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PROTOKOLL STYREMØTE I NFF REGION NORD 
 

Tid: 20.01.2022, kl. 13:00 – 15:00 
Sted:  
 

Teams 

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

Referent Sanna 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakens dokumenter: Vedlegg 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
  
Sak 02/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte i NFF Region Nord 

15.12.21 
Sakens dokumenter: Protokoll fra styremøte 15.12.21. 
Vedtak: Protokoll fra styremøte 15.12.21 godkjennes. 
  
Sak 03/22 Regionleder og regionstyret orienterer 
Sakens dokumenter: Ingen. Muntlig orientering fra regionleder og styret om arbeid, 

aktiviteter og aktuelle saker i regionen siden forrige styremøte: 
- Planlegging av aktiviteter for -22. Foreløpig besøksliste: Vefsn 

kommune, Alstahaug kommune, Dønna kommune, Rana 
kommune, Hammerfest kommune, Kirkenes sykehus, 
Helgelandssykehuset, avd. Rana. I tillegg nettverksmøter for 
TV og KP, ledersamling. Delta på TV-kurs våren -22, Møte 
om rehabilitering for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget 
(i samarbeid med forbundsleder og direktør ved OiF) 

- Hans Leo sitt siste år som regionsleder, det jobbes sentralt 
med å sikre en best mulig overgang for ny regionsleder 

- Sak om avtalehjemler i Meløy kommune 
o Sak om lite samarbeid mellom kommunale- og 

avtalefysioterapeuter 
o Kommunen har inngått avtaler utenom ASA4313 med 

fysioterapeuter 
o I gang med en overgangsordning for å på sikt komme 

tilbake til ASA4313 
- Sak om pensjon ved Helsepartner rehabilitering avd. 

Skibotn 
o Ansatte får dårligere pensjonsavtale etter 

sammenslåing med OiF 
o De har fått tilbud om å utsette innføring i 6 mnd, og 

har blitt anbefalt fra NFF å signere avtalen 
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Robert: Har fått forespørsel om poliklinikkvirksomhet for pasienter 
som trenger mer spesialisert tilnærming, noe sykehus ikke 
nødvendigvis har tilbud på. Sykehuset i Narvik har ikke et slikt tilbud. 

- Samdatarapport for helseforetakene gir oversikt over hvilken 
poliklinisk virksomhet som foregår innen rehabilitering. 
Helse-Nord har mest på døgn og minst på poliklinikk. 

- Ønsker fysioterapipoliklinikk på sykehusene. Utfordring at 
dette kan gagner de som bor nærmest sykehus. Må 
tydeliggjøres at det er fokus på utredning, evt. Avgrenset 
behandling/veiledning. 

- Hans Leo ønsker å sette dette opp som sak på styremøte 10. 
mars. Undersøke litt om hvilken praksis som finnes for 
poliklinisk behandling og utredning i regionen i forkant av 
styremøtet. 

Vedtak: Regionstyret tar regionleders og styrets redegjørelse til orientering. 
 
Sak angående fysioterapipoliklinikk i helseforetak settes opp som 
sak til regionstyremøte 10. mars. 

  
Sak 04/22 Faglig innlegg ved regionens årsmøte 10.03. 
Sakens dokumenter: Ingen. Hans Leo har vært i dialog med Kim Reier Martinsen om 

samarbeidet med legene på ortopedisk poliklinikk ved UNN Tromsø. 
Han holder gjerne innlegg om dette. 

Vedtak: Enighet i styret om dette. Hans Leo kontakter Kim Reier angående 
hvordan vinkle dette til å være mest mulig relevant for flere. 

  
Sak 05/22 Arbeid med handlingsplanen og budsjett for NFF Region Nord 

2022 
Sakens dokumenter: Utkast til handlingsplan og budsjett for 2022 
Vedtak: Handlingsplanen tas opp og gjennomgås i fellesskap. 
  
Sak 06/22 Praktisk planlegging av årsmøtet 10.03. 
Sakens dokumenter: Ingen 
Vedtak: - Legges opp til digitalt møte (Teams), med mulighet for å være 

fysisk til stede 
- Frist for å informere medl. om årsmøte og frist for å melde inn 

saker: 27. januar. 
- Dersom innmeldte saker: Bør ha styremøte noen dager før 

sakene skal sendes ut.   
- Frist for utsendelse av årsmøtesakene: 17. februar. 
- Hotell, møterom, overnatting, reise må bestilles. Vær obs! på at 

dette er Finnmark midt på vinteren "#$% 
- Frist for å bestille reise den 15. feb. Husk å gi beskjed til 

Hans Leo ved behov for overnatting fra 9. – 10. mars.  
- Reise bestilles gjennom HRG Nordic; avd: 910 og 

prosjektnr: 91000005, Årsmøte i regionen. Tlf reisebyrå: 
21499120 

  
Sak 07/22 Orientering om arbeid i regional valgkomité 2022 
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Sakens dokumenter: Ingen. I 2022 skal det velges ny regionleder og nytt regionstyre for 
perioden 2023 – 2025. Hans Leo orienterer om dialog med 
valgkomiteen og framdrift i arbeidet 

Vedtak: Regionstyret tar regionleders framlegg til orientering.  
 
Styret kommer til å bli kontaktet av valgkomiteen med spørsmål om å 
stille til gjenvalg, og får forespørsel om aktuelle kandidater til styret. 

  
Sak 08/21 Eventuelt 
 Robert: Hans Leo oppfordres til å kontakte Are Dragland angående et 

mulig møte i fagrådet angående anbud... 
Vedtak: Hans Leo tar kontakt 
  

 


