Fysioterapeuter
beveger samfunnet
Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

NFFs kurs publiseres fortløpende på NFFs nettsider. Vi anbefaler at påmelding til kurs
skjer så tidlig som mulig.
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har rundt 10 000 medlemmer, som utgjør rundt ni
av ti av alle organiserte fysioterapeuter. NFF har forhandlingsrett for fysioterapeuter.
NFF har bred politisk kontaktflate, er engasjert i utfordringene i helsetjenesten, og
representerer alle fysioterapeuter som forhandlingspart og høringsinstans overfor
myndighetene. Gjennom ditt medlemskap finansierer du forbundets påvirkningsarbeid
overfor myndighetene og bidrar til at norske fysioterapeuter har et sterkt talerør utad.
NFF har et bredt og tilgjengelig etterutdanningstilbud, og er den største tilbyder av fysioterapispesifikke kurs. NFFs kurstilbud dekker hele bredden av fagfelt innen fysioterapi
for fysioterapeuter på ulike kompetanse- og utdanningsnivå. Fysiofondet har investert
i et solid kompetansemiljø for etterutdanningskurs som er helsepolitisk forankret og
kommer alle fysioterapeuter til gode.
Medlemskap gir økonomiske fordeler. Som medlem får du kurs til redusert pris og
gunstige forsikringer. Vær også klar over at en betydelig del av kontingenten kan føres
som fradrag i inntekt i skattemeldingen.
Ved å logge deg inn på NFFs nettsider får du tilgang til din medlemsinformasjon. Her kan
du oppdatere din kontaktinformasjon og andre personlige opplysninger, samt gjøre endringer i medlemskapet. Ved å logge inn på NFFs forsikringssider kan du også få oversikt
over og administrere dine forsikringer.

Forbundets påvirkningsarbeid og lobbyvirksomhet
Gjennom din kontingent kan NFF fremme saker som styrker fysioterapien overfor
beslutningstakere sentralt og lokalt. Din kontingent finansierer at forbundsledelsen

Som medlem får du blant annet
• juridisk bistand
• gunstige forsikringsordninger
• nyhetsbrev
• kurs til medlemspris
• tidsskriftet Fysioterapeuten

informerer og påvirker regjering, storting og andre beslutningstakere, samt at forbundet
utfører utredningsarbeid og meningsmålinger.
Et eksempel på denne typen virksomhet er oppdrag til Synovate/MMI, som gjennomførte
undersøkelser om fysioterapi og helse i 2004, 2007 og 2010, og bidrag til Helsepolitisk
barometer i 2018 (Kantar TNS). Andre eksempler er forskningsgjennomganger av
betydningen av fysioterapi på ulike områder i samfunnet. Resultatene av slik virksomhet
formidles systematisk til medlemmer, omgivelser og media. Som medlem kan du få
informasjon fra NFFs nettsider og organisasjon om hvordan du kan påvirke omgivelsene.

og de årlige tarifforhandlingene
Unio er Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med over 375 000
medlemmer. NFF er ett av 13 medlemsforbund i Unio og har styreplass. NFF forhandler
sentralt for medlemmer på tariffområde Stat, KS, Oslo kommune, Spekter og Virke.
Er du ansatt i et av disse tariffområdene, vil du motta den informasjon du trenger om
forhandlinger og eventuell arbeidskonflikt fra din lokale tillitsvalgte.

Fysioterapeuter uten tariffavtale
En gruppe fysioterapeuter arbeider i virksomheter utenfor tariffområdene. Forbundet er
løpende engasjert i å også bistå medlemmer i virksomheter uten tariffavtale med å sikre
medlemmenes rettigheter knyttet til lønns- og arbeidsforhold.

Selvstendig næringsdrivende
NFF arbeider med en rekke saker og spørsmål av betydning for din praksis. Eksempler
er drift av institutt, forholdet mellom fysioterapeuten og kommunen og forholdet mellom
fysioterapeuten, pasienten og NAV eller HELFO. NFF kan også gi råd om forholdet
mellom fysioterapeutene internt på instituttet.

På NFFs nettsider finner du en mengde aktuell informasjon, slik som fysioterapirelevante
lover, regler og avtaler. Noe informasjon er forbeholdt medlemmer, og krever at du
logger inn.

Takstoppgjøret
Hvert år fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet en forskrift om stønad til fysioterapi (stønadsforskriften). Denne regulerer driftstilskudd og honorartakster for
alle fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Før stønadsforskriften blir fastsatt,
leverer Norsk Fysioterapeutforbund grundige skriftlige innspill til forskriften og deltar
i forhandlinger med staten/KS. Som medlem blir du hvert år invitert til å gi innspill til
takstoppgjøret.

Fysioterapeuter uten driftsavtale
NFF arbeider også for å bedre betingelsene for fysioterapeuter uten driftsavtale. NFFs
juridiske og faglige rådgivning gis på lik linje til fysioterapeuter med og uten driftsavtale.
Dessuten arbeider forbundet kontinuerlig for å fremforhandle forskjellige former for
offentlig finansiering av fysioterapi.

Din region
Du er automatisk medlem i den regionen i Norsk Fysioterapeutforbund der du har ditt
arbeidssted (eller studiested, om du er studentmedlem). NFF er inndelt i fem regioner:
Nord, Midt, Vest, Sør-Øst og Osloområdet. Du finner kontaktopplysninger og annen
informasjon om og fra regionene på NFFs nettsider.

NFF har forhandlet frem gunstige forsikringsordninger.

Faglige tilbud
NFF er største tilbyder av fysioterapispesifikke etterutdanningskurs i Norge, og har også
påtatt seg ansvaret for å arrangere kollegaveiledningsgrupper for fysioterapeuter. NFF
tilbyr kurs som gir takstkompetanse. NFF er delegert myndigheten til å utdanne og godkjenne fysioterapeuter til ridefysioterapi og arbeidsplassvurdering for NAV. Det konkrete
tilbudet NFF har, bidrar til at fysioterapeuter kan tilby fysioterapitjenester av god kvalitet
og høy etisk standard.
NFF arrangerer rundt 40 kurs hvert år. Kursene blir lagt ut på NFFs nettsider. Etter
utdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til etter- og
videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet).
Hvis du er interessert i bestemte deler av faget, har NFF 13 ulike faggrupper som gir
medlemmene mulighet til faglig videreutvikling og fagfellesskap. Du kan også bli spesialist
i fysioterapi MNFF. Om lag 900 av NFFs medlemmer er spesialister. For å bli spesialist
MNFF kreves to års arbeidserfaring innen spesialistområdet, fysioterapispesifikk eller
helsefaglig mastergrad og veiledet praksis etter masterstudiet. NFF arbeider for en offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter.
Studenter, turnusfysioterapeuter og fysioterapeuter i sine første fem år etter autorisasjon
er automatisk medlemmer av Nyutdannede fysioterapeuter (NUF), et av NFFs organisasjonsledd.

NFF har utarbeidet standardavtaler for selvstendig næringsdrivende. Du finner dem bak
passord på NFFs nettsider under menypunktet «Standardavtaler (NFF)».

Andre typer medlemskap
Du kan søke om faglig medlemskap i NFF. Du vil da få redusert kontingent. NFF har en
dobbeltmedlemskapsavtale med Forskerforbundet som innebærer at du kan være medlem
begge steder og kun betale kontingent til NFF.

Obligatorisk forsikring
Er du yrkesaktiv, følger det med en obligatorisk forsikring når du melder deg inn i NFF.
Du har rett til å reservere deg mot denne. Forsikringen omfatter dødsfall, uførhet
og kritisk sykdom for deg som er medlem, samt ulykke og advokatforsikring for hele
familien/husstanden. Ønsker du ikke å delta i forsikringsordningene, må du reservere deg.
Kontakt forsikringskontoret på tlf 22 93 30 69 eller send en e-post til post@forsikring.fysio.
no og få tilsendt reservasjonserklæring. Har du reservert deg og ønsker å melde deg inn
på et senere tidspunkt, kreves tilfredsstillende helseerklæring. Slik erklæring kreves også
for studenter som ønsker tilsvarende forsikring.

Hold oss oppdatert
Oppgi medlemsnummeret ditt når du kontakter NFF. For å motta alle typer relevant
informasjon fra NFF må du ha registrert korrekt e-postadresse i medlemsregisteret. For
at NFFs statistikker og politikkutforming skal bli mest mulig korrekt, er det avgjørende
at dine personlige opplysninger holdes oppdatert. Logg regelmessig inn og kontroller at
opplysningene om deg stemmer. Fremgangsmåten for innlogging på NFFs nettsider finner
du i velkomstbrevet.

I NFFs nettbutikk kan du
bestille profileringsartikler
og brosjyrer. Utvalget vil
variere.

www.fysio.no
Forbundsnettsidene på www.fysio.no er forbundets hovedkanal overfor medlemmene.
Her finner du informasjon om blant annet kurs, forhold i arbeidslivet som angår ansatte
og/eller selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, og fag- og helsepolitiske saker
forbundet arbeider med. Bruk også sidene til å finne frem til kontaktopplysninger for
henvendelser til NFFs sekretariat og organisasjonsledd.
I medlemskapet ditt inngår tidsskriftet Fysioterapeuten, som har ni utgaver i året.
Tids-skriftet er en del av NFF, men er journalistisk uavhengig. Kontakt tidsskriftet om de
faglige spørsmålene og fagpolitiske sakene du er engasjert i!
Du finner også forbundet på Facebook, Twitter og Instagram.

Utmelding
Hvis du skal melde deg ut, skal dette skje skriftlig til sekretariatet. Ved utmelding må du
betale kontingent ut inneværende kvartal.
Ta gjerne kontakt med oss om det er spørsmål du ikke finner svar på.
Vi hjelper deg på tlf: 22 93 30 50 og e-post: informasjon@fysio.no.
Vi håper du vil ha nytte og glede av medlemskapet ditt i Norsk Fysioterapeutforbund.

Velkommen som medlem!
Vennlig hilsen

Gerty Lund
forbundsleder

Stian Rugsveen Engen
generalsekretær

Hold alltid dette oppdatert:
• E-postadresse
• Postadresse
• Arbeidssted
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Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo. Besøksadresse: Kirkegata 15
Tlf. 22 93 30 50, www.fysio.no, informasjon@fysio.no
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