeg lever et 
godt liv!

_________

TOVE LAITI

Enhetsleder, Familieenheten, 
SANKS. Tove er klinisk verne-
pleier og familieterapeut. Har 
jobbet ved Familieenheten ved 
SANKS i Karasjok som enhets-
leder siden oppstarten i 2002. 

_________

MARGARETA HÅKANSON

Fysioterapeut med spesialist- 
kompetanse innen mental hel-
se. Har lang erfaring med bruk 
av utemiljø og hester i fysio- 
terapeutisk behandlingsarbeid  
for pasienter med plager re-
latert til langvarig smerte, 
stress, trauma og andre diag- 
noser innen psykisk helse. Hun 
er en flittig foreleser innen na-
turens og dyrenes effekt på 
menneskers helse.

_________

EIRIK FISMEN

Spesialist i fysikalsk medi-
sin og rehabilitering. Har ar-
beidserfaring fra Sunnaas 
Sykehus og Beitostølen Helse- 
sportsenter. De siste 25 åre-
ne har han vært ansatt som 
overlege ved Røde Kors Haug-
land Rehabiliteringssenter. 
Videreutdanning i psyko- 
edukasjon,  kognitiv- og meta- 
kognitiv terapi. Liker foto, jakt 
og uteliv.

_________

ANNE-MERETE KISSOW

Ph.d., cand.pæd., exam.scient.
idræt og fysioterapeut. Har 
arbeidet som fysioterapeut 
på rehabiliteringsområdet og 
i psykiatrien og underviser 
på fysioterapeututdannelsen,  
Holstebro, Danmark. Senior-
forsker i Nasjonal kompetanse-
tjeneste for barn og unge med 
funksjonsnedsettelser i Norge,  
og konsulent og seniorforsker i 
Handicapidrættens Videnscen-
ter, Danmark.

_________

ANNETTE BISCHOFF

Instituttleder og forsker ved 
Institutt for idretts- og frilufts-
livsfag, Høgskolen i Sørøst-Nor-
ge. . Hun har arbeidet med 
friluftslivsfag siden 1993 og un-
dervist i friluftslivspedagogikk. 
friluftsliv, kultur og samfunn i 
tillegg til de praktiske under-
visningsområdene knyttet til 
kyst, vann og vassdrag, fjell og 
skog. 

_________

TINE SOULIÉ

Cand.scient.idræt, European 
Masters Degree in Adapted 
Physical Activities og lærer. 
Har arbeidet som spesiallæ-
rer på barneskoler og i ung-
domsutdannelse og som under-
viser på pedagogutdannelsen. 
Arbeider nå som konsulent i 
Handicapidrættens Videnscen-
ter, Danmark.

_________

RANDI KALLELAND

Seniorrådgiver ved NAV Hjelpe-
middelsentral Møre og Roms-
dal. Utdannet ergoterapeut, 
har arbeidet i kommune- og 
spesialisthelsetjenesten, men 
de siste 15 årene ved Hjelpe- 
middelsentralen hvor jeg nå er 
fagansvarlig på område Beve-
gelse. 

_________
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