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PROTOKOLL STYREMØTE I NFF REGION NORD 
 

Tid: 10.03.2022, kl. 12.00 – 15:30 
Sted:  
Tilstede: 
 
Fravær: 
Referent: 

Thon Hotel Hammerfest 
Hans Leo Dagsvik, Robert Grønbech, Steffen Orvik Engdal, 
Johanne Aasen 
Sanna Bostad Kvaal og Elisabeth Giertsen  
Johanne 

 
SAKSLISTE 
Sak 09/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakens dokumenter: Vedlegg 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 
  
Sak 10/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte i NFF Region Nord 

20.01.22 
Sakens dokumenter: Protokoll fra styremøte 20.01.22. 
Vedtak: Protokoll fra styremøte 20.01.22 godkjent 
  
Sak 11/22 Regionleder og regionstyret orienterer 
Sakens dokumenter: Ingen. Muntlig orientering fra regionleder og styret om arbeid, 

aktiviteter og aktuelle saker i regionen siden forrige styremøte: 
- Saken om dobbeltautorisasjon for MTer. Mye aktivitet på 

sentralt nivå. Orientering om bakgrunn og status. 
- Fysioterapikongressen. Den var beregnet arrangert med ca 

1000 deltagere og det er ca 600 påmeldte. Bestemt avholdt på 
tross av stipulert underskudd på ca 800.000.   

- Nytilsatt kommunikasjonsansvarlig i sekretariatet, Irene 
Mårdalen, og opprettelse av egen seksjon for media, 
kommunikasjon og markedsføring. 

- Felles tariffkonferanse region Midt og Nord, 03.02. Det 
vurderes å være viktig også med tariffkonferanser på lavere 
nivå enn bare nasjonale konferanser. 

- Møte med Rana kommune 08.02.; møter både med ledere og 
medlemmer. Oppfølgingsmøte i slutten i april med tema 
planlegging og utvikling av tjenesten framover. 

- Møte med leder i Dønna kommune 11.02. om utvikling av 
tjenesten. 

- Regionale nettverksmøter for TV og KP i uke 7. Ikke så 
mange deltagere, men gode diskusjoner om aktuelle temaer for 
deltagerne. 

- Innlegg på TV-kurs 17.02. Nasjonalt grunnkurs. 
- Møte (Teams) med fysioterapeuter i Kåfjord kommune 22.02. 

De tilbys dårligere lokaler når bygningen de har lokaler i dag 
skal selges. Både fysioterapeuter og pasienter har reagert.  
Brev til politikerne om saken; administrasjonen ser ut til å ha 
gjort vedtak som politikerne ikke kjenner til. 
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- Møte med leder i Tromsø kommune 23.02. Det jobbes med å 
øke driftsavtalene. 

- Innlegg på samling hos Utdanningsforbundet i Tromsø 24.02. 
- Videre oppfølging av saken i Vefsn kommune. Har fått avtaler 

om fulle driftsavtaler, opptrapping over tre år og 
selskapsavtalene skal gjøres om til individuelle avtaler. 

- Møte med leder og fysioterapeuter i Hammerfest kommune 
09.03. 

- Planlagte møter med Rana kommune, Harstad kommune, 
Kvæfjord kommune 

Steffen: Helsepartner Rehabilitering, Alta jobber med ny anbudsrunde  
for Helse Nord for perioden 2023 – 2027. 

Vedtak: Regionstyret tar regionleders og styrets redegjørelse til orientering. 
  
Sak 12/22 Sak om fysikalske poliklinikker i RHF Helse Nord, ved Robert. 
Sakens dokumenter: Ingen. Oppfølging av sak 03/22 fra møte 20.01.22. Kartlegging som 

er gjort ble lagt fram i møtet og diskutert. Kartleggingen viser at 
særlig de store sykehusene fortsatt gjør til dels mye kommunale 
oppgaver med polikliniske grupper. Lokalsykehusene har i større grad 
ta ned kommunale oppgaver og ivaretar spesialiserte oppgaver innen 
ortopedi, nevrologi, bekkenbunnsproblematikk og Helse i Arbeid.  

Vedtak: Gjennomgangen tas til orientering og temaet settes opp som sak på 
neste møte. 

  
  
Sak 13/22 Saker til NFFs Hovedlandsmøte fra Region Nord? 
Sakens dokumenter: Ingen. Organisasjonsleddene har anledning til å melde inn saker til 

NFFs landsmøte. Frist for dette er 01. juni.  
Vedtak: Settes opp som sak på neste møte. 
  
Sak 14/22 Praktisk gjennomføring av årsmøtet 10.03. 
Sakens dokumenter: Ingen 
Vedtak: - Gjennomgang av programmet, inkl. faglig innlegg 

- Gjennomgang av sakslisten og saksdokumentene 
- Fordeling av praktiske oppgaver under møtet 

  
Sak 15/22 Innspill til NFFs visjon og hovedmål 2023 - 25 
Sakens dokumenter: Sak 8 (møte i FS, 27.01.22) Prosess Visjon, verdier og hovedmål 

2023 - 25 
Vedtak: Settes opp som sak på neste møte 
  
Sak 16/21 Eventuelt 
Sakens dokumenter: Ingen saker meldt 
  
  

 


