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FRA: NFF region Osloområdet 

 

 

Forslag til prinsippvedtak om å samle fysioterapeuter i NFF 

Bakgrunn 
I lang tid har det eksistert en tredeling av organiserte fysioterapeuter i Norge, til tross for at 
medlemmer i de ulike organisasjonene kan være enige i svært mye. Denne situasjonen er svært 
ugunstig, og medfører store kostnader for alle de tre organisasjonene, noe som også svekker 
utviklingen av faget fysioterapi. Det skader også forhandlingsposisjonen til alle tre organisasjonene 
ovenfor staten. Det oppleves som et uttalt ønske fra grasrota av medlemmer i NFF at 
organisasjonene bør samles.  

Landsmøtet 2021 vedtok en satsning på næringsdrift i NFF, i den hensikt å bedre støtte våre 
næringsdrivende medlemmer, både med og uten driftstilskudd.  

Organisasjonsevalueringen påpekte dette som et område med forbedringspotensial.  

Et slikt vedtak kan by på positive synergier mellom medlemmer i NFF og (eventuelt tidligere) 
medlemmer i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF), noe som vil være positivt for alle 
medlemmer. Videre kan organisasjonen NFF dra nytte av erfaringen engasjerte privatpraktiserende 
har som utfordringer i sitt virke.  

Hensikten med denne saken er å tydelig signalisere en intensjon om å finne sammen med likesinnede 
i en felles organisasjon i løpet av den kommende 3-års perioden.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Hovedlandsmøtet 2022 vedtar at det skal arbeides systematisk i den kommende 3-årsperioden med 
den intensjon om å søke å samle så mange som mulig av fysioterapeuter i NFF. 

 

Forbundsstyrets kommentar: 

Et av hovedmålene for landsmøteperioden 2020-2022 er at medlemskap i NFF skal være det 
naturlige valget for alle fysioterapeuter og fysioterapistudenter, og at organisasjonsgraden skal økes 
fra 64 til 67 prosent i perioden.  

Per juni 2022 utgjør yrkesaktive medlemmer i NFF 73 prosent av medlemmene. I perioden 2019 (mai) 
– 2022 er antall yrkesaktive medlemmer i NFF økt fra 7040 til 7170. Dette tilsvarer en økning på 130 
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medlemmer, 95 under målsettingen. Antall medlemmer totalt i NFF er økt med 331 fra 9 777 til 10 
108 i samme periode.  

Per 01.01.2022 hadde 17 810 fysioterapeuter autorisasjon i Norge. 717 fikk innvilget autorisasjon i 
2021. Av disse hadde 107 utdannelse fra andre land.  

I 2021 var det 13 686 sysselsatte fysioterapeuter i alderen 20 tom 66 år (SSB- Statistikkbanken). Det 
var i alt 17 810 fysioterapeuter med autorisasjon samme år. Fysioterapeuter har autorisasjon frem til 
man er 80 år.  8 337 av NFFs medlemmer var registrert som yrkesaktive. Gjennomsnittsalder blant 
medlemmene er 44 år per 2021. Det er noe variasjon i antall medlemmer for de ulike årskullene. Ca. 
83 prosent av medlemmene er yrkesaktive. 

Forbundsstyret støtter forslaget fra NFF region Osloområdet og viser til sak 3.2 NFFs Hovedmål 2023-
2025.    
 
 

 

 

 

 


