Projekt hjælpeværktøj til Faglige Selskaber
- Et udviklingsprojekt i samarbejde mellem faglige selskaber og DSF

Dialogmøde d. 09.11.21
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Christine Ginnerup / Dansk Selskab for Test og Træning
Maja Helbo Jensen/ Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi/DSF
Gitte / Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv /DSF

Kom og vær med

- flere perspektiver gavner projektet, og vi har plads til flere medlemmer ☺

Baggrund – fra sidste dialogmøde
Defineret 2-delt formål DSF/FS fra 2012 grundlag:
•
•

Bidrage til specialiseret og evidensbaseret praksis og professionsudvikling
Sikre faglig legitimitet og anerkendelse af fysioterapi som sundhedsfaglig profession

Ingen konkretisering eller anden form for forventningsafstemning
• Hvornår og hvordan udfyldes rollen?
• Hvilke udviklingsaktiviteter er relevante?

Behov for en fælles drøftelse OG et hjælpeværktøj vi udarbejder i fællesskab

Proces
Dialogmøde juni 2021
•
•
•

Præsentation af Projekt Hjælperedskab til faglige selskaber
Drøftelse i grupper
Opsamling i plenum samt nedsættelse af arbejdsgruppe

Arbejdsgruppemøder
•

•

Projektet redefineres med afsæt i input fra dialogmødet
➢ Fokus på formål 1. fra 2012 grundlaget
➢ Fokus på organisatorisk hjælp til selskaberne
➢ Fokus på at belyse perspektiver og behov hos de faglige selskaber
Projektbeskrivelse med revideret formål, proces og plan
➢ Kvalitativt spørgeskema til faglige selskaber mhp. at afdække, hvad der opleves behov
for hjælp til/understøttelse af

Projektbeskrivelse
- Understøttelse af faglige selskabers drift og udvikling
Formålet - at afdække de faglige selskabers organisatoriske arbejde med henblik på at kunne
understøtte arbejdet optimalt centralt fra DSF.

Målet - at belyse selskabernes ønsker og behov i forhold til
• løsning af opgaver (hvilke, hvordan og med hvem)
• understøttelse (bistand og samarbejde – økonomisk, administrativt, kompetencemæssigt og
strukturelt)

Projektet afsluttes - med en afrapportering af fundene
• Som drøftes på dialogmøde med de faglige selskaber
• udgangspunktet for at organisere og beskrive en fremtidig understøttelse af de faglige
selskaber

Spørgeskema
I januar sendes et spørgeskema til alle faglige selskaber

Åbne spørgsmål
Der eksisterer ikke en entydig beskrivelse af, hvad et fagligt selskab skal løse - og der vil
derfor være fokus på eksplorative spørgsmål.
Fritekstfelter
Vi vil prioritere at bruge ressourcer på databehandling
Vi tror, at der vil være en del gennemgående svar
Deadline for besvarelse i marts
Ca. 10 spørgsmål om egen praksis, ønsker og behov, OK svarfrist?

Next step

Navn

– hvad skal vores fælles projekt hedde? ☺

Igen… Kom og vær med

