
DSF bestyrelsesreferat, d. 18. marts 2019 

1 

 

 

 

Referat for møde i: Dato for møde: 

Bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for 
Fysioterapi 

18. marts 2019 

For referat:   Sted: 

Lars Tomlinson Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 
2300 København S 

 

Deltagere:  Afbud: 

 
Lars Henrik Larsen 
Morten Topholm 
Gitte Arnbjerg 
Heidi Marie Brogner 
Rasmus Gormsen Hansen 
 
Anders Lorentzen 
Lars Tomlinson 
 

 

 

 

1. Velkommen og intro 
Lars Henrik Larsen bød velkommen til mødet. Der var ingen kommentarer til dagsordenen. 

Forud for mødet var fremsendt referatet fra seneste bestyrelsesmøde, d. 20. januar 2019. Dette blev 
godkendt. Det blev desuden bemærket, at alt mødemateriale i forbindelse med DSF bestyrelsesmøder 
tilgår alle, inkl. bestyrelsessuppleant. 
 
 
Konklusion 

Dagsorden blev godkendt. Og referat fra mødet 20. februar 2019, blev godkendt.  
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2. Specialiseringsordningen: Præcisering af retningslinjer samt 
kommende evaluering 

 

I forlængelse af DSF bestyrelsesmøde d. 20. februar 2019, er der foretaget en præcisering af kriteriet 
for videreuddannelse, for at blive godkendt som specialist (niveau 2). Præciseringen er foretaget såle-
des:  ”Krav om videreuddannelse kan godkendes uafhængigt af, om master- eller kandidatuddannelsen 
er afsluttet med en selvstændig videnskabelig afhandling (”Master by research”) eller om der er tale 
om en såkaldt ”Master by Coursework”, hvor der ikke stilles krav om en videnskabelig opgave.”  

Præciseringen bliver nu indarbejdet i det eksisterende ansøgningsmateriale, herunder tekst på hjem-
mesiden for specialiseringsordningen. 

Derudover blev det på mødet præciseret omkring DSF’s strategiske målsætning for, at målet er at der i 
2025 skal være mindst 500 godkendte specialister. Målet gælder samlede antal godkendelser – både 
specialister (niveau 2) og certificerede klinikere (niveau 1).  

Desuden var der en drøftelse af en kommende evaluering af specialiseringsordningen. Drøftelsen tog 
afsæt i de to første runder af ordningen, som har ført til i alt 59 godkendelser. På mødet blev et forslag 
til evalueringsformat præsenteret af Heidi Marie Brogner og sekretariatet, hvor fokus er at få input fra 
både de hidtidige ansøgere, de faglige selskaber, som har deltaget i vurderingen samt specialiserings-
rådet. Desuden vil en evaluering forsøge at indhente input fra aftagersiden, dvs. arbejdsgivere, som 
har medarbejdere ansat, som har fået en godkendelse. Ligeledes blev det foreslået at inddrage nogle 
af selskaberne i designet af evalueringen af specialiseringsordningen. Enten ved at lade dem kommen-
tere på udkast til surveys, eller lade dem komme med input mere generelt. Formål med evalueringen 
er at få anbefalinger til, hvordan ordningen med fordel kan komme bredere ud og herunder øge inte-
ressen, så der fremover opnås flere ansøgninger. 

Der var enighed i bestyrelsen om, at der i den videre markedsføring af ordningen skal gøres brug af 
hidtidige positive historier, bl.a. hvor kliniker og kommuner har fremhævet certificerede klinikere eller 
specialister specialer, som er godkendt inden for ordningen. Tilsvarende er det vigtigt, at godkendte 
klinikere oplever en positiv brandingværdi og målet er at opbygge et stærkt brand omkring titlerne. 
Endvidere blev det fremhævet, at kendskabet til ordningen udbredes blandt de studerende, så de alle-
rede i forbindelse med uddannelse bliver bekendt med muligheden for senere at kunne blive godkendt 
i specialiseringsordningen som specialister. 

Det blev derudover bemærket, at overgangsordningen bør forlænges fra 2020 til 2022. Dette således, 
at nuværende specialister fortsat kan nå at opfylde kriterierne for bl.a. videreuddannelse. Hertil blev 
det foreslået, at der også laves eftersyn på efteruddannelseskravet, så det står helt klart, at man kan 
godkendes i ordningen, selvom man ikke arbejder fuld tid i praksis. Det kunne eksempelvis være rele-
vant for forskere, der arbejder et par dage på klinik om ugen. 
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Det blev afsluttende bemærket, at det skal sikres, at alle tidligere godkendte specialister får en hen-
vendelse, hvor de bliver gjort opmærksom på den relancerede ordning fra 2018 og herunder over-
gangsordningen. Dette med henblik på, at en godkendelse løber i 7 år og der herefter skal søges om 
fornyet godkendelse i henhold til ordningens gældende retningslinjer. 

 

Konklusion 

Bestyrelsen godkendte præcisering af videreuddannelseskriteriet for specialister (niveau 2).  

Bestyrelsen godkendte oplæg til evaluering med de faldende bemærkninger. Evalueringen blev aftalt 
gennemført i forlængelse af kommende ansøgningsrunde, september 2019, således at evt. ændringer 
kan træde i kraft i forbindelse med ansøgningsrunde, februar 2020. 

Bestyrelsen godkendte, at DSF sekretariatet kontakter alle tidligere godkendte specialister mhp. at 
gøre opmærksom på frister for genansøgning. 

Bestyrelsen var positivt indstillet overfor forlængelse af overgangsordningen for specialiseringsordnin-
gen til 2022, men dette afgøres på et senere bestyrelsesmøde.  

 

3. Puljen til støtte til udarbejdelse og opdatering af retningslinjer 
m.v.  

 

Lars Henrik Larsen præsenterede forslag til format og retningslinjer for ”Puljen til støtte til udarbejdel-
se og opdatering af retningslinjer”. Puljen omfatter 100.000 kr. (årligt) og kan ansøges af de faglige 
selskaber med henblik på at medfinansiere opgaver, som fx omhandler opdatering af nationale kliniske 
retningslinjer, forløbsprogrammer og forløbsbeskrivelser. Puljen kan anvendes til at medfinansiere 
timer til ressourcepersoner, der skal levere input eller på anden måde bidrage til at kvalificere arbej-
det. 

Lars Henrik orienterede om, at der er blevet leveret kvalificeret input til ansøgningsprocedurerne fra et 
udsnit af de faglige selskaber og at ansøgningsmaterialet inkl. ansøgningsskemaet, som nu er klar til at 
blive offentliggjort.  

Det blev bemærket, at materialet skal i endelig høring hos Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. 
Efter høringen hos hovedbestyrelsen vil materialet blive tilpasset i henhold til evt. bemærkninger og 
der vil herefter blive åbnet op for ansøgninger til puljen. 

Konklusion 

Bestyrelsen godkendte ansøgningsmaterialet til ”Puljen til støtte til udarbejdelse og opdatering af ret-
ningslinjer”. Bestyrelsen godkendte samtidig, at Lars Henrik Larsen i samarbejde med sekretariatet kan 
færdiggøre materialet, såfremt hovedbestyrelsen ikke har større indsigelser i forbindelse med høring.  
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4. Program for årsmødet d. 20. juni 2019 
Lars Henrik Larsen indledte punktet med, hvilke overvejelser der er omkring temaer for det kommende 
årsmøde. Mødet afholdes for de faglige selskaber d. 20 juni 2019 i Middelfart. 

Til årsmødet blev det af Lars Henrik Larsen foreslået, at der gives en introduktion til arbejde med mar-
kedsføring og positionering, herunder optimering af de faglige selskabers hjemmesider og brug af soci-
ale medier. Lars Henrik Larsen har i den forbindelse haft en drøftelse med Danske Fysioterapeuters 
marketingsafdeling, som gerne vil bidrage med input og kvalificere en drøftelse på årsmødet.  

Det blev bemærket, at de enkelte selskaber er forskellige steder i deres arbejde med både positione-
rings- og brandingindsats samt brug af hjemmeside. Derfor et er det vigtigt, at en evt. drøftelse tager 
udgangspunkt i den virkelighed, der er gældende hos de forskellige selskaber. Det blev desuden be-
mærket, at der skal være en rød tråd i hele den dialog, der i øvrigt er med selskaberne. Dette i lyset af, 
at selskaberne i samarbejde med DSF, også har sat andre skibe i søen, bl.a. i forhold til arbejde med 
uddannelse og udarbejdelse af curriculum. 

Der var enighed i bestyrelsen om, at en drøftelse om positionering og branding vil være meget rele-
vant, og det skal give inspirere og måske plante nogle frø i selskabernes fremadrettede arbejde med 
hjemmeside og brug af sociale medier mm. 

Lars Henrik Larsen præsenterede desuden forslag om, at der til årsmødet udarbejdes en årsgennem-
gang, som vil redegøre for de vigtigste nedslag fra arbejdet i DSF i det forgangne år. Lars Henrik Larsen 
vil præsentere en skitse til årsredegørelse ved næste DSF bestyrelsesmøde. 

 

Konklusion  

Bestyrelsen godkendte oplæg til, at der ved årsmødet bliver taget en drøftelse af selskabernes arbejde 
med positionering og branding, herunder at der på årsmødet gives en præsentation af markedsfø-
ringsmulighederne fra Danske Fysioterapeuter. 

Bestyrelsen godkendte, at bestyrelsesformanden på årsmødet præsentereren årsredegørelse. 

 

5. Godkendelse af vedtægter i Dansk Selskab for Onkologisk og Palli-
ativ Fysioterapi  

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi, som 
ønsker en ændring af selskabets vedtægter. Ændringerne indebærer, at selskabets bestyrelse udvides 
fra nuværende syv til ni medlemmer. Hertil et andet forslag om, at proceduren for indkaldelse til sel-
skabets generalforsamling ændres, så det ikke længere er et krav at indkaldelsen sker pr. mail eller 
brev til medlemmerne. 
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Bestyrelsen for DSF godkendte de forslået vedtægtsændringer. 

 

Konklusion  

Bestyrelsen godkendte fremsendte forslag om vedtægtsændringer fra Dansk Selskab for Onkologisk og 
Palliativ Fysioterapi. 

 

6. Forberedelse til drøftelse af kurser og uddannelse med Danske 
Fysioterapeuter  

 

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af de temaer og fokuspunkter, der skulle indgå i det efter-
følgende fællesmøde med Danske Fysioterapeuter og afdeling Fag, som står for Danske Fysioterapeu-
ters udbud af faglige kurser og konferencer.  

Der blev nævnt en mulighed for, i samarbejde med Danske Fysioterapeuter, at udarbejde et strategi-
papir, som skal beskrive de gensidige ønsker og forpligtelser i forbindelse med udvikling og afholdelse 
af kurser og konferencer. Desuden blev det nævnt, at der ud fra et strategipapir kan arbejdes mere 
systematisk med, at der på tværs af de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter sikres det kursus-
udbud i forhold til de aktuelle behov. Herunder blev foreslået en fælles kursus- og uddannelsesplat-
form, som skal give et lettere og hurtigere og overblik over alle fysioterapirelevante kurser, der udby-
des. Her er det samtidig vigtigt, at der bygges oven på det samarbejde eksisterende, som allerede fin-
des i regi af Danske Fysioterapeuter.  

Det blev understreget, at det aldrig skal være DSFs opgave eller rolle, at udbyde kurser, men at DSF og 
sekretariatet gerne medvirker til koordinering og til at sikre en god synergi og facilitere samarbejde på 
tværs af selskaber og mellem de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter, hvis der er et ønske her-
om. 

Endelig nævnte Lars Henrik Larsen, at han har været i dialog med Professionshøjskolen i København, 
Metropol, om muligheden for at igangsætte nye relevante uddannelsesaktiviteter. Hertil blev det be-
mærket, at det er positivt at der en interesse fra Professionshøjskolen. Samtidig blev det nævnt, at et 
evt. samarbejde på professionshøjskole-niveau, måske i højere grad bør tages på tværs af alle landets 
professionshøjskoler (rektor kollegium), så der sikres en fælles tilgang og koordinering ved afklaring af 
nye uddannelsestilbud. 

 

Konklusion  

Bestyrelsen drøftede input til fællesmødet med afdeling Fag, Danske Fysioterapeuter. 
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7. Kurser og uddannelser – drøftelse af snitflader med Danske Fysio-
terapeuter 

 

Lars Henrik Larsen indledte med en præsentation af kurser og uddannelse hos de faglige selskaber, 
herunder aktuelt arbejde med at sikre curriculum-beskrivelser ved udbydelse af uddannelser. Præsen-
tationen viste, at de faglige selskaber tilsammen dækker en bred portefølje med mange forskellige 
typer af kurser og uddannelser. Et fokus for de faglige selskaber er at tage afsæt i de enkelte fagområ-
der, men samtidige også at sikre udvikling af deltagernes generiske kompetencer.  

Det er DSF’s ambition, at der generelt arbejdes tættere på tværs af de faglige selskaber, og dermed 
også sikre at ønsker til nye kurser og uddannelser ikke havner mellem to stole.  

Lars Henrik Larsen bemærkede, at DSF meget gerne deltager i et aktivt samarbejde med Danske Fysio-
terapeuter i forhold til at udvikle nye kursus- og uddannelsestilbud, men understregede samtidig at 
DSF ikke har tilstrækkelig ressourcer til at være ledende i arbejdet. 

Sille Frydendal, faglig chef i afdeling Fag, Danske Fysioterapeuter, havde efterfølgende en præsentati-
on, som gennemgik de vigtigste opgaver og pejlemærker for afholdelse og udvikling af kurser og ud-
dannelser. Danske Fysioterapeuter arbejder målrettet med at udbyde kurser, hvor der er en konkret 
efterspørgsel, enten direkte fra medlemmerne, fra de faglige selskaber eller fra det politiske niveau. 
Der et eksplicit ønske hos Danske Fysioterapeuter om, at kurser og konferencer i vidt muligt understøt-
ter og udvikles i samarbejde faglige selskaber. Desuden er det målet, at kurser og konferencer til fysio-
terapeuter afspejler behovene og udviklingen i sundhedsvæsnet og det fysioterapeutiske arbejdsmar-
ked. Dermed skal tilbuddene ses som et vigtigt element i, at Danske Fysioterapeuter er en attraktiv 
medlemsorganisation 

Snitflader til især professionshøjskoler blev drøftet. Der opleves generelt en stadig større konkurrence 
inden for kursusfeltet, bl.a. fra professionshøjskolerne, som i dag er selvejende institutioner. Der var 
enighed om, at det vil være godt, hvis der kan blive en tættere dialog mellem professionshøjskolerne 
og de faglige selskaber, omkring de forskellige uddannelsesbehov. Her vil Danske Fysioterapeuter evt. 
kunne levere en platform for målrettet markedsføring, som gør, at tilbuddene kommer bredt ud. Sam-
arbejdet med professionshøjskolerne er blevet aktualiseret af, at Professionshøjskolen Metropol kon-
kret har rettet henvendelse til DSF bestyrelse, mhp. at afdække samarbejdsmuligheder. 

Det blev dog også nævnt, at der hidtil har været blandede erfaringer i samarbejde med professionshøj-
skolerne ogder er i dag en samlet større bredde inden for fysioterapi-professionen, som bl.a. fordrer et 
brede udsnit af uddannelsesmuligheder. Endelig opleves en fortsat udvikling i nye behandlingsmetoder 
og konceptet samt et stigende og varieret udbud fra en række private kursusudbydere. Samlet er det 
faktorer, som er med til at udfordre tilrettelæggelsen af uddannelser og etablering af nye typer af ud-
dannelser. 

Videre blev der drøftet en række forskellige potentialer, som kan indgå i nye uddannelsestilbud, i sam-
arbejde mellem de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter. Herunder blev det bemærket, at der 
er muligheder ift. de sundhedspolitiske indsatser og tendenser, som man fx ser inden for demens, 
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famakologi og sundhed hos skolebørn. Og det blev nævnt, at der kan være en række muligheder for at 
øge samarbejdet på tværs af sektorer, fx ift. lægerne eller psykiatrien. 

Afdeling Fag hos Danske Fysioterapeuter nævnte derudover eksempler på samarbejder, der har været 
med de enkelte faglige selskaber. Generelt er der ofte konkrete henvendelser fra faglige selskaber, 
som ønsker at gøre brug af Danske Fysioterapeuter ifm. konference- og kursusplanlægning. Desuden 
er der fra afdeling Fag en stor interesse og villighed for at bistå de faglige selskaber i deres kursusplan-
lægning. 

Afsluttende blev curriculum drøftet, og der var bl.a. et håb om, at der engang i fremtiden kan være en 
større rød tråd i alle de kurser og uddannelser, som udbydes på tværs af selskaberne og Danske Fysio-
terapeuter, sådan at det måske kan sættes sammen i forskellige pakker, der kan fungere som samlede 
uddannelsesforløb. Generelt var der enighed om, at Danske Fysioterapeuter fortsat skal bistå de fagli-
ge selskaber på de områder, som ikke ligger inden for selskabernes faglige kerne, det kan fx være om-
kring ledelse eller netværk.  

DSFs bestyrelse opfordrede desuden til at der altid er dialog med de faglige selskaber forud for plan-
lægning af kurser, temadage, symposier mv. Endvidere foreslog Lars Henrik at der arbejdes strategisk 
på tværs af organisationerne og alle tilsluttede sig dialog herom. 

 

Konklusion  

Bestyrelsen havde en drøftelse med afdeling Fag, Danske Fysioterapeuter, om gensidige snitflader ift. 
uddannelses- og kursusudvikling. Det blev aftalt at have en fortsæt tæt dialog og begyndende dialog 
om at aftale principper og strategi på området. Lars Henrik Larsen og Sille Frydendal påbegynder dialo-
gen og faglig afdeling og DSFs bestyrelse inddrages senere.  

DSF bestyrelse vil desuden overveje at sætte uddannelser og kurser på som et tema for et kommende 
dialogmøde med de faglige selskaber. 
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8. Netværksgrupper som undergrupper til faglige selskaber og facili-
tering af nye faglige selskaber i Dansk Selskab for Fysioterapi 

 

Lars Henrik Larsen redegjorde for en henvendelse fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi på fed-
meområdet for børn med henblik på et muligt samarbejde. I forlængelse heraf blev det drøftet, om 
der fremover kan etableres et mere generelt samarbejde omkring sundhedsfremme, hvor flere selska-
ber kan indgå. 

Der var enighed om, at DSF’s rolle først og fremmest er at understøtte selskaberne, hvor de evt. har 
brug for at få faciliteret samarbejde og ellers bidrage til at give inspiration og input til, hvor der kan 
være åbninger for nye typer af samarbejder. I forlængelse af det blev det bemærket, at initiativerne 
allerhelst skal komme fra de faglige selskaber. Først og fremmest fordi det er her, man har den samle-
de faglige viden. 

Det blev nævnt, at der tilsvarende på akut-området er et sæt af forskellige fagligheder, som bør brin-
ges mere i spil. Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har allerede en vigtig funktion på området. Om-
vendt er der også brug for at bringe andre fagligheder i spil, da akutområdet er bredere end der, hvor 
fysioterapien i dag spiller en rolle. 

Der blev desuden draget sammenligning til de lægelige selskaber, som også er meget brede, og ikke 
som udgangspunkt har fokus specifikke lidelser. Det vil derfor også være at logisk, hvis de faglige fysio-
terapeutiske selskaber i højere grad sætter sig sammen i, fx stående udvalg med forskellige områder, 
som kan træde sammen mere eller mindre adhoc, etablere undergrupper etc.. 

Konklusion  

Bestyrelsen drøftede mulighederne for fremover at danne under- og netværksgrupper på tværs af de 
faglige selskaber og der var stemning for at DSF kan og skal understøtte udvikling af nye områder såvel 
i tilknytning til og imellem faglige selskaber og understøtte relevante områders udvikling af nye mulige 
faglige selskaber, hvis det vurderes at et område er relevant og har tyngde nok. 
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9. CFAS og øvrige informations- og afklaringspunkter i bestyrelsen 
 

Lars Henrik Larsen præsenterede et nyt samarbejde, som er kommet i stand mellem Dansk Selskab for 
Fysioterapi og Center for Aktiv Sundhed (CFAS), som til dagligt ledes af professor, Bente Klarlund Pe-
dersen.  

CFAS’ opgaver er meget forskningsorienteret og derfor vil et kommende samarbejde med DSF kunne 
bistå til at få en større praktisk udbredelse af forskningen via fysioterapien. I første omgang er der ind-
ledt et samarbejde omkring diabetes 2. Det er her aftalt med CFAS, at der udbydes to kurser (et i Vest- 
og et i Østdanmark). Kurserne er for fysioterapeuter og er gratis, i det at alle udgifter dækkes af CFAS. 

Gitte Arnbjerg bemærkede, at CFAS også har et ambassadørprogram, som konkret består af én kur-
susdag. Der er ingen faste forpligtigelser forbundet med ambassadørrollen, men ses som en mulighed 
for, at CFAS kan udbrede ny viden om fysisk træning som behandling, bl.a. ud til alle landets kommu-
ner samt at efteruddanne fagpersoner ift. fysisk aktivitet. Programmet udgør desuden et netværk for 
ide- og erfaringsudveksling. Også dette kursus er gratis. 

Det blev positivt bemærket, at de faglige selskaber netop ikke er forskningsselskaber. Derfor er det 
også godt at indgå denne type af strategisk samarbejde med CFAS, som på en række områder kan tilfø-
re en forskningsdimension, og herigennem understøtte at flere med fx PhD-grad finder det attraktivt 
at være medlem af de faglige selskaber. 

Desuden var der en kort drøftelse af en henvendelse fra RKKP (regionernes kliniske kvalitetsudviklings-
program). Bestyrelsen for RKKP har iværksat en proces frem mod prioritering af de kliniske kvalitetsda-
tabaser, som bl.a. skal sikre grundlag for relevant prioritering af evt. nye databaser og evaluering af de 
nuværende databaser, herunder at identificere databasernes udviklingsbehov (f.eks. i relation til popu-
lationsafgræsning, antal af og indhold i indikatorer og opfølgning). RKKP ønsker etableret en bredt 
sammensat følgegruppe til prioriteringen. 

Det blev nævnt, at DSF allerede har udpeget Henrik Bjarke Vægter, som bl.a. sidder i bestyrelsen hos 
Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi. Der var enighed om fortsat at lade Bjarne indgå i samarbejdet 
med RKKP, og således også være primærperson i forhold til den aktuelle henvendelse. Derudover be-
mærkede Rasmus Gormsen Hansen, at han gerne vil være suppleant i samarbejdet. Rasmus vil bl.a. 
kunne supplere for den del, som omhandler den mere strategiske udvikling af databasen. 

 

Konklusion  

Bestyrelsen tog det nye samarbejde med Center for Aktiv Sundhed, til orientering. 

Bestyrelsen godkendte, at Henrik Bjarne Vægter fortsat er udpeget som DSF ressourceperson i samar-
bejdet med RKKP. Herunder blev det besluttet, at Rasmus Gormsen Hansen bliver indstillet som sup-
pleant. 



  DSF bestyrelsesreferat, d. 18. marts 2019 
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10. Forberedelse af Fællesmøde mellem Danske Fysioterapeu-
ters hovedbestyrelse og bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysiote-
rapi 

 

I forbindelse med DSF bestyrelsesmøde var der aftalt fællesmøde med Danske Fysioterapeuters ho-
vedbestyrelse. Mødet blev afholdt umiddelbart efter DSF bestyrelsesmødet.  

På fællesmødet deltog Direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm med et oplæg, som tog ud-
gangspunkt i den aktuelle politiske diskussion om en reform på sundhedsområdet. 

Der blev forud for fællesmødet drøftet forskellige input og temaer til den samlede drøftelse med ho-
vedbestyrelsen. På fællesmødet med hovedbestyrelsen havde Lars Henrik Larsen desuden en præsen-
tation af de vigtigste aktuelle arbejdsopgaver i DSF og herunder en gennemgang arbejdet med at ned-
sætte under- og netværksgrupper. 

 

Konklusion  

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af temaer og input til den efterfølgende dialog med Danske Fysio-
terapeuters hovedbestyrelse, Direktør fra Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm. 

 

11. Eventuelt og rulledagsorden 
 

Bestyrelsesmedlemmerne orienterede gensidigt kort om aktuelle relevante sager og gennemgik rulle-
dagsordenen for 2019. Desuden blev der aftalt ændringer for planlagte DSF bestyrelsesmøder i reste-
rende del af 2019.  

 

Konklusion  

Bestyrelsen havde en gensidig orientering og gennemgik punkter på rulledagsordnen.  

Bestyrelsen besluttede, at næste møde afholdes som skype-møde d. 29. april 2019. Desuden blev mø-
det i november ændret til afholdelse d. 4. november 2019 hos Danske Fysioterapeuter. 

 

 


