
NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi

Protokoll fra møte i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi

Møtegruppe: Styret i NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi
Tid: 19.05.2022 kl. 20.00-22.00
Sted: teams
Innkalt: Tonje Thon, Ina Ekker, Karoline Myklebust, Linn Helgesen, Vegard

Søberg Kristiansen, Ingunn Skogseth Stevens
Forfall: Tonje Thon
Referent: Linn Helgesen

SAKSLISTE
Sak 38/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til eventuelt
Sakens
dokumenter:

Vedlegg: Innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 39/2022 Samarbeidsform med kurs- og fagutviklingsutvalget
Sakens
dokumenter:

Avklare samarbeidet med kurs- og fagutviklingsutvalget.

Ok for styret om Ragnhild Beck tar 10% som kursansvarlig. De 10% må tidfestes frem til
neste årsmøte. Det vurderes om styret bør har en kurskontakt som kanskje bør være
faggruppeleder for å opprettholde tettere kontakt.
Behov for nye prosedyrer og organisering tas opp i neste møte sammen med kurs- og
fagutviklingsutvalget.

Vedtak: Ragnhild Beck kan utpekes som 10% kursansvarlig, gjeldende frem til neste årsmøte.
Startdato settes etter behov.

Sak 40/2022 Status NUBU-kurs og evt. planlegge nye
Sakens
dokumenter:

20. mai i Oslo.
September i Grimstad.
Vestlandet? Midt-Norge? Nord-Norge digitalt?
18 påmeldte til kurset i Oslo, kreves 17 påmeldte for å gå i null økonomisk.
Behovet for å ha kurset i de ulike regionene må vurderes fortløpende.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning

Sak 41/2022 Innspill til landsmøtesaker?
Sakens
dokumenter:

Frist 01.06.2022
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BUF har gitt innspill til 5-årig utdanning.
Vedtak: BUF har pr i dag ingen innspill til landsmøtesaker
Sak 42/2022 Kursrekka til NFF i 2023
Sakens
dokumenter:

Frist til å sende inn ønske er 23.05.2022

Gjennomgang av BUF´s kursrekke.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 43/2022 Digital fagdag 3. november
Sakens
dokumenter:

Se referat fra kurs- og fagutviklingsutvalget i styremøtemappa

Bør barnekoordinator også være et tema på fagdagen?
Vedtak: Leder bringer forslagene inn for kurs- og fagutviklingsutvalget
Sak 44/2022 Tidsskriftet i barne- og ungdomsfysioterapi, Kristine deltar fra kl. 20.30-21.00
Sakens
dokumenter:

Hva skal det stå om oss på tidsskriftet, spør redaktør Kristine Rabben Amundsen:
https://www.barneogungdomsfysioterapi.no/om-oss-ung
Utarbeide strategi for tidsskriftet i barne- og ungdomsfysioterapi sammen med redaktør.
Redaktør er forhindret fra å delta i dag. Redaktør vil legge frem redaksjonens arbeid for
styret på et senere tidspunkt.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 45/2022 Oversettelse av brosjyrer
Sakens
dokumenter:

Hvilket firma skal vi gå for? Styremedlem presenterer forslag.

Det mangler tilbud fra 2 av 3 firmaer. Styremedlem følger opp dette.
Vedtak. Styret avgjør 10.juni hvilket firma som får oppdraget
Sak 46/2022 Evt. workshop for ledere innen barnefysioterapi
Sakens
dokumenter:

Se referat fra kurs- og fagutviklingsutvalget i styremøtemappa

Vedtak. Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 47/2022 Div. infosaker fra leder:
Sakens
dokumenter:

● Møte med helseministeren ang. opptrappingsplan for psykisk helse 13.05.2022.
● Bemanningskabalen for skolehelsetjenesten: utsatt arbeide, har meldt at vi vil

delta i arbeidet.
● Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi 2023: Bergen, trolig 15-17 mars.
● Fagdag om flyktningehelse i regi av NFF, Petra Kristensen i kurs- og

fagutviklingsutvalget deltar.
● European Pediatric Physical Congress:

https://aifi.net/european-congress-in-paediatric-physiotherapy-aifi-2022/
● Kloke valg, ny runde med innspill til høsten.
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Vedtak. Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 48/2022 Gjennomgang av årshjul 2022-2023 og handlingplanen for 2020-2022
Sakens
dokumenter:

Gjennomgang av årshjul BUF 2022-2023 på møtet.

Viktig våren 2022:
● jobbe videre med samarbeid med forbundsstyret og faggruppen i psykomotorisk

fysioterapi om å få flere fysioterapeuter inn i BUP.
● avklare NFF si kursrekke for 2023- frist 23.05.2022
● samarbeid med psykomotorisk fysioterapi faggruppe om å få flere fysioterapeutar

inn i skolehelsetjenesten?

Vedtak. Årshjul og handlingsplan jobbes med på neste styremøte
Sak 49/2022 “Runde rundt bordet”
Sakens
dokumenter:

Litt uformelt om hva som rører seg rundt omkring der de ulike styremedlemmene er.
Som måte å bli bedre kjent på og for å finne tema som kanskje er aktuelle for styret å ta
opp videre, evt. videreformidle aktuelle tema til Tidsskrift for barne- og
ungdomsfysioterapi.

Vedtak. Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 50/2022 Eventuelt
Sakens
dokumenter:

Juni: Fredag 10.06 kl. 09-17 med kurs og fagutviklingsutvalget
August: Tirsdag 30.august digitalt  20-22
September: digitalt 21.sept 20-22
Oktober: hel dag 27 fra kl. 12-18 og hel dag 28. oktober, fysisk i Oslo
Desember: 9.des halv digitalt dag 08.30 - 12
Januar: 20.januar hel dag 9-17

Vedtak Møtedatoer for styret er satt.
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