
 

 

 

 

Dagsorden for møde i:  Dato for møde:  

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi 11. marts 2020 fra 16.00 – 17.00 
 

For referat:   Sted: 

Lars Tomlinson Betterboard (video) 
 

 

Deltagere (bestyrelsesmødet):  Afbud: 

Lars Henrik Larsen 
Gitte Arnbjerg 
Heidi Marie Brogner 
Rasmus Gormsen Hansen  
Maja Helbo Jensen 
 
Lars Tomlinson  
 

 
Ingen 

 

 

Der blev afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, med primært fokus på den aktuelle 
situation omkring Covid 19 og nødvendige tiltage, dels ift. at bistå de faglige selskaber 
og dels, hvordan DSF internt skal håndtere sit arbejde, i en periode, hvor 
mødeaktiviteter, konferencer mv. bliver aflyst/udskudt. 

1. Intro og godkendelse af dagsorden 

Lars Henrik gennemgik dagsorden og kvitterede desuden for fleksibilitet og hurtig 
prioritering ift. at kunne mødes.  

Konklusion 

Dagsorden godkendt. 

2. Covid-19 Politik og forslag til tiltag 

Lars Henrik skitserede situationen omkring Covid 19, som bl.a. betyder, at 
mødeaktiviteter og konferencer må udskydes eller helt aflyses. Herunder vil selskaber 
opleve tabte udlæg og udgifter ved fx aflyste konferencer.  

På den baggrund blev det foreslået, at DSF afsætter en pulje, som kan søges af de 
faglige selskaber, for at dække tabte udgifter og på sigt, sikre at faglige arrangementer 
mv. i mindst muligt omfang bliver berørt af situationen. Det blev foreslået, at der i 
første omgang afsættes 100.000 kr. i en pulje. For at kunne søge puljen er det 
nødvendigt, at de faglige selskaber kan dokumentere for faktisk afholdte og tabte 
udgifter. 



  

Derudover var bestyrelsen enige i, at foretage en samlet udmelding til faglige 
selskaber og øvrige samarbejdsparter, om at DSF naturligvis støtter regeringen og 
Sundhedsstyrelsen anbefalinger i fh.t Covid 19 og opfordre til påpasselighed og at alle 
bør overveje om planlagte møder og arrangementer bør udsættes af hensyn til at 
minimere smitterisiko og der opfordres desuden til at bruge videomøder. 

Desuden vil DSF sekretariat følge de retningslinjer og anbefalinger som meldes ud af 
såvel Danske Fysioterapeuter som af myndighederne, og det forventes i en periode at 
sekretariatet, arbejder fra hjemmearbejdsplads og at alle møder så vidt muligt 
afholdes via video eller telefon, hvis ikke om nødvendigt aflyses.  

Konklusion:  

Det blev besluttet, at DSF afsætter en pulje på 100.000,- med henblik på, at 
faglige selskaber kan ansøge om tilskud til at få dækket evt. udgifter ved 
aflysning af møder, kurser og arrangementer der ender med at koste penge der 
går fra fagligt arbejde. For at komme i betragtning til puljen, skal der foreligges 
dokumentation for tabte udgifter. De videre rammer for puljen fastlægges 
endeligt på mail blandt DSF’s bestyrelse. Det blev også besluttet at Lars Henrik 
sammen med DSF sekretariat, snarest kontakter alle faglige selskaber omkring 
foranstaltninger ifm. Covid 19, herunder om mulighed for at søge kompensation 
hos DSF. 

 
 

3. Samarbejdsforum d. 13. marts 2020 

Der er planlagt møde i Samarbejdsforum d. 13. marts 2020. På bestyrelsesmødet 
orienterede Lars Henrik og Gitte kort omkring forberedelsen til mødet i 
samarbejdsforum, hvor de begge deltager. Mødet vil i lyset af Covid 19 
foranstaltninger, blive afholdt som skype-møde.  
 
Konklusion:  

Lars Henrik og Gitte orienterede om kommende Samarbejdsforum. Efter mødet 
vil der komme en fælles opsamling fra mødet til DSF’s bestyrelse. 
 
 
 

4. Opsamling på dialogmødet d. 3. marts 2020: DSF 
fremtidige struktur og organisering 

DSF’s bestyrelse foretog en kort opsamling og efterfølgende drøftelse af de input og 
forslag, som kom frem i forbindelse med dialogmødet d. 3. marts. Dialogmødet 
omfattede bl.a. en dialog med Danske Fysioterapeuter samt drøftelse med de faglige 
selskaber om, hvordan et samarbejde og organisering mellem Danske 
Fysioterapeuter og de faglige selskaber, kan foregå mest hensigtsmæssigt. Herunder 
om muligheder for en tilpasset organisering, som skal tilgodese og fremme 
fagligheden både på tværs og hos de enkelte selskaber. 

Der blev drøftet forskellige scenarier for bl.a. at mødes med de faglige selskaber mhp. 
yderligere konkretisering af modeller for ændringer i stuktur og tilpasninger af 
organiseringen. Der var dog enighed om, at der i denne periode med Covid 19 
foranstaltninger, ikke skal planlægges nye møder. Derfor vil der i den kommende 
periode være fokus på en videre drøftelse og afklaring af de forskellige forslag internt i 
DSF. 



  

Konklusion 

DSF’s bestyrelse besluttede, at gå videre med en intern drøftelse af struktur og 
organisering af de faglige selskaber i forhold Danske Fysioterapeuter. Dette 
mhp. senere inddragelse af faglige selskaber. 

 

5. Evt. og næste møde 
 

a. Lars Henrik nævnte, at han har modtaget en henvendelse fra organisationen, 
Ombold, som afvikler fodbold og andre sportsarrangementer for hjemløse. 
Ombold har spurgt til, hvorvidt DSF ønsker at stille et sponsorrat til rådighed 
ifm. kommende sponsorturnering, bl.a. med deltagelse af 
Christiansborgpolitikere. Et evt. sponsorat skal gøre det muligt, for at 
fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole bliver tilknyttet 
turneringen, og tilskuddet skal bl.a. gå til, at dække udgifter til artikler og 
hjælpemidler ved behandlinger. Desuden vil pengene gøre det muligt for, at 5 
fysioterapeutstuderende får mulighed for at tage med til Homeless World Cup 
for at hjælpe det danske hjemløselandshold samt hjemløselandshold fra 
resten af verden. 
DSF’s bestyrelse drøftede kort henvendelsen og der var enighed om, at 
henvendelsen måske er mere orienteret mod Danske Fysioterapeuter. Dog 
var der også interesse for, at en evt. sponsorat muligvis kan deles mellem 
DSF og Danske Fysioterapeuter og at det kan væren en anledning til at 
komme tættere på de studerende og gøre opmærksom på mulighederne i de 
faglige selskaber. 
 

b. Næste bestyrelsesmøde i DSF: Næste møde er sat til afholdelse d. 17. april 
2020 kl. 10-16 i Holmbladsgade. I lyset af den aktuelle situation omkring 
Covid 19, forventes det at mødet bliver afholdt som videomøde på 
Betterboard. Lars Henrik vender tilbage med yderligere information. 
 

c. Tilsvarende omkring afholdelse af DSF generalforsamling. Denne er planlagt 
til afholdelse d. 9. juni 2020. Lars Henrik vil afklarer muligheder for at udskyde 
generalforsamlingen, hvis det bliver nødvendigt. 
 

Konklusion 

DSF’s bestyrelse besluttede, at Lars Henrik afklare med Danske 
Fysioterapeuter, hvorvidt de ønsker at dele sponsorat til organisationen 
Ombold, således at begge parter giver et tilskud på 5.000 kr. 

Det blev også besluttet, at kommende bestyrelsesmøde planlægges afholdt som 
videomøde d. 17. april. Og endelig blev det besluttet at Lars Henrik sammen 
med DSF sekretariat afklare scenarier for, om generalforsamling 2020 kan 
udskydes. 

 


