
 

 

 

 

Dagsorden for møde i:  Dato for møde:  

Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi 
- Ekstraordinært videomøde 

31. marts 2020 fra 14.00 – 15.30 
 

For referat:   Sted: 

Lars Tomlinson Video i Betterboard 
 

 

Deltagere (bestyrelsesmødet):  Afbud: 

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

 
Ingen 

 

 

 

1. Intro, briefing og debriefing og godkendelse af 
dagsorden 

 
Lars Henrik Larsen bød velkommen og herefter var der en kort ”bordrunde” 
med sidste nyt fra bestyrelsen. Det generelle billede er, at trods Corona 
lockdown, er der stor travlhed rundt omkring, både i kommune, på 
uddannelser og i praksis. Travlheden og arbejdsopgaverne har blot taget en 
drejning siden før coronakrisen. 

Lars Henrik orienterede i øvrigt om udsendelse af opfølgning fra dialogmødet 
d. 3. marts. Referat er nu lagt på DSF web og sendt til hhv. HB og formænd 
faglige selskaber.  

Endelig var der en kort drøftelse af det udsatte møde i Samarbejdsforum. Det 
blev både betonet, at DSF skal opfordre til at få nyt møde i kalenderen så 
længe dialogmødet 3. marts er i erindringen for at fortsætte fokus på de fælles 
strategier, snitflader og aftaler.  
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Konklusion 

Det blev besluttet, at Lars Henrik kontakter Tina og Brian mhp. at 
fastlægge nyt tidspunkt for møde i Samarbejdsforum. 

 

 
2. Artikel om håndtering af spørgsmål om kritiske 

funktioner og herunder SST høringen 

Lars Henrik orienterede om kommende artikel, han er ved at udarbejde 
omkring Covid 19 og DSF anbefalinger vedr. de mange spørgsmål til kritiske 
funktioner. Artiklen indeholde en opsummering af de pointer DSF tidligere har 
meldt ud offentlig omkring håndtering af de ”kritiske funktioner i fysioterapi”. 
Lars Henrik forventer at kunne offentliggøre artiklen i løbet af samme uge. 

Desuden afventes der nu, at få respons fra Sundhedsstyrelsen ifm. de 
retningslinjer, som tidligere er blevet offentlig gjort om ”Håndtering af COVID-
19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19”. 
Der blev leveret input til denne med få timeres svarfrist d. 27. marts 2020.  

Desuden var en kort drøftelse af, hvad der af mange fysioterapeuter opleves 
som et dilemma: Det opleves, at fysioterapeuter på den ene side ønsker at 
agere samfundsmæssigt forsvarligt i forhold til de aktuelle samfundsmæssige 
forhold og på den anden skal de også forholde sig til den enkelte patients 
ønsker og behov. Potentielt er der risiko for, at man efterfølgende vil opleve 
klagesager fra patienter, som ikke mener de er behandlet i henhold til de 
officielle retningslinjer. 

Konklusion 

Punktet var til orientering og drøftelse. 

 

3. CPAP Undervisningsmateriale fra Dansk Selskab for 
Hjerte- og Lungefysioterapi 

DSF har modtaget henvendelse fra Dansk Selskab for Hjerte- og 
Lungefysioterapi med forespørgsel om økonomisk støtte til færdiggørelse af 
CPAP undervisningsmateriale. 

Lars Henrik orienterede om henvendelsen og den aktuelle status på 
materialet. Lars Henrik har sammen med Pernille Villumsen fra DSHLF 
gennemarbejdet det mhp. kommende grafisk arbejde og layout. Det forventes 
at materialet kan offentliggøres inden påske.  

Planen er at materialet offentliggøres af DSHLF og af DSF. For at sikre 
tilstrækkelig synlighed er det også planen, at materialet distribueres via 
Danske Fysioterapeuter og Fysio.dk 
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Konklusion 

Det blev endelig tiltrådt, at DSF bevilliger 13.000 kr. til færdiggørelse af 
CPAP undervisningsmateriale. 

 

4. Tele fysioterapi udviklingsarbejde 

Gitte orienterede om indsats vedr. Telefysioterapi. Gitte har sammen med Bibi 
været i dialog med Dansk Selskab for Sportsfysioterapi omkring mulighed for 
at lave både video og evt. webinar for fysioterapeuter. Indholdet har fokus på 
video/telemedicinsk fysioterapi.  

Status er, at fokus nu er, at lave videomateriale sammen med Astrid Secher 
fra Center for Telemedicin, Dansk Selskab for sportsfysioterapi og Esben Riis 
(chefkonsulent i Danske Fysioterapeuter).  

Det er målet, at videoerne kan blive klar inden påske. Derefter vil der blive 
taget en beslutning om der også er behov for et webinar. Denne beslutning 
skal træffes i lyset af hvilke fremadrettede udmeldinger der kommer fra 
regeringen mht. genåbninger ind i foråret. 

Konklusion 

Status for ”Tele-fysioterapi” blev taget til orientering. Det blev besluttet, 
at Astrid Secher fra Center for Telemedicin, kan honoreres af DSF for 
arbejdet på op til 3.000 kr. 

 

5. Covid-19 - økonomisk hjælpepakke til faglige selskaber 
- status 

Formålet med puljen er at faglige selskaber i fysioterapi kan understøttes 
økonomisk hvis de har lidt økonomisk tab i forbindelse med flytning, 
omlægning eller aflysning af faglige arrangementer i forbindelse med Corona / 
COVID-19 pandemien 2020. Der kan samlet uddeles maksimalt DKK 
100.000,- der fordeles og uddeles efter bestyrelsens vurdering af indkomne 
ansøgninger ved ansøgningsfristens udløb. 
 
Materialet er meldt ud til alle de faglige selskaber. Orientering – lagt på DSF 
Frist for ansøgning 1. maj. Det blev dog drøftet, at der skal være en åbning for 
at kunne søge senere, afhængig af omfanget af ansøgninger, og hvordan 
situationen i øvrigt udvikler sig mhp. flere aflyste/udskudte aktiviteter i faglige 
selskaber. 

KONKLUSION 

Orientering til efterretning 
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6. Information og korte diskussionspunkter 

Under punktet præsenteres aktuelle informations- og afklaringspunkter. 
Punkterne er afstemt mellem DSF sekretariat og formand. Der opfordres til, at 
alle bestyrelsesmedlemmer forud for hvert møde fremsender forslag til punkter 
af denne karakter. 

a. Nyhedsbrev, forår 2020 

Referat og beslutning: Der var enighed om ikke at fremsende traditionelt 
nyhedsbrev foreløbig. Der er løbende og i den kommende periode løbende 
meget information til de faglige selskaber omkring håndering af Covid 19 og 
foranstaltninger, kombineret med andre aktuelle og relevante informationer. 
Andre nyheder der kan udskydes vil være et forkert signal at sende, og det 
udskydes til det vurderes relevant. 

b. DSF dialogmøde og Generalforsamling 9. juni 2020 og evt. udsættelse 

Referat og beslutning: Der var enighed om, at generalforsamlingen formentlig 
skal udsættes. Endelig beslutning udskydes til efter påske og evt, 
offentliggørelse af skal følges med udmelding af ny dato. 

DSF Strategi for kommende, nærmeste periode 

Referat: Se næste punkt 

 

7. Eventuelt – herunder planlægning af evt. ekstra 
Betterboard onlinemøder  
 

 Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt som fysisk møde i 
Holmbladsgade d. 17. april kl. 10-16. 

 Efterfølgende bestyrelsesmøde (Holmbladsgade) er planlagt til 15. maj 
kl. 10-16 

 I forbindelse med Generalforsamling d. 9. juni i Middelfart, her er der 
planlagt bestyrelsesmøde inkl. overnatning d. 8. juni. 

Møderne blev drøftet. Der var enighed om, at afvikle kommende møder på 
video og max af 3 timers varighed. Mødet d. 17. april planlægges således på 
video kl. 13-16. Der sendes dagsorden ud lige efter påske. Lars Henrik og 
Lars T. afstemmer med tentativ mødeplan, som efterfølgende forelægges 
bestyrelsen. Denne aftales i lyset af de nye foranstaltninger som forventes 
udmeldt af regeringen inden påske. 

Gitte orienterede kort om supervisionsuddannelsen. Der har været lidt 
uoverensstemmelser i den information, som fremgår af Professionshøjskolens 
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hjemmeside. Denne bliver dog tilpasset. Det forventes at uddannelsen kan 
starte planmæssigt til september 2020. 

Lars Henrik nævnte muligheden for, at stifte et mindelegat for de efterladte fra 
tidligere DSF formand, Martin Josefsen. Der var en kort drøftelse, dog ikke en 
klar enighed. Det blev foreslået, at det evt. kan indgå som punkt ved 
kommende DSF generalforsamling 2020. Det blev understreget vigtigheden, 
af at, der er styr på formalier og juridiske forhold, inden beslutning om evt. 
donation. 

 

Konklusion 

Det blev besluttet at afholde kommende møder i DSF’s bestyrelse på 
video – forventeligt resten af foråret. Der planlægges faste møder med 
ca. to ugers mellemrum. 

 

 

 


