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1. Velkommen og intro 
 

Lars Henrik Larsen bød velkommen til mødet. Der var ingen kommentarer til dagsordenen.  

Forud for mødet var referatet af det seneste bestyrelsesmøde d. 12. november 2018 udsendt. Et 

bestyrelsesmedlem havde gjort indsigelse i forhold til en bestemt passage i referatet. Sekretariatet 

præsenterede på mødet en ny formulering af den pågældende passage. Denne blev godkendt, 

hvorefter referatet i sin helhed blev godkendt. 

Konklusion 

Dagsorden og referat blev godkendt. 
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2. Beslutning om oprettelse af faglige selskaber og DSF 
 

Bestyrelsen har ønsket at genbesøge det oprindelige beslutningsgrundlag for oprettelsen af DSF og de 
faglige selskaber. Det har de blandt andet for at kigge på det oprindelige opdrag i henhold til 
bestyrelsens fremdriftsplan og om det her, seks år senere, er nødvendigt, at tegne nogle nye streger. 
Derudover har bestyrelsen ønsket at se nærmere på snitfladerne mellem DSF og Danske 
Fysioterapeuter.  
 
Nogle bestyrelsesmedlemmer mente, at bestyrelsens fremdriftsplan er helt i tråd med det opdrag, de 
blev givet på repræsentantskabsmødet i 2012.  
Andre mente, at dokumentet kan tolkes og læses på mange måder, hvorfor det er relevant at drøfte 
både i bestyrelsen og med hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter. 
 
Flere nævnte at det oprindelige opdrag for DSF, DSFs vedtægter og samarbejdsaftalen med Danske 
Fysioterapeuter er meget rettet mod det interne arbejde i forhold til de faglige selskaber og Danske 
Fysioterapeuter. Bestyrelsen var enige om, at der er et behov for en dialog herom, da man ønsker, at 
DSF også skal agere mere eksternt på den rent faglige bane og samarbejde med Danske 
Fysioterapeuter på en række relevante områder.  
 
Yderligere blev det nævnt, at forståelsen i nogle af de faglige selskaber også er, at DSF også har en 
ekstern rolle.  
 
Bestyrelsen var enig om, at der er behov for at tage en løbende dialog med hovedbestyrelsen i Danske 
Fysioterapeuter om snitfladerne mellem DSF og Danske Fysioterapeuter. Dialogen skal tages med 
udgangspunkt i helt konkrete eksempler på nogle af snitfladerne. Det kunne eksempelvis være i 
forhold til kontakten med Sundhedsstyrelsen. Som udgangspunkt varetager Danske Fysioterapeuter 
den direkte kontakt og dialog i politiske spørgsmål, men andre gange er det i et samarbejde mellem 
DSF og Danske Fysioterapeuter og i enkelte tilfælde vil det også være relevant at DSF går på faglige 
mærkesager, deltager i netværksskabende aktiviteter eller ytrer sig om konkrete emner der har et 
fagligt indhold.  
 
Bestyrelsen var enig om, at de forskellige dokumenter ikke må opfattes som en udtømmende 
opgaveliste. Men det er omvendt vigtigt, at DSF har et klart mandat at handle ud fra – både fra de 
faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter.  
 
Endelig var bestyrelsen enig om at, det gælder om at vise resultaterne – også de interne – overfor 
omverdenen.  
 
Konklusion 
 
Bestyrelsen besluttede at snakke videre om snitfladerne og et eventuelt behov for en revision af de 
dokumenter, der udgør DSFs opdrag, på strategiseminaret i det nye år, samt på samarbejdsforum med 
Danske Fysioterapeuter og på et fællesmøde med hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter.  
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3. Pulje til støtte for udarbejdelse og opdateringer af retningslinjer 

mv. 
 

DSF og de faglige selskaber havde på repræsentantskabsmødet i Danske Fysioterapeuter foreslået, at 

der oprettes en årlig pulje til ansøgning om tilskud til udarbejdelse og revision af retningslinjer, 

høringssvar og forløbsprogrammer, der kan ansøges af de faglige selskaber i fysioterapi. Dette forslag 

var der flertal for. 

Derfor skal der nu laves retningslinjer for puljen og herunder opstilles kriterier for, hvornår der kan 

opnås støtte fra puljen og hvordan, der eventuelt kan prioriteres mellem ansøgninger. 

 

Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt at sørge for, at personer som udpeges som led i deres job og 

derfor får løn for deltagelse ikke kan modtage støtte fra puljen. Det kunne eksempelvis være nogle 

ledere og forskere med konkrete aftaler med arbejdsgiver på dette område. Yderligere var der enighed 

om, at puljen skal forbeholdes faglige selskaber, der har særligt mange opgaver i forhold til 

udpegninger, høringer mm.   

Yderligere var bestyrelsen opmærksom, på at der ikke kan udbetales høj timetakst, da puljen risikerer 

at blive opbrugt af få projekter. Det blev drøftetom kun mødetiden – og altså ikke forberedelse – 

honoreres. Yderligere blev det drøftet, at man kunne kigge på medfinansiering fra selskaberne som et 

krav for at sikre ejerskab til opgaverne.  

Bestyrelsen var enig om, at ordningen skal være let at administrere. Det blev blandt andet drøftet, om 

der skal nedsættes et udvalg til vurdering af ansøgninger om støtte, eller om opgaven skal løses i 

bestyrelsen. Flere mente at det, i hvert fald til en start, var en opgave for bestyrelsen. 

Det blev foreslået at nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelsen af retningslinjer. Arbejdsgruppen 

skal blandt andet se på hvilke opgaver, der kan søges støtte til. 

    

Konklusion 

Det blev besluttet, at Lars Henrik og Gitte kommer med et udkast til retningslinjer i løbet af januar 

måned med efterfølgende inddragelse af sekretariat og bestyrelse. Herefter inddrages selskaberne i 

formuleringen, inden det forelægges hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter. Processen drøftes 

desuden med Danske Fysioterapeuter på samarbejdsforum.  
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4. Dialogmøde forår, 2019 og dialog om efteruddannelse 
 

Bestyrelsen drøftede tema for det kommende dialogmøde samt efteruddannelsesmulighederne i de 

faglige selskaber.  

Bestyrelsen besluttede at formen med nedsættelsen af en arbejdsgruppe til planlægning af 

dialogmødet videreføres. Gitte nedsætter en sådan. 

Det blev nævnt, at der er mange mulige samarbejdsflader mellem selskaberne i forhold til fællesudbud 

af kurser. DSF kunne indtage rollen med at facilitere dette. Det kunne, eksempelvis, være ved at 

selskaberne henvender sig til DSF, når der udarbejdes nye kurser med henblik på facilitering af 

eventuelt samarbejde med andre selskaber. Det blev dog påpeget, at der vil opstå praktiske 

udfordringer ift., hvor indtægter fra kurserne skal gå hen mv., hvis det udbydes i et samarbejde 

mellem flere selskaber.  

Det blev også foreslået, at DSF kunne være tovholder/udbyder på generiske kurser eller arbejde for en 

kursusportal – eventuelt i samarbejde med Danske Fysioterapeuter - der skal samle udbuddet og 

administrationen af efteruddannelsesaktiviteterne i selskaberne. Andre mente ikke, at DSF skal være 

kursusudbyder. Bestyrelsen blev enige om at tage dette op igen, men først vejre stemningen i 

selskaberne. 

Yderligere blev det foreslået, at der nedsættes et aftagerpanel ift. hvilke kurser, nyuddannede kan/bør 

tage. 

I forhold til konkrete emner på dialogmødet blev facilitering af samarbejde om efteruddannelse samt 

at få mere volumen på kursusrækkerne nævnt. Det kunne handle om, hvordan man skaber et 

kontinuerligt forløb – eksempelvis ved at have et curriculum. Hvordan kan det strikkes sammen? 

Yderligere blev supervision nævnt som et tema, selskaberne ønsker fokus på.  

Det blev nævnt, at en stort del af arbejdet er gjort ift. specialebeskrivelserne, og at dette skal 

tydeliggøres. 

Andre mener, at DSF bør starte med fokusere på samarbejdet mellem selskaberne inden næste skridt 

tages. Man kunne eksempelvis tænke i, at selskaberne med udgangspunkt i egne kurser vurderer 

hvilke af dem, der er generiske. 

Det blev aftalt, at Gitte og Heidi arbejder videre med temaet for dialogmødet på baggrund af 

drøftelsen og i øvrigt nedsætter en arbejdsgruppe.  

Endelig blev det nævnt, at der også er et hængeparti i forhold til supervision. Lars Henrik og Eva Bäcker 

fra Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, der har særlig viden på området, kommer med et 

forslag til det videre arbejde. 
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Konklusion 

Gitte og Heidi arbejder videre med temaet for dialogmødet og nedsætter en arbejdsgruppe til 

formålet.  Bestyrelsen i DSF skal på et senere tidspunkt snakke videre om en kursusportal. 

  

5. Brandingindsatsen 
 

Lars Henrik orienterede om, at der er afholdt møde med afdeling for Marketing og Medlemsrelationer 

i Danske Fysioterapeuter, der gerne vil hjælpe med branding på forskellige medier.  

På mødet blev der blandt andet snakket om fokus på forskning, og hvordan DSF og de faglige selskaber 

kan spille ind her. Et eksempel kunne være en fast klumme på fysio.dk, som går på skift mellem faglige 

selskaber.  

Et nyt møde med Marketing og Medlemsrelationer er allerede aftalt. 

Herudover har Lars Henrik aftalt møde med Krop & Fysik omhandlende et samarbejde med DSF og de 

faglige selskaber. 

Bestyrelsen drøftede herefter mulighederne for at få Danske Fysioterapeuter og DSFs hjemmeside til 

at snakke sammen, arbejdet med en fysioterapiguide (som en pendant til kiropraktorguide), og 

muligheden for at have forskningstunge sider med peer-review, på fysio.dk eller DSFs hjemmeside. 

Endelig blev der orienteret om, at Danske Fysioterapeuter aktivt arbejder på at synliggøre de faglige 

selskaber i Fysioterapeuten. Dette stiller også krav til selskaberne. Afdelingschef for Politik og 

Kommunikation, Ann Sofie Orth, vil gerne mødes med selskaberne for en snak om disse krav. 

 

Konklusion 

Brandingindsatsen blev drøftet. Der er sat et nyt møde op med afdeling for Marketing og 

Medlemsrelationer i Danske Fysioterapeuter.  

6. Mødeorientering og prioritering 
 

Lars Henrik orienterede om en workshop hos Regionens Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). 

Selvom det er tungt, er der behov for at sidde med.  

Morten Topholm orienterede om, at DSMDT giver 500.000 kroner til Ph.d stipendiat. Der nedsættes et 

uafhængigt udvalg til uddeling af midlerne. 
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Yderligere blev der orienteret om, at der er lavet en aftale med almenmedicinsk forskningsenhed om 

midler til praksisforskning. Det blev nævnt, at DSF skal være opmærksomme på muligheden for en 

plads i et advisory board i denne forbindelse. 

Hernæst blev der orienteret om, at tingene er ved at falde på plads i forhold til et lektorat på Aalborg 

Universitet. Også her skal der være opmærksomhed på muligheden for en plads i advisory board. 

Der blev også orienteret om APO-netværket d. 24.-25. maj 2019, hvor der er to fysioterapirelevante 

projekter med. Det er derfor vigtigt, at DSF er til stede – også for netværkets skyld.  

Endelig orienterede Lars Henrik om, at han er tilmeldt en konference om fedme d. 7. februar, 

arrangeret af Vidensråd for Forebyggelse. 

7. Evt. 
 
Det blev nævnt, at det vil være interessant at kigge på de kliniske masteruddannelser i sygepleje, der 
udbydes af nogle UC’ere.  
 
Der blev bedt om, at multisygdom bliver sat på som emne til et kommende bestyrelsesmøde.  
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