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FRA: Forbundsstyret 

 

NFFs innspill til Fysiofondets strategiske plan 2023-2028 
Fondets strategiske plan 2023-2028 starter med å slå fast at Fond til etter- og videreutdanning av 

fysioterapeuter (Fysiofondet) er en viktig ressurs for alle fysioterapeuter i Norge. Norsk 

Fysioterapeutforbund (NFF) er helt enig i dette. Det er helt klart at fysioterapeutene har en stor 

fordel ettersom vårt eget fond bidrar til utvikling av fysioterapeuters kunnskap og kompetanse. I 

tillegg administrerer fysioterapeutene midlene selv, slik at fysioterapeutene har mulighet til å sikre 

at bredden i faget ivaretas, og fysioterapeutene kan selv sette retningen på fagutviklingen. Derfor er 

det så viktig at fondet forvaltes i tråd med formålet i vedtektene, noe NFF anser at dette forslaget til 

strategisk plan gjør.  

Fondet foreslår en ny visjon; å være en nøkkelressurs til utvikling av fysioterapeuters kunnskap og 

kompetanse1. Visjonen sier at kunnskap og kompetanse må utvikles. NFF tolker ordet utvikling til at 

dette er et arbeid som går over tid. Det er et langsiktig arbeid å ta til seg kunnskap og omsette dette 

til kompetanse, vi har alle behov for livslang læring. Samtidig tar det tid å utvikle ny kunnskap. NFF 

vil berømme fondet for å betone behovet for kunnskap og kompetanse hos fysioterapeutene. Å ha 

faglig dyktige og kompetente fysioterapeuter er avgjørende for god kvalitet i tjenesten.  

Om strategisk plan 
I forslag til strategisk plan 2023-2028 har Fysiofondet et målhierarki med et overordnet mål og tre 

undermål. Det overordnede målet er at Fysiofondet gjennom langsiktig forvaltning av kapital og 

effektiv administrasjon skal kunne tildele midler som styrker fysioterapeuters kunnskap og 

kompetanse i tråd med samfunnets behov.  

1. Det første målet er at tildeling til etterutdanning skal stimulere til livslang læring for 

fysioterapeuter slik at kvaliteten i hele bredden av fysioterapitjenesten, styrkes.  

2. Det andre målet at tildeling til videreutdanning skal styrke fysioterapeuters formelle 

kompetanse som sentrale aktører i en tverrfaglig helsetjeneste som bidrar til gode 

pasientforløp.  

3. Det tredje målet er at tildeling til forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring som 

bidrar til:  

• styrket etter- og videreutdanning for fysioterapeuter  

• økt kunnskap om fysioterapi i en tverrfaglig, helsefremmende, forebyggende, 

behandlende og re-/habiliterende tjeneste  

• nytte- og kostnadsanalyser  

• nye teknologiske løsninger  

 
1 Visjon i inneværende periode: Fysiofondet bidrar til at fysioterapeuter har oppdatert, relevant og riktig 
kompetanse for samfunnets behov. 
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• samarbeid og gjensidig kunnskapsoverføring med klinisk praksis og 

beslutningstakere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå  

• styrket organisering, ledelse, styring og finansiering av fysioterapitjenesten  

 

Ad 1 og 2) NFF er enig i Fysiofondets mål innen etter- og videreutdanning. NFF mener det er viktig å 

påpeke at videreutdanning også bidrar til livslang læring, og at etterutdanning bidrar til gode 

pasientforløp. Dette er imidlertid på detaljnivå. Det er fint at behovet for livslang læring og gode 

pasientforløp trekkes frem. 

Ad 3) Når det gjelder det tredje målet, så har Fysiofondet i flere perioder hatt en satsing på forskning 

i kommunehelsetjenesten. I sakspapirene til forarbeidene til strategisk plan i fondsstyret er 

forskjellene mellom faglig og organisatorisk satsingsområde belyst. Fysioterapeutene som deltar i 

etter- og videreutdanningene ønsker i hovedsak kunnskap om faglige problemstillinger; hvordan 

behandle ulike pasientgrupper, tilstander og funksjonsnedsettelser. På et mer overordnet nivå har 

samfunnet behov for større kunnskap rundt organisatoriske problemstillinger, noe som også kan 

kalles tjenesteforskning. I forslaget til strategisk plan har Fysiofondet trukket frem flere viktige 

organisatoriske problemstillinger, både nytte- og kostnadsanalyser, samarbeid og gjensidig 

kunnskapsoverføring med klinisk praksis og beslutningstakere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå 

og styrket organisering, ledelse, styring og finansiering av fysioterapitjenesten. Faglige 

problemstillinger er i liten grad trukket frem i målet tildelingen til forskning, kunnskapsutvikling og 

kunnskapsoverføring skal bidra til. 

Sett i lys av forslaget til ny visjon, å være en nøkkelressurs til utvikling av fysioterapeuters kunnskap 

og kompetanse, så vil NFF utfordre fondsstyret på om det er faglige eller organisatoriske 

problemstillinger som best bidrar til måloppnåelsen, både visjon og overordnet mål?   

Det er uten tvil nødvendig med økt kunnskap om organiseringen av helsetjenesten, og 

fysioterapeutenes rolle. Det er imidlertid nødvendig å diskutere om økt kunnskap på disse områdene 

bidrar til utvikling av fysioterapeuters kunnskap og kompetanse, eller om det heller er kunnskap som 

bidrar til å fremme fysioterapiprofesjonen og helsetjenesten som helhet? NFF er enig i at 

Fysiofondet skal bidra til fysioterapeuters kunnskap og kompetanse, noe NFF mener peker mot et 

fokus på faglige problemstillinger; å utvikle og implementere faglig kunnskap som fysioterapeuten 

trenger for best å hjelpe den enkelte pasient. Som profesjonsorganisasjon har NFF et overordnet 

ansvar for å fremme fysioterapiprofesjonen og fysioterapeutenes rolle i helsetjenesten. NFF er 

derfor svært opptatt av de organisatoriske spørsmålene og oppfordrer andre finansiører av forskning 

til å tildele midler til slike problemstillinger. NFF ser at det på mange områder kan være overlapping 

mellom hva som er organisatorisk og faglig problemstilling. NFF mener at det er viktig å ha en 

bevissthet rundt dette. 

NFFs bidrag til etterutdanning 
NFF vil berømme Fysiofondet for å vise hvordan tildelingene til etterutdanning, videreutdanning og 

forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring til sammen bidrar til at det er lærekrefter i de 
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ulike undervisningstilbudene. Det viser også at de tre områdene etterutdanning, videreutdanning og 

forskning alle er viktige for å sikre fysioterapeuters fagutøvelse og utvikling av fysioterapifaget. 

NFF vil takke Fysiofondet for bidraget til den nasjonale fysioterapikongressen. NFF ser med glede at 

Fysiofondet skriver i strategisk plan at de ønsker å stimulere til at det jevnlig blir arrangert en 

nasjonal kongress i fysioterapi rettet mot alle fysioterapeuter. Planleggingen av den neste 

kongressen er allerede i gang. NFF takker også for tildelingen til vår satsing på psykisk helse. NFF 

mener det er en god og riktig tildeling, og en satsing i tråd med samfunnets behov. 

Fysiofondet skriver at deres strategi er god informasjon og effektive søknads- og 

rapporteringsprosesser samt transparente saksbehandlingsrutiner for alle involverte parter; søkere, 

fagkomite, styremedlemmer og sekretariat. NFF ønsker en dialog om hvordan søknads- og 

rapporteringsprosessene kan bli enda mer effektive for begge parter. NFF anerkjenner Fysiofondets 

behov for informasjon og innsyn. Samtidig er det noen punkter der NFF mener at dette behovet kan 

ivaretas på enklere måter. 

Om forvaltning  
Det står i forslag til strategisk plan 2023-2028 at Fysiofondets strategi er forsvarlig forvaltning av 

midler overført fra Folketrygden. Tydelige krav til sikkerhet og likviditet skal sikre best mulig total 

avkastning på kapitalen i et langsiktig perspektiv. I tillegg vil Fysiofondet bygge opp en buffer i sterke 

finansielle år for å opprettholde aktiviteten i finansielt svakere år. Fysiofondet har et stort ansvar 

som forvalter av fysioterapeutenes felles formue. NFF mener at fondet ivaretar dette ansvaret på en 

god måte. NFF har merket seg at Fysiofondet er bevisst behovet for å se på miljø, bærekraft, sosiale 

forhold mv, og anser at det er et klokt valg. 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

Hovedlandsmøtet 2022 slutter seg til Forbundsstyrets kommentar til strategisk plan for Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter for 2023-2028.  

 


