
 
Presentasjon kandidater til sentrale verv i NFF i perioden 2023-2025 

 

Innstilt/kandidat til verv som nestleder av NPR 

 

Navn:   Patrick Jensen 

Alder:   41 år 

Bosted:  Oslo 

Stilling:  Avtalefysioterapeut, Spesialist Idrettsfysioterapi MNFF 
 

Tlf:   90 20 22 10 

e post:  patrick@fysiooslo.no 
 

Utdanning:  Pre-Med, Saddleback college, Mission Viejo, California 2001 

Bachelorgrad i fysioterapi 2006 

  Mastergrad i Idrettsfysioterapi 2015 

  Spesialist i Idrettsfysioterapi MNFF 2017 
 

Yrkeserfaring: Bydelsfysioterapeut Grorud bydel 2007 - 2009 

  Etablerte privat praksis uten driftsavtale: Fysio Oslo (50 %) 2009 - 2014 

  Sykehjemsetaten: Lillohjemmet (50 %) 2010 - 2014 

  Kragskogen fysikalske institutt 2014 – 2017, 100% Driftsavtale 

  Røa Centrum Fysioterapi og Akupunktur 2017 – d.d., 100% Driftsavtale 
 

Organisasjonserfaring:  

  Flere ulike styreverv i boligsameier og  

  Vara-kontaktperson Bydel Vestre Aker 

  SU-medlem Bydel Vestre Aker 

  Styremedlem Region Osloområdet 2020 – 2022 

  Landsmøtedelegat for Region Osloområdet 2020 - 2022 

  Fungerende regionleder Osloområdet august 2022 – d.d. 
 

Kandidatens egen beskrivelse:  

 

Jeg har jobbet som næringsdrivende fysioterapeut i snart 14 år, og har gjennom dette 

erfaring både med og uten driftsavtale. Dette føler jeg gir meg en verdifull ballast i arbeidet 

med å bidra til å utvikle NFFs politikk for selvstendig nøringsdrivende fysioterapeuter. Min 

interesse for politisk arbeid ble vekket når jeg jobbet med den mye omtalte «Vestre Aker-

saken», hvor vi tydelig erfarte hvor svak kunnskapen om fysioterapi er blant mange 

beslutningstagere. Samtidig erfarte jeg at det er mulig å snu vedtatte kutt i stillinger til faktisk 

økte avtalehjemler. Politisk påvirkning er for meg et område jeg brenner for, og er et område 

jeg føler jeg kan bidra på en konstruktiv måte. 

Dette har jeg vært så heldig å kunne jobbe med som fungerende regionleder de siste 

månedene, og jeg har på den måten kommet tett på både ASA 4313 og «Regelverket» i Oslo 

Kommune. Erfaring fra Oslo Kommune tror jeg er en stor styrke for mitt kandidatur og rådet, 

da det er en litt annen hverdag uten det rammeverket som en parts-forhandlet avtale gir. 

 


