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INNKALLING TIL STYREMØTE I NFF REGION NORD 
 

Tid: 19.05.2022, kl. 10.00 – 15:30 
Sted:  
 

Thon Conference, Tromsø 

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

 
SAKSLISTE 
 
Sak 17/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakens dokumenter: Vedlegg 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
  
Sak 18/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte i NFF Region Nord 

10.03.22 
Sakens dokumenter: Protokoll fra styremøte 10.03.22. 
Vedtak: Protokoll fra styremøte 10.03.22 godkjennes. 
  
Sak 19/22 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. Fortsatt aktivitet på 

sentralt nivå. Orientering om bakgrunn og status. Forbundet 
har også dialog med PFF. Ingen hendelser/innmeldte saker om 
dette i region nord.  

- Siste kapittel om oppgraderingen av avtalehjemlene i Vefsn 
kommune. Samarbeid med kommuneadvoktater. En del arbeid 
før hjemler kan oppjusteres. Positivt at administrasjonen får 
mer kunnskap om fysioterapeuter. Alle åtte hjemler justeres 
opp til 100 % i løpet av tre år.  

- Møte med tillitsvalgte i Harstad 30.03. Utfordringer med 
arbeidsoppgaver for fysioterapeuter, særlig knyttet til 
Helsehuset. 

- Møte med kontaktperson og kommunalsjef i Harstad 30.03.  
- Møte med avtalefysioterapeutene i Harstad 30.03. Positivt 

møte med godt oppmøte. Tema: oppjustering av hjemler.  
- Møte med fysioterapeutene i Kvæfjord 31.03. Positivt møte på 

nytt helsehus.  
- Intervju i iTromsø (rehabilitering) og Avisa Nordland (forslag 

om kutt i avtalehjemmel). Avisa Nordland: kutt i 
avtalehjemler. iTromsø: mangel på institusjonsplasser. 

- Endelig vedtak om oppjustering av avtalehjemlene i Tromsø, 
rett før påske. Alle hjemler nå 100 %.  

- Møte med fysioterapeuter og kommunedirektør og ordfører i 
Nordreisa 19.04. Angående oppjustering av avtalehjemmel. 
Konstruktivt møte med institutt, kommunedirektør, 
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enhetsledere og ordfører. Tre fysioterapeuter som arbeider 
med hjemler.  

- Møte med fysioterapeuter og ledere i Rana kommune 26.04. 
Oppfølging av møte fra tidligere i vinter. Stormøte med 
fysioterapeuter og ledere. Oppjustering av hjemler tema også 
her.  

- Møte med Helgeland rehabilitering 27.04. 
Rehabiliteringssenteret er nå driftet av kommunen, men 
kjemper for å overleve. Ønsker å bli et IKS – kan da søke 
anbud fra Helse Nord.  

- Skriv til Statsforvalterne i Nord-Norge om rehabilitering. Brev 
med uttrykk for bekymring og utvikling om rehabilitering i 
Nord-Norge, men ingen svar mottatt foreløpig. Oversikt over 
Rehabilitering Samdata viser store geografiske forskjeller, 
bratt kurve nedover for Helse Nord.  
Styret region nord beslutter å fronte utfordringen i media. 
Hans-Leo tar kontakt med Avisa Nordland og iTromsø.  

- Møte med fysioterapeuter og ledere i Vefsn kommune, 
sammen med forbundsleder, 06.05. 

Robert: skal være med i planleggingen av rehabilitering ved det nye 
sykehuset i Narvik. 
Elisabeth: ny jobb ved fysioterapienheten UNN Harstad f.o.m august. 
Sanna: forteller om ny nynorsk kvote på psykomotorisk fysioterapi 
ved UiT (40 %) og mange søkere fra Nord-Norge til master-
programmene ved UiT. 

Vedtak: Regionstyret tar regionleders og styrets redegjørelse til orientering. 
  
Sak 20/22 Sak om fysikalske poliklinikker i RHF Helse Nord, ved Robert. 
Sakens dokumenter: Ingen. Oppfølging av sak 03/22 fra møte 20.01.22. Store forskjeller i 

tilbud og hvordan poliklinikkene organiseres i Helse Nord.  
Vedtak: Regionstyret tar Roberts redegjørelse til orientering. Robert kartlegger 

regionale fysikalske poliklinikktilbud som finnes i Helse Nord. Saken 
tas opp igjen på neste møte. 

  
Sak 21/22 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: Regionstyret tar informasjonen fra regionleder til orientering. 
  
Sak 22/22 Orientering fra leder av regional valgkomité (kl. 14) 
Sakens dokumenter: Ingen. Hanne Bæhr Henriksen orienterer om status og prosessen fram 

til valg av regionleder og regionstyre 2023 – 25. Det har kommet inn 
mange gode kandidater til flere verv i Region Nord. 

Vedtak: Regionstyret tar regional valgkomite sin redegjørelse til orientering. 
  
Sak 23/22 Innspill til NFFs visjon og hovedmål 2023 - 25 
Sakens dokumenter: Høring NFFs visjon, verdier og hovedmål 2023 – 25. Regionstyret 

diskuterer høringsforslaget som er sendt ut. 
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Vedtak: Ingen. Sanna sender dokument med regionstyret sine kommentarer til 
Hans-Leo som sender det videre til Elin Bjor. 

  
Sak 24/22 Orientering om situasjonen rundt turnusfysioterapeutene 
Sakens dokumenter: Ingen. Anders Aasheim fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

orienterer muntlig. 
Nord-Norge: det har gått ut brev til alle turnuskandidater som 
administreres av statsforvalter i Troms og Finnmark og Nordland.  
22 på venteliste nasjonalt. Det skal gjøres avklaring av plikter og 
rettigheter dersom kandidater starter i full jobb eller utdanning før 
turnus (Helsedirektoratet må avklare). Informasjon er bragt videre til 
NFF og NUF.  

Vedtak: Regionstyret tar redegjørelsen til orientering. 
  
Sak 25/22 Fagdag i Tromsø (Linken?) etter modell fra avd. Troms i 2014 
Sakens dokumenter: Ingen. Anders Aasheim har lansert forslag om fagdag til høsten, etter 

modell fra NFF avd. Troms i 2014. Nedsettelse av komité for faglig 
innhold? Markering av faget og fellesskapet av fysioterapeuter i nord. 
Hans-Leo lager forslag til tittel og ingress som regionstyret kan jobbe 
videre med sammen. Forslag til datoer: 21.10 (foretrukket) eller 
04.11. Steffen, Johanne, Robert, Sanna og Elisabeth går sammen om å 
planlegge det faglige innholdet.   

Vedtak: Regionstyret jobber for at det skal avholdes fagdag i Tromsø høsten 
2022.  

  
Sak 26/22 Møteplan regionstyret høsten -22 
Sakens dokumenter: Ingen. 
Vedtak: Møtedatoer høsten -22 blir: 

- 14.09.22 i Tromsø 
- 20.10.22 i Tromsø sammen med delegater (sammenfallende 

med fagdag, dette styremøte flyttes til 03.11 dersom fagdag 
flyttes til 04.11) 

  
Sak 26/21 Eventuelt 
Sakens dokumenter: Ingen.  

- Nyutdannede fysioterapeuter som jobber alene (Steffen). 
Stort gjennomtrekk i mange småkommuner der fysioterapeuter 
arbeider alene, ofte nyutdannede. Kan det tenkes at det kan 
opprettes faglige nettverk for fysioterapeuter som arbeider 
alene? Elisabeth tar saken videre til NUF.  
 

- I tilfelle streik, Hans-Leo er vekkreist. Steffen blir 
kontaktperson NFF for tillitsvalgte. Oppfordres bl.a til å være 
aktiv på sosiale medier. 

Vedtak: Regionstyret tar redegjørelsen til orientering. 
  

 


