
NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi

Referat fra møte i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi

Møtegruppe: Styret i NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi
Tid: 10.06.2022 kl. 09.30-17.00
Sted: NFF sine lokaler, Kirkegt.15, møterom Lycke
Innkalt: Tonje Thon, Ina Ekker, Karoline Myklebust, Linn Helgesen, Ingunn

Skogseth Stevens
Forfall: Vegard Søberg Kristiansen
Referent: Linn Helgesen

SAKSLISTE
Sak 51/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til eventuelt
Sakens
dokumenter:

Vedlegg: Innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 52/2022 “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 53/2022 Gjennomgang av årshjul 2022-2023 og handlingplanen for 2020-2022
Sakens
dokumenter:

Handlingsplanen er evaluert på styremøte før årsmøtet, BUF er godt i rute i forhold til
planen og følger årshjulet.

Vedtak: Jobber videre med denne saken på neste styremøte.
Sak 54/2022 Høringsbrev – NFFs formål, visjon, verdier og mål

Sakens
dokumenter:

Innspillsfrist er 06.06.22, vi har fått utsatt frist til etter møtet.

Vedtak: Innspill fra styret er sendt inn

Sak 55/2022 Samarbeidsform med kurs- og fagutviklingsutvalget kl. 12-14
Sakens
dokumenter:

Samarbeidsform med kurs- og fagutviklingsutvalget.
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Kursansvarlig i styret 5%: Tonje Thon
Kursansvarlig i kurs- og fagutviklingsutvalget 5%: Ragnhild Bech
Bindeledd mellom styret og kurs- og fagutviklingsutvalget, som deltar på møtene:
Karoline Myklebust. Leder deltar hvis behov,

Arbeidsbeskrivelse for kurs og fagutviklingsutvalget skrives i samarbeid med kurs og
fagutviklingsutvalget.

En felles mappe på google disk er opprettet, der kurs- og fagutviklingsutvalget legger inn
innkalling og referat fra møter. Kristine Risum er ansvarlig for dette fra kurs- og
fagutviklingsutvalget.

Vedtak: Arbeidsbeskrivelse for kurs og fagutviklingsutvalget ble utarbeidet på møtet og felles
digital plattform er innført. Samarbeidsform mellom styret og kurs og
fagutviklingsutvalget er avklart, og evalueres i forbindelse med årsmøtet 2023.

Sak 56/2022 Tidsskriftet i barne- og ungdomsfysioterapi
Sakens
dokumenter:

Hva skal det stå om styret i tidsskriftet?
Strategi for tidsskriftet i barne- og ungdomsfysioterapi.
Styret og kurs og fagutviklingsutvalget ønsker navn, verv og arbeidssted i Tidsskriftet:
Gjennomgang av strategi for Tidsskriftet fra Redaksjonen

Vedtak: Leder sender inn oppdatert informasjon om styret og kurs- og fagutviklingsutvalget til
redaktør i Tidsskriftet.
Styret godkjenner strategi for Tidsskriftet.

Sak 57/2022 Gjennomgå rutinebeskrivelser i google teams og prosedyrer
Sakens
dokumenter:

Oppdatere og endre form der dette er hensiktsmessig.

Vedtak: Enkelte rutinebeskrivelser oppdateres, fortsetter arbeidet på neste styremøte.

Sak 58/2022 Div. infosaker fra leder:
Sakens
dokumenter:

● Jobber videre med samarbeid med forbundsstyret og faggruppen i psykomotorisk
fysioterapi om å få flere fysioterapeuter inn i BUP.

● Sagt ja til å delta i referansegruppe for nye fysio.no.
● Kurskalenderen 2023- og forslag til nye kursledere
● https://www.nsh.no/barn-og-unges-psykiske-helse-hvordan-skal-vi-moete-fremtid

en.6529358-372304.html Etterspurt kursmidler for å delta på dette.
● 19.01.23- evalueringsmøte 0-18 kurs i Oslo
● Deltar på kjapt møte med psykomotorisk faggruppestyre ang. spørsmål om

nettside 14.06.22.
● Barnets første leveår- brosjyren er lenka opp i Helsedirektoratet sine nye

retningslinjer for fysisk aktivitet og stillesitting.
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● Evt. ny høring om tilbakemelding fra helsestasjonsarbeidet- frist 30.06.22:
Dokument 21/23371-6 Forslag til utvidet rapportering fra helsestasjons- og
skolehelsetjenesten til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) sendt fra
Helsedirektoratet (se styremøtemappa).

● Forespurt fagseksjonen i NFF om medlemmer i BUF kan få prisreduksjon på kurs
i NFF’s kursrekke

● Faggruppelederforum forbereder landsmøtesak om retningslinjer for
Fysioterapeuten.

● Mail ang. høringsinnspill (se styremøtemappa)

Vedtak. Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 59/2022 Studentkurs?
Sakens
dokumenter:

Forslag om å lage en kveld for studenter med info om hva barnefysioterapi er, betales av
BUF. Gjøres for å rekruttere.
Dersom spørsmål om hvorfor studenter ikke får rabatt: det er organisatorisk krevende for
faggruppen, styret har diskutert saken, det har vært diskutert om studenter skal få andre
goder som f.eks en forelesningskveld om barnefysioterapi sponset av BUF.
Studentsaken overføres til styremøte etter årsmøtet.
Forslag om å samarbeide med NUF om dette.

Vedtak. Karoline kontakter NUF om samarbeid om et slikt webinar. Hun videreformidler til kurs-
og fagutviklingsutvalget i etterkant.

Sak 60/2022 Takstforhandlinger
Sakens
dokumenter:

Drøfting rundt takster for barnefysioterapeuter:
Ønska takster er A3, A2k og gruppeaktivitet.
Høyere takster for undersøkelse og behandling av barn.
Tillegg for spedbarn (under 1 år).

Vedtak. Utsatt til neste styremøte.
Sak 61 IOPTP Ekspert panel
Sakens
dokumenter:

Noen forslag? Se styremøtemappa

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 62 Studieplan workshopbasert kurs og møt meg, støtt meg
Sakens
dokumenter:

Godkjenning av forslag til studieplan. Teamsmappa og vedlegg.

Gjennomgang av studieplan for workshopbasert kurs og “møt meg, støtt meg”
Vedtak: Studieplaner godkjennes
Sak 63 Forespørsel fra psykomotorisk faggruppe
Sakens
dokumenter:

Forespørsel fra psykomotorisk faggruppe om samarbeid for å få flere fysioterapeuter inn
i skolehelsetjenesten.
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Fysioterapeuter er en del av skolehelsetjenesten og jobber helsefremmende og
forebyggende, ikke kurativt.

Vedtak: Styret avventer videre innspill fra psykomotorisk faggruppe
Sak 64 Oversettelse av brosjyrer
Sakens
dokumenter:

Oppdatering på arbeidet med fotbrosjyrer.
Oppdatering fra Karoline om tilbud på oversettelser av favorittside og barnets første
leveår.
Karoline vært i kontakt med 3 leverandører. Kun en har gitt tilbud som ligger under
budsjettet. Ingunn har innhentet brosjyren “Barns føtter” oversatt til arabisk av
Trondheim kommune.

Vedtak: Styret takker ja til tilbudet fra Diction
Sak 65 Oppdatering på økonomisituasjonen
Sakens
dokumenter:

Ina oppdaterer oss på status per juni 2022.

Faktura for medlemskontingent er sendt ut senere enn vanlig, og ingen innbetalinger har
kommet enda. Det mangler også noen annonseinntekter samt etterslep på utgifter fra
kongressen. Derfor ligger det minus i budsjettet pr 30.april, men dette vil bli justert inn i
løpet av året. Kommet noe inntekter fra NUBU-kurset på Lillehammer.
Noen abonnenter på BF har sagt opp etter at vi gikk over til Tidsskriftet, men redaktør
forteller at det er lettere å få annonsører.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 66 Kloke valg- siste forslag
Sakens
dokumenter:

Se forslag fra kurs- og fagutviklingsutvalget i styremøtemappa.

Gjennomgang av ordlyd i Kloke Valg kampanjen sammen med kurs og
fagutviklingsutvalget.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 67 Eventuelt: Navn på styremedlemmer på fysio.no
Sakens
dokumenter:

Navn og verv på styremedlemmer må oppdateres på fysio.no. Nettansvarlig oppdaterer
dette.

Vedtak: Nettansvarlig oppdaterer navn og verv på styremedlemmer
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