
 

 Agenda/referat fra  
samarbeidsutvalget for private fysioterapeuter  

FSU 07.09.2022 

  

  

Tid: onsdag 07.09.2022 1400 - 1530  

Sted: Rådhuset 

  

Innkalte:   

Charlotte Endresen, Loes Bakema, Målfrid Båsen Kristine Tveit, Anita Rojas  

  

Saker til behandling   

 Møtet i sin helhet går til planlegging av innhold til fellesmøte 31.10.22 
 

Planlegge fellesmøte 31.10. Møtet skal vare fra 1500 – 1630 
1500 – 1530 Mat 
1530 – 1545 Introduksjon av privat praksis 
1545 – 1615 Gruppearbeid 
1615 – 1630 FSU presentasjon og valg 
 
Invitasjon: det er ønskelig med så mange som mulig fra hvert institutt møter. 
 
Det kommer forslag fra FSU om å be noen av de privatpraktiserende terapeutene om å 
bruke noen minutter til å fortelle om sin hverdag ved instituttet. 
Loes tar oppgaven med å sende ut forespørsler. 
 
Charlotte og Målfrid har ikke hørt noe fra sine medlemmer om ønsket tema til fellesmøte. 
 
Målfrid har fått tilbakemelding fra sine medlemmer at de  ønsker at kommunen skal legge 
frem sine planer for fysioterapeuters tetthet. 
Kunne dette vært et mulig tema? 
 
FSU blir enige om at det skal arbeides i grupper under fellessamlingen. Det blir valgt ut tre 
temaer: 
  
1. Refleksjon og innspill på fremtidens struktur. 

 
2.. Hvordan kan private og kommunale fysioterapeuter samarbeid for et godt/bedre tilbud til 
innbyggerne. 
 

3.Hva tenker privat fysioterapeuter om hjemmebehandling?  
 



 
 
 
Gruppearbeidet vil bli på denne måten: 
Gruppene får tildelt drøftingsoppgavene skriftlig. Gruppene velger 1  som fører ordet i 
pennen. Gruppene levere inn argumenter til FSU 
 
FSU snakket om hvorvidt det er lurt å sette påmelding til fellessamlingen. Det ble enighet om 
at det kan virke mot sin hensikt og at terapeuter som i siste liten finner ut at de får anledning 
til å komme på samlingen ikke skal bli forhindret fra å komme dersom påmeldingsfrist er ute. 
 
Dersom noen har allergier så blir de bedt om å sende dette inn til spesifikk mailadresse en 
uke før arrangementet. 
 
 

  
  

 Valg av FSU representant for 2023 – Charlotte sitter ut 2022 

 
 

  

  
  
 


