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PROTOKOLL STYREMØTE I NFF REGION NORD 

 
Tid: 14.09.2022, kl. 10.00 – 15:30 

Sted:  
 

UNN Tromsø, rom E4 – 126 (E4 er et eget bygg utenfor 

hovedsykehuset) 

Tilstede Hans Leo, Elisabeth, Steffen, Robert, Johanne og Sanna (referent) 

 

SAKSLISTE 

 
Sak 27/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakens dokumenter: Vedlegg 

Vedtak Innkalling og saksliste godkjennes. 

  

Sak 28/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte i NFF Region Nord 

19.05.22 

Sakens dokumenter: Protokoll fra styremøte 19.05.22. 

Vedtak: Protokoll fra styremøte 19.05.22 godkjennes. 

  

Sak 29/22 Regionleder og regionstyret orienterer 

Sakens dokumenter: Ingen. Muntlig orientering fra regionleder og styret om arbeid, 

aktiviteter og aktuelle saker i regionen siden forrige styremøte: 

- Møte med fysioterapeuter og klinikkledelse ved Kirkenes 

sykehus 30.08. 

- Forelesning for 1. års studentene ved UiT 01.09. 

- Henvendelse fra medlem i Vefsn ang. kuttforslag 

Frisklivssentral 

- Innlegg på TV-kurs 08.09. 

- Innlegg for kommunale ledere 09.09. 

- Studentrekruttering med Elisabeth 13.09. 

 

Orientering fra forbundsstyret:  

- Sak om studentmedlemmer skal være med for å beregne antall 

delegater. Uenighet mellom kontrollutvalg og advokater i 

NFF. Det er besluttes at studentmedlemmer nå telles med, som 

fører til at Oslo og Region vest får en ekstra delegat hver. 

- Tolkning av lover ift. Endring av medlemstall. Dersom 

medlemstall går ned ryker siste innvalgte delegat ut. 

- Ressursbruk ifm. Utrede 5 årig grunnutdanning. Mange ulike 

meninger og gode argumenter på begge sider. 

- Hans Leo informerer om økonomisk situasjon i NFF og 

budsjettsak fra NFF er diskutert. 

- Forbundsstyret har gått gjennom sakene og skal ha et 

ekstraordinært møte i neste uke. 

- Forbundsstyret må ta stilling til om NFF skal styrke fri 

egenkapital 

 

Runde: 
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Sanna: Oppstart nytt kull master i fysioterapi, totalt 44 studenter, 21 

på psyk.fys. og 23 på nevro. 

Johanne: Kritisk økonomisk underskudd på UNN, kutt i 

innleie/vikarbruk. Utfordringer med rekruttering av helsepersonell.  

Robert: Økonomisk situasjon i UNN. Det fremstilles som om dette er 

noe nytt, men samme beskjed tendenserer til å komme hver høst. Pga. 

økonomi har ikke ansatte fått reise på rehabiliteringskonferanse og 

nettverkssamlinger. Ansvaret skyves over på de ansatte. 

Oppgaveglidningsprosjekt videreført, økt krav til 1000 pasienter per 

år. Prosjektet er imidlertid truet fordi ortopedene ikke har tid til å 

fordele sine pasienter til fysioterapeut. Tema på neste 

nettverkssamling for tillitsvalgte? 

Steffen: Har gått tilbake til sin stilling som avtalefysioterapeut.  

Elisabeth: Begynt i ny jobb på fysioenheten i Harstad, på palliativ 

enhet og medisinsk sengepost. Godt å være en del av større 

fysioterapimiljø og mer fokus på fag. 

  

Vedtak: Regionstyret tar regionleders og styrets redegjørelse til orientering. 

  

Sak 30/22 Orientering om Fagråd rehabilitering, ved Robert. 

Sakens dokumenter: - 11 søkere til anbudsrunde helse-nord. Høye krav til søkere med 

døgnkontinuerlig drift, helsepersonell på natt, og å ta inn 

pasienter ned til BARTHEL 6. 

- Usikkerhet på hva helse-nord skal bruke fagrådene til. Ikke et 

tydelig mandat, ikke brukt aktivt fra helse-nord. Frykter kutt. 

 

Vedtak: Ingen 

  

Sak 31/22 Sak til NFFs Hovedlandsmøte: Budsjett 

Sakens dokumenter: FS-sak 93 Rammebudsjett NFFs sentrale virksomhet.  

Vedtak: Ingen, rammebudsjettforslag er sett og diskutert 

  

Sak 32/22 Felles regionstyre- og delegatmøte 20.10. 

Sakens dokumenter: Ingen. Gjennomgang av framdriften fram mot landsmøtet. Skal 

Anders Aasheim inviteres til møtet? 

 

Muligheter i budsjett for at delegater kan være med på fagdag 21.10 

 

Vedtak fra landsmøte om medlemsmøte rundt LM-saker. 

Vedtak: - Delegatene får delta på fagdag 

- Anders Aasheim inviteres til å delta på regionstyre- og 

delegatmøte den 20.10 

- Johanne booker rom på UNN 

- Delegater forespørres om å holde digitalt møte rundt LM-saker 

kl. 18:00 – 19:00 den 20.10 

  

Sak 33/22 Fagdag i Tromsø 21.10. 

Sakens dokumenter: Ingen. Status, videre planlegging. 
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Møtereferat fagkomite, foreløpig innhold: 

- Info fra regionen 

- Bekkenbunn, doktorgradsprosjekt + klinisk praksis – Cathrine 

Boge-Olsnes og Tine Vold 

- Råd for fysioterapietikk, etikk i pasientrelasjoner 

- Trening og hjertesykdom – digital oppfølging, 

doktorgradsprosjekt  

- Erfaringer med bruk av e-helsetjenester i fysioterapi – Lotte  

- Hvorfor er fysioterapi så viktig i psykiatrien – Sunniva Ritland 

Taule 

 

Trenger å avklare annonsering og påmelding. Påmeldingsavgift blir 

tilsvarende kostnader for lunsjen. 

 

Vedtak: Robert sender program til Hans Leo snarest, Hans Leo ordner 

annonsering og påmelding 

 

 Johanne får ansvar for å kjøpe oppmerksomhet til foredragsholdere. 

 

Påmeldingsfrist settes til en uke før fagdagen. 

  

  

Sak 34/22  Gjennomgang av handlingsplan NFF Region Nord 2022 

Sakens dokumenter: Handlingsplan NFF Region Nord 2022 

Vedtak: Regionstyret tar gjennomgangen til orientering 

  

Sak 35/22 Onboarding av ny regionleder og nytt regionstyre. 

Sakens dokumenter: Ingen. Hva tenker styret blir viktig kompetanseoverføring?  

 

Utnytte nettverk regionleder har bygd opp i perioden 

 

Ønskelig med fellessamling med de gamle og de nye regionlederne i 

forbindelse med landsmøtet. 

 

Nye regionledere inviteres til uniokonferansen 

Vedtak: Ingen. 

  

Sak 36/22 Eventuelt 

Sakens dokumenter: Meldes muntlig i møtet.  

 

Vedtak: Ingen forslag til vedtak 

  

 


