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Årsberetning for Dansk Selskab for Fysioterapi 2013

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi
Dette er den første årsberetning fra Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF). Siden stiftelsen den
22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen og leve op til de forventninger
og opgaver, som er blevet os stillet.
Til stiftende generalforsamling den 22. maj 2013 blev 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter valgt fra de delegerede. De fem er:
-

Martin B. Josefsen (Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi)

-

Bente Andersen (Dansk Selskab for Sportsfysioterapi)

-

Henrik Bjarke Vægter (Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi)
Bjarne Rittig-Rasmussen (Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi)

-

Hans Stryger (Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi)

De to suppleanter er:
-

Anette Spence (Dansk Selskab for Bassinfysioterapi)
Svend Dalgas (Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og
Ergonomi)
Ved konstituerende bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at udpege Martin B. Josefsen til
formand for DSF og Bente Andersen som næstformand.
Efter 1 år afholdes første ordinære generalforsamling og hele bestyrelsen samt suppleanter er
på valg. Som bekendt er bestyrelsen her de første par år også en projektgruppe under Danske
Fysioterapeuter, som skal implementere DSF og faglige selskaber i fysioterapi. Vi har derfor
haft nogle leverancer, som vi har skulle leve op til ift. den på forhånd lagte plan for implementering af faglige selskaber i fysioterapi.
Første opgave var at ansætte en sekretariatsmedarbejder. Mette Østergaard startede 15. august som fuldtidsansat 37 timer. Dertil skulle ansættes en faglig konsulent på kliniske retningslinjer (8 timer ugentligt). Henrik Hansen, som allerede varetog opgaven omkring måleredskaber (10 timer ugentligt), blev ansat pr. 1. januar 2014.
En af opgaverne har været at opbygge organisationen omkring DSF. I den forbindelse har vi
har i 2013 afholdt 4 bestyrelsesmøder og afholdt et fællesmøde med Styregruppen for faglige
selskaber i Fysioterapi. Vi har i bestyrelsen vedtaget en forretningsorden og beskrevet procedurer for vores kerneopgaver, bl.a. udpegninger og proces for høringer.
Efterårets største opgave var at være behjælpelige i processen omkring at konvertere alle de
tidligere faggrupper og fagfora under Danske Fysioterapeuter til faglige selskaber under DSF. I
forbindelse med en høringsproces på nye navne kunne faggrupper ansøge DSF om at blive
specialebærende faglige selskaber. Dette var der to faggrupper, der gjorde. I behandlingen af
disse ansøgninger, blev det hurtigt klart, at for at opnå DSFs mål om udtømmende at dække
hele det fysioterapi-faglige felt, måtte vi kigge på det samlede fagområde, før vi kunne beslutte
hvilke selskaber, der kan blive specialebærende. Dvs. at alle faggrupper og fagfora blev konverteret til faglige selskaber efter den foreslåede struktur, og vi besluttede dermed, at et større
projekt skulle afdække den ideelle model for specialer i fysioterapi – for at sikre at faglige selskaber samlet set repræsenterer hele fysioterapi-feltet.
Overlevering af Danske Fysioterapeuters Specialistråd er grundet projekt om specialer i fysioterapi ikke gennemført. Dermed fungerer Danske Fysioterapeuters specialistråd fortsat under
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Danske Fysioterapeuter, hvor DSFs sekretariat har deltaget, som en del af en forberedelse på
udarbejdelse af en ny specialistordning.
Som en ny organisation var der brug for at oprette kommunikationsplatform og vi blev opfordret til at få egen email adresse. Derfor etablerede vi: kontakt@dsfys.dk som også er det domænenavn medarbejderne bruger. Dertil arbejder vi videre på vores visuelle design og kommunikation såsom hjemmeside og logo. Det er planen at variationer af logo evt. kan gøres
tilgængelig for faglige selskaber. Dertil arbejder vi på at etablere systematiske nyhedsbreve og
nyheder på web samt evt. andre kommunikationsværktøjer.
DSF har et tæt samarbejde med Danske Fysioterapeuter. Der afholdes møde mellem formanden for DSF og Danske Fysioterapeuters formand 4 gange årligt, ligesom at hver formand
besøger hinandens bestyrelser for gensidig orientering.

Faglig Rådgivning og Kommunikation
DSF har svaret på henvendelser fra studerende og andre faglige selskaber om samarbejde.
Nyheder om etableringen af DSF i både det norske og danske fysioterapi-fagblad. Dertil har
formand for DSF deltaget i Interview i ”Kiropraktoren” samt i TV2 artikel om børns rygudfordringer i 2013. Yderligere har DSF svaret på en henvendelse fra WCPT vedr. opdatering af
deres database om kliniske retningslinjer. DSF har desuden i 2013 haft repræsentation ved en
række faglige konferencer, bl.a. Sundhedsstyrelsens konference om kliniske retningslinjer,
konference om strategisk klinisk forskning, forskningssymposium i forbindelse med etableringen af Physical Medicine & rehabilitation Research (PMR-C).
I 2014 har DSF oplevet en øgning i forespørgsler fra presse og ønske om udtalelser vedrørende faglige spørgsmål. Vi vurderer, at dette kan stige i takt med at flere begynder at kende
DSF.

2. Konvertering til faglige selskaber
Konvertering fra faggrupper og fagforum under Danske Fysioterapeuter til faglige selskaber
under Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) forløb hen over efteråret.
Sekretariatet har støttet de faglige selskaber i konverteringen bl.a. ved at bistå til udfyldelse af
CVR ansøgninger. Dette arbejder er udført efter rådgivning fra Deloitte.
Alle faggrupper og fagfora skulle afholde ekstraordinær generalforsamling for at ændre navn
og blive selvstændige faglige selskaber med medlemskab af DSF. DSF var repræsenteret til et
par af generalforsamlingerne og svarede på spørgsmål om, hvad konverteringen ville betyde
for jer som fagligt selskab.
Pr. 1. januar var således alle faggrupper og fagfora konverteret til faglige selskaber 1. DSF
godkendte den 31. december 2013 alle faglige selskabers vedtægter.

Kassererkursus
Den 25. oktober 2013 afholdt DSF kassererkursus. Ifb. med konvertering til fagligt selskab
blev alle selskaber selvstændige med eget CVR nummer. Dvs. at der er nye krav til hvorledes
regnskabet for hvert enkelt selskab skal stilles op. I den forbindelse havde DSF allieret sig
med Deloitte, som stillede et tilbud om kassererkursus gratis til rådighed til alle faglige selskaber. Dertil indhentede DSF et tilbud på bogholder- og regnskabsfunktion for alle faglige selskaber, som kunne ønske dette ifb. med denne nye opgave.
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Et enkelt selskab var nødsaget til at aflyse ekstraordinær generalforsamling pga. storm i december. Dette selskab blev inden
udgangen af januar 2014 konverteret til fagligt selskab.
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Samarbejdet med Deloitte har betydet, at vi forventer, at det bliver muligt at lave et kasserernetværk, hvor i som faglige selskaber kan drage nytte af hinandens erfaringer.

3. Kliniske retningslinjer
DSF har overtaget opgaven vedr. kliniske retningslinjer fra Danske Fysioterapeuter. Dermed
er alle repræsentanter fremover repræsenteret via DSF og de siddende repræsentanter er
overgået til DSF.
DSF har i februar afholdt et dialogmøde og bedt alle faglige selskaber om at udpege en ”faglig
tovholder”, som kan være sekretariatets direkte kontakt i faglige spørgsmål. Dertil har sekretariatet identificeret en support-model for de udpegede repræsentanter fra DSF.
Dialogmødet i februar var en kompetenceudviklende workshop, som dels beskrev, hvordan et
høringsbrev skrives, og hvad man skal være opmærksom på. Dertil blev præsenteret hvorledes eks. Sundhedsstyrelsen arbejder med nationale kliniske retningslinjer - samt hvordan procedurer ifb. med et høringssvar varetages af DSF. Det er en stor udfordring at høringsfrister
altid er meget korte. Opgaven er derfor at skære opgaven omkring høringssvaret til, således at
det er muligt at afgive kvalificeret input til arbejdsgrupperne for de kliniske retningslinjer.
Aktuelt er en intern håndbog for kliniske retningslinjer under udarbejdelse. Håndbogen skal
fungere som redskab for hhv. de faglige selskabers bestyrelse, samt for udpegede arbejdsgruppemedlemmer og referencegruppemedlemmer, og lette samt kvalitetssikre arbejdet med
kliniske retningslinjer.

4. Måleredskaber
Opgaven omkring måleredskaber er overgået fra Danske Fysioterapeuter til DSF. I efteråret er
kørt et projekt om at udvikle en kvalitetsstruktur for måleredskaber. (Danske Fysioterapeuter
har startet og gennemført projektet). Kvalitetsstrukturen er pt næsten færdig og forventes publiceret på hjemmesiden for måleredskaber henover sommeren 2014.
Der arbejdes aktuelt på modeller for måleredskabers udvikling og samarbejde med de enkelte
faglige selskaber. Dette er en fremadrettet proces, som vil involvere alle faglige selskaber.

5. Udpegninger
DSF har i 2013 i samarbejde med faglige selskaber udpeget til 6 forskellige projekter. Der er
her tale om:
-

5 medlemmer til Danske Fysioterapeuters Rådgivende Udvalg for Forskning

-

Forskningsprojekt ved Karolinska instituttet

-

Ressourceperson vedr. KL projekt om forskning i kommunale sundhedstilbud

-

Forslag til ER-WCPT scientific committee

-

Forfatter til Danske Fysioterapeuters Faglig Status om Smerte

-

Referencegruppe for Region Midtjyllands MTV om smerte

Sekretariatet har yderligere bistået i deltagelse af Sundhedsstyrelsen planlægning af konference om børn med cerepral parese af holdt 3. december 2014.
DSF har pr. 1. juni 2014 yderligere deltaget i godt 10 udpegningsprocesser. Dertil har håndteret diverse henvendelser fra partnere og privatpersoner, der ønsker faglig viden om fysioterapi.
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6. Høringer
DSF og de faglige selskaber har afgivet høringssvar på i alt 6 høringssvar i 2013 (yderligere 9
mere pr. 1. juni2014). Høringssvar afgivet i 2013 er:
-

National Klinisk Retningslinje om børn og unge med cerepral parese (Sundhedsstyrelsen)

-

Beskrivelse af Kandidatuddannelse i Fysioterapi (Århus Universitet)

-

Beskrivelse af Kandidatuddannelse i Fysioterapi (Aalborg Universitet)
Forslag til nye Nationale Kliniske Retningslinjer (Sundhedsstyrelsen)

-

Kommunale Forebyggelsespakker (Sundhedsstyrelsen)

-

Vejledning om Palliation (Dansk Selskab for Almen Medicin)

DSF er blevet inviteret til at deltage i høringer flere gange. Desuden har vi monitoreret ”markedet” for høringer og selv taget initiativ til at besvare relevante høringer. I 2013 vurderede
DSF at to høringer, som vi var inviterede til at deltage i, ikke var relevante for DSF eller de
faglige selskaber. I begge tilfælde deltog Danske Fysioterapeuter i høringen.

7. Regnskab 2013
Årsrapporten er udarbejdet af Deloitte, som også samarbejder med Danske Fysioterapeuter.
Dertil har Deloitte været rådgivere under hele etableringen af Dansk Selskab for Fysioterapi.
Dette første år er årsrapporten for 2013 opstillet efter at finde en ”start-balance” for selskabet,
idet der ikke har været etableret særskilt drift/controller-funktion på projektet ”faglige selskaber
i fysioterapi”.
DSF har fået den aftalte budgetramme pr. 22. maj 2013, fastsat til 59% af årets budget. Dette
giver en budgetramme på 905.945 kr. i 2013 i tilskud fra Danske Fysioterapeuter. DSF har
dermed fra denne dato afholdt egne udgifter samt udgifter i forbindelse med implementering af
egen virke.
DSF har været påholdende i udgifter i 2013. DSF kommer ud med et samlet overskud for 2013
på 343.978 kr.
Det samlede overskud for 2013 er bundet op ud fra særligt følgende forhold.
1. Ansættelse af Faglig Konsulent til Kliniske Retningslinjer blev udskudt og lønningsomkostninger svarer derfor kun til 47 timer ugentligt i stedet for det berammede 55 timer
ugentligt.
2. DSF har været påholdende med udgifter, idet vi har været vidende om en øgning i udgifterne i 2014; bl.a. i forhold til ikke-budgetterede udgifter til projekt omkring ”specialer
i Fysioterapi”.
3. DSF har været påholdende med udgifter, idet vi har været vidende om en øgning i udgifterne i 2014; bl.a. i forhold til kommunikations- og webudvikling, hvilket ikke er budgetteret i rammebudgettet. Dermed er etablerings- og udviklingsomkostninger ikke inkluderet i rammebudgettet og må ”spares op”.
Der har været en del udgifter i forbindelse med etablering af DSF og implementering af faglige
selskaber. Der er således udgifter i DSFs regnskab, som den siddende bestyrelse ikke har
bestilt eller været involveret i udførelsen af. Disse udgifter er en del af etableringen af DSF og
faglige selskaber. Det er DSFs bestyrelses opfattelse, at disse udgifter rettelig burde ligge i
Danske Fysioterapeuters regnskab, da det er Danske Fysioterapeuters bestilling. Bestyrelsen
underskriver dermed regnskabet under protest i forhold til, at godt 50.000 kr. er udbetalt til
rådgivere, som bestyrelsen ikke har bestilt, godkendt eller taget andel i udførelsen af.
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Danske Fysioterapeuter afholder en række udgifter for DSF og faglige selskaber. Disse udgifter er ud over DSFs tilskud og budgetterede udgifter. Disse udgifter er bl.a.:
-

Bogholderi

-

Rådgivning ifb. med budget og regnskab

-

Kontingentopkrævning for faglige selskaber

-

Lønadministration og udlægsbetaling samt udligninger og bankforhold

-

Statistik og medlemstal for faglige selskaber

-

Kontorhold, herunder telefon- og IT support

8. Fremadrettede aktiviteter
Sekretariatet har i år deltaget som dirigent til ordinære generalforsamlinger for faglige selskaber. Dertil kommer sekretariatet ud til bestyrelsesmøder i de faglige selskaber. Både som
”konsulent” ifb. at gennemføre og facilitere en strategi-proces, men også for at informere om
DSF og få information fra de faglige selskaber om, hvor I ønsker, at DSF bevæger sig hen, og
hvordan vi udvikler os.
Et behov for at forum, hvor faglige selskaber kan diskutere faglige spørgsmål, der går på
tværs af fagområder, er opstået. Derfor etableres en Tænketank for faglige selskaber, som er
et netværk for repræsentanter fra de faglige selskaber, som ønsker at diskutere tværgående
faglige spørgsmål. DSF koordinerer eventuelle møder, men repræsentanterne sætter dagsorden for emner, der drøftes.
DSF har også deltaget i Danske Fysioterapeuters arbejdsgruppe om databaser i fysioterapi i
år. Vi ser frem til den meget spændende udvikling på området.
En anden ting, som DSF har sat i søen er, at faglige selskaber er behjælpelige med at lave en
samlet liste over ressourcepersoner indenfor specifikke fagområder i fysioterapi. Dette har vi
behov for ved specifikke udpegninger samt ad hoc faglige spørgsmål, eksempelvis fra pressen.
Til næste år afholdes Danske Fysioterapeuters Fagkongres i marts. DSF har et samarbejde
med Danske Fysioterapeuter og håber at kunne benytte denne platform til at udbrede viden
om DSFs eksistens og også få flere medlemmer til at melde sig ind i faglige selskaber.
Generelt set bliver udbredelsen af DSF større. Viden om vores eksistens siver lige så langsomt ud i sundhedsvæsenet, og vi bliver brugt i faglige spørgsmål, bl.a. ved deltagelse i interviews og relevante konferencer. Dertil er DSF i dialog med sundhedsstyrelsen om deltagelse i
flere relevante arbejdsgrupper, herunder specialeplanlægning og metode til udarbejdelse af
kliniske retningslinjer. Yderligere deltager DSF i møder ang. internationalt samarbejde på kliniske retningslinjer.
Den nok største opgave i år bliver gennemførelse af projekt omkring Specialer i Fysioterapi.
Det glæder vi os til og forventer et meget frugtfyldt arbejde. Vi er yderligere i dialog med både
ride-fysioterapeuter og hestefysioterapeuter ang. eventuel etablering af fagligt selskab.
Etableringen af vores selskab fortsætter selvfølgelig, og vi er meget glade for det tætte samarbejde med Danske Fysioterapeuter. Pt er vii bl.a. i dialog omkring tættere samarbejde vedr.
kursusvirksomhed.
Fremtidige opgaver kan også inkludere mulige budafgivninger på internationale konferencer,
model for etiske retningslinjer for samarbejde med industri (kommercielle interesser) samt
kortlægning af fonds- og udviklingsmuligheder for forsknings- og udviklingsprojekter, herunder
evt. støttefunktion.
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Vi glæder os til det fremtidige samarbejde og håber i vil deltage aktivt i den fremtidige udvikling
af faglige selskaber og vores fag.

På bestyrelsens vegne.
Med venlig hilsen
Martin B. Josefsen
Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi
Dansk Selskab for Fysioterapi
Holmbladsgade 70
2300 København S
Tel.: +45 33414612
E-mail: kontakt@dsfys.dk
Web: www.danskselskabforfysioterapi.dk
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