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For referat:   Sted: 
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Gitte Arnbjerg 
Heidi Marie Brogner 
Rasmus Gormsen Hansen 
Maja Helbo Jensen 
 
Lars Tomlinson 
Bibi Heiberg 

 
Ingen 

 

1. Intro og godkendelse af referat fra 11. september samt 
velkomst af Bibi (ny faglig konsulent) 

Lars Henrik Larsen indledte mødet med kort gennemgang af dagsorden. Samtidig blev 
referat fra d. 11. september godkendt, med en enkelt bemærkning. 
 
Derudover var der en velkomst til som ny faglige konsulent i DSFs sekretariat, Bibi Hei-
berg, hvis opgaver fortrinsvist vil være koordinering af svar, udpegninger og høringer i 
forbindelse kliniske retningslinjer samt opdatering af måleredskaberne. Fremover vil Bibi 
deltage på de af DSFs bestyrelsesmøder, hvor det har relevans for hendes opgaver og be-
styrelsens arbejde i øvrigt. 
 
Konklusion 
Dagsorden blev godkendt og referat fra mødet d. 11. september 2019 med fal-
dende bemærkninger. 
 

2. Ansøgninger til ”Pulje til støtte til udarbejdelse og 
opdatering af retningslinjer m.v.” 

Der er hidtil bevilliget 30.000 kr. og dermed er der i 2019 et endnu ikke disponeret beløb 
på 70.000 kr. i puljen. 
 
Der var til mødet modtaget én ansøgning til puljen. Ansøgningen er fremsendt af Dansk 
Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi. Ansøgningen har fokus på at dække udgif-
ter ved deltagelse i NKR vedrørende rehabilitering af brystkræft. Der ansøges om i alt 
7.740 kr. Midlerne skal fortrinsvist dække tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møde i 
arbejdsgruppe samt litteraturstudier 
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DSF bestyrelsen vurderede, at formålet for ansøgningen falder ind under kriterierne for 
puljen. Der står bl.a. i retningslinjerne, at der kan uddeles tilskud til ansøgninger om beløb 
over 5.000,- og ansøgningen vurderes fagligt relevant og området aktuelt. 

På den baggrund godkendte DSFs bestyrelse bevillingen. 
 
 
Konklusion 
DSF bestyrelsen godkendte ansøgningen fra Dansk Selskab for Onkologisk og 
Palliativ Fysioterapi, da den er relevant, aktuel og opfylder kriterier til puljen. 
Det bevilges dermed kr. 7.740 kr. til Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ 
Fysioterapi til arbejdet med NKR vedrørende rehabilitering af brystkræft. 
 

3. Specialiseringsordning: Evaluering og næste 
ansøgningsfrist  

Under punktet blev der givet en kort orientering om evaluering af specialiseringsordningen 
og der blev lagt op til en udskydelse af ansøgningsfrist for kommende ansøgningsrunde, så 
ansøgningsfrist bliver d. 1. marts 2020.  
Punktet blev, på baggrund af konkret forespørgsel fra et fagligt selskab, suppleret med 
drøftelse af, hvorvidt at specialiseringsordningen kan tilbydes ikke-medlemmer af danske 
fysioterapeuter, da dette er forudsætning for medlemskab af et fagligt selskab.  
Som en del af drøftelsen af evaluering, blev oversigten med godkendte personer på fy-
sio.dk desuden drøftet mhp. at få etableret et mere uniformt og transparent format. 
Heidi og Lars T. gav en kort opsummering for evalueringen, hvor der aktuelt er fremsendt 
surveys til både hidtidige ansøgere af puljen samt faglige selskaber. Der vil til DSFs besty-
relsesmøde d. 4. november 2019 være et udkast klar med evaluering af ordningen, på 
baggrund af indkommende surveybesvarelser. 

Der blev endvidere drøftet, i hvilket omfang der skal involveres tilkendegivelser fra ar-
bejdsgivere i forbindelse med evalueringen. Det blev bl.a. nævnt, at der ved input fra ar-
bejdsgivere mere vil være tale om holdningstilkendegivelser og undersøgelse af hvor ud-
bredt kendskabet er til specialiseringsordningen. Det blev betonet, at der bør udarbejdes 
en kort kendskabsanalyse som supplement til evalueringen. Kendskabsanalysen vil således 
bl.a. bero på tilkendegivelser fra arbejdsgivere. Arbejdsgiverinput skal gives i form af tele-
foninterviews med tre niveauer: 1) Sygehuse (regionalt), 2) Kommunalt og 3) Privat prak-
sis. Der udvælges 3 personer på hvert niveau, dvs. i alt 9 arbejdsgivere. Derudover ud-
vælges 3 øvrige arbejdsgivere, som kan være særligt interessant. 
 
I det at Lars Tomlinson afholder barselsorlov i perioden d. 8. november 2019 - 1. marts 
2020, blev det besluttet, at næste ansøgningsrunde til specialiseringsordningen udskydes 
fra 1. februar til 1. marts 2020. Ansøgere vil således få afgørelse af ansøgninger ultimo 
maj 2020. 
 
Der var enighed i bestyrelsen om at undersøge muligheder og udfordringer ved at tilbyde 
specialiseringsordningen for ikke-medlemmer af Danske Fysioterapeuter. Lars Henrik Lar-
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sen indleder drøftelse med Tina Lambrecht om emnet mhp. senere diskussion i Danske 
Fysioterapeuters Hovedbestyrelse og det foreslås at drøfte emnet i Samarbejdsforum. 
 
Oversigten med godkendte personer på fysio.dk blev drøftet mhp. at få etableret et mere 
uniformt og transparent format og der var enighed om at skabe en model til implemente-
ring i efteråret 2019 og vurdere hvordan administration af oversigten kan udføres med 
mindst mulige ressourceforbrug. 
 
Til opgaven med telefoninterviews blev det foreslået, at indkøbe eksterne ressourcer. Det-
te af hensyn til, at Lars T. afholder barselsorlov i perioden 8. november 2019 – 1. marts 
2020. 
 
 
Konklusion 
Det blev besluttet, at der i tillæg til evaluering, foretages supplerende kvalitative 
telefoninterviews med arbejdsgivere til brug i en kendskabsanalyse. Der var des-
uden opbakning til, at Lars Henrik og Lars T. afklare mulighederne for at, gøre 
brug studentermedhjælper eller anden ekstern bistand til opgaven i dialog med 
Sille Frydendal. 
Det blev beslutter, at sekretariatet udarbejder én skabelon til brug for de profil-
beskrivelser, som fremgår af oversigten på fysio.dk. Skabelonen, som skal være 
kort og overskuelig, skal være fælles for specialister og certificerede klinikere. 
Bestyrelsen godkendte stillingtagen om, at specialiseringsordningen skal kunne 
søges af ikke-medlemmer, og at Lars Henrik Larsen skal bringe denne stillingta-
gen videre til drøftelse på formandsmøde og evt. førstkommende møde i samar-
bejdsforum mhp. mulig HB drøftelse. 
Det blev besluttet, at næste ansøgningsrunde til specialiseringsordningen udsky-
des fra 1. februar til 1. marts 2020. 

 

4. Møder i DSFs bestyrelses og dialogmøder med de faglige 
selskaber i i 2020 

Under punktet præsenterede Lars Henrik nogle overvejelser omkring møder for 2020. Bl.a. 
med forslag om, at bestyrelsesmøder tilrettelægges, så større strategiske drøftelser tages 
ved de fysiske møder, således at videomøder er forbeholdt beslutninger og kortere diskus-
sionspunkter. Desuden blev det foreslået, at der i forbindelse med dialogmøder med de 
faglige selskaber fast afholdes bestyrelsesmøder dagen forinden med efterfølgende over-
natning. 
På baggrund af doodle bliver mødeplan for 2020 fastlagt og fremsendt sammen med refe-
rat fra mødet. 
Under punktet præsenterede Lars Henrik konkrete overvejelser om, at implementere en 
digital bestyrelsesportal. Formålet er, at bestyrelsen har adgang til dagorden, referater og 
andre centrale bestyrelsesdokumenter. Portalen vil bl.a. give mulighed for at kommentere 
på dagsordenspunkter før bestyrelsesmøder og samtidig dele bemærkninger til bemærk-
ninger. Der vil ske en afprøvning af portalen ’Betterboard’, ved kommende strategiseminar 
d. 8-9. oktober.  
 
Konklusion 
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Bestyrelsens godkendte format for mødeplan og sekretariatet vil sammen med 
Lars Henrik Larsen færdiggøre med endelig plan. 
 

5. Program strategiseminar den 8.-9. oktober  
Der er planlagt strategiseminar for DSFs bestyrelse til afholdelse d. 8-9 oktober. På mødet 
blev programmet gennemgået. Omdrejningspunkt bliver videreudvikling af DSFs strategi 
2018-2019 med særligt fokus på identificering af prioriterede indsatser for 2020, samt 
drøftelse af mulige mindre justeringer i strategi og målsætninger. 
 
Konklusion 
DSFs bestyrelse godkendte program for DSF strategiseminar 
 

6. Klargøring til dialogmøde og bestyrelsens rolle 
Der var en kort gennemgang af program for dialogmøde med de faglige selskaber. Mødet 
blev afholdt i forlængelse af bestyrelsesmøde, under temaet ”Kliniske retningslinjer”. 
 
Konklusion 
Roller for dialogmødet blev afklaret. Gitte og Heidi står for facilitering af oplæg 
og paneldiskussioner. 
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7. Eventuelt og gensidig orientering 
Lars Henrik præsenterede et forslag om, at der indkøbes specialdesignede stick-
ers/klistermærker, med DSF logo. Dette, som et simpelt redskab til at øge synliggørelsen 
omkring Dansk Selskab for Fysioterapi. Stickers kan fx sættes på bagside af computer, 
tablet og til uddeling hos de faglige selskaber. 
 
Konklusion 
Bestyrelsen godkendte forslaget om at indkøbe stickers med DSF logo. Der kan 
købes stickers til en pris på ca. 600 kr. 
 
 


