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Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for 

Dansk Selskab for Fysioterapi 

Dato for møde: 3. november 2015, kl. 

09.00-12.00. 

  

For referat: Janus Pill Christensen  Sted: Videomøde via LifeSize 

  

 

Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente An-
dersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette 

Spence og Hans Stryger. 

 

Fra sekretariatet: Janus Pill Christensen 

Afbud: 

 
 

 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra BM 07/10/15 
 

Baggrund 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 7. oktober 2015 er vedlagt som bilag.  

 

Indstilling 

 At referatet godkendes. 

 

Kommentarer: 
 

- 
 

Konklusion: 
 

Referatet blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra dialogmødet 06/10/15. 
 

Baggrund 

Referatet fra dialogmødet den 6. oktober 2015 er vedlagt som bilag.  

Indstilling 

 At referatet godkendes. 
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Kommentarer: 
- 

 
Konklusion: 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

3. Ny specialestruktur. 
 

Baggrund  

På det sidste bestyrelsesmøde den 7. oktober blev det besluttet, at bestyrelsen skulle væ-

re afsender på en fælles skrivelse til de faglige selskaber, der følger op på bemærkninger-
ne fra dialogmødet, og at der sammen med skrivelsen skulle udsendes en revideret skabe-

lon og vejledning. 

 
Hovedbudskabet til de faglige selskaber skulle være at beskrivelsen af de faglige selskaber 

åbnes op, så den ikke er styret af en tilkendegivelse af, hvorvidt det faglige selskab ser sig 
selv som specialebærende eller ej.  

 
De 6 kriterier fra specialerapporten skal fortsat udgøre rammen for beskrivelserne af de 

enkelte faglige selskaber, men selskabernes udpegning af samarbejdsflader mellem de 
faglige selskaber skal betones således at der skabes et solidt fundament for at arbejde 

videre med strukturer, der kan understøtte samarbejder på tværs af selskaberne, som en 

væsentlig del af den nye struktur. 
 

På baggrund af bestyrelsens beslutning er der vedlagt et udkast til en tilbagemelding til de 
faglige selskaber samt en revideret skabelon til udfyldelse af de faglige selskaber sammen 

med en revideret vejledning.  

 

 

Dialog på det muskuloskeletale område 

Der er siden sidste bestyrelsesmøde den 7. oktober 2015 er der et initiativ undervejs i 
forhold til at etablere en dialog mellem alle de selskaber, der har interesse inden for det 

muskuloskeletale område det vil sige DSMDT, DSMF, SMOF, DSAF og DSSF.  

Ambitionen med dialogen er, at blive enige om en samarbejdsstruktur/organisering på det 

muskuloskeletale område. Det er vurderingen, at en enighed herom nok nødvendiggør, at 
selskaberne opnår en fælles forståelse for curriculum for at blive specialist inden for områ-

det. 

Det er samtidig vurderingen, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at bestyrelsen afven-
ter resultaterne af dialogen inden den træffer beslutning om den proces, der skal iværk-

sættes for at lande en samlet specialestruktur. Opnås der en enighed på området vil langt 

den største udfordring være landet. Bestyrelsen vil på dette tidspunkt kunne koncentrere 
kræfterne om at tilrettelægge en proces, der samlet tilgodeser alle faglige selskabers inte-
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resser i at skabe transparens omkring den endelige fastlæggelse af strukturen for de fagli-

ge selskaber samt omkring den fremtidige dynamik i strukturen. 

Det vil konkret sige at beslutningen om, hvorledes beskrivelserne skal behandles og vur-
deres, udskydes. 

 

Indstilling 

 At bestyrelsen drøfter, kommenterer og godkender den reviderede skabelon og vej-

ledning i relation til de faglige selskabers beskrivelse af sig selv. 
 At bestyrelsen beslutter at afvente udfaldet af dialogen på det muskuloskeletaleom-

råde inden, der træffes beslutning om den sidste del af processen omkring afklarin-
gen af den fremtidige struktur for de faglige selskaber. 

 
 

Kommentarer: 
 

Der var enighed om, at det var vigtigt, at processen fremmod en afklaring af speciale-

strukturen fortsat drives frem med henblik på at lande en ny specialestruktur i det nye år.  
 

Bestyrelsen var enige om at revisionen af skabelonen til udfyldelse af de faglige selskaber 
er udtryk for, at der bliver lyttet til input fra de faglige selskaber, og at der således er 

etableres en god dialog, der skal plejes fremover i processen. 
 

Det blev foreslået, at forslaget om at DSF ”ejer” specialerne indgå i de videre overvejelser 
omkring specialestrukturen. Der blev i den forbindelse udtrykt bekymring i forhold til, at 

sådan en model vil kunne skabe en risiko for, at specialernes udvikling vil blive topstyrede.  

 
Det blev foreslået, at de 6 kriterier forklares nærmere eksempelvis ved at linke til specia-

lerapporten.  
 

Der var en drøftelse af muligheden for at få viden om de faglige selskabers uddannelses-
beskrivelser og aktiviteter i forbindelse med, at de forholder sig til de 6 kriterier. Det kun-

ne være godt, at tage hul på udfordringen med at få et overblik over uddannelsesaktivite-
terne. 

 

 
Konklusion: 

 
Sekretariatet udsender en hurtig orienteringsmail omkring den videre proces til de faglige 

selskaber. I uge 47 udsendes den reviderede skabelon. Tidsfristen for udfyldelsen af be-
skrivelsen forlænges til den 1. februar 2016. 
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4. Kommissoriet for arbejdsgruppen vedrørende samarbejde 

med forskningsmiljøerne 
 

Baggrund 

Der er udarbejdet et udkast til kommissorium for nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der 

har som formål at initiere et samarbejde mellem forskningsmiljøerne og de faglige selska-
ber.  

 

Indstilling 

 At bestyrelsen drøfter og kommenterer udkast til kommissorium for arbejdsgruppe 

med henblik på en godkendelse heraf.  

 

 

Kommentarer: 

 
Der var enigheden om at det væsentligste er, at få påbegyndt arbejdet i med at se på en 

strategi for at bringe forskningsmiljøerne og de faglige miljøer endnu tættere på hinanden.  
Der skal arbejdes videre med beskrivelsen af arbejdets forudsætninger og formål, så 

kommissoriet har derfor endnu ikke fundet sin helt endelige form.  

 
Følgende blev i øvrigt bemærket: 

 
Vi skal gå ydmygt til opgaven i forhold til, at der på flere områder allerede er et udmærket 

samarbejde og gode erfaringer hermed.  
 

Vi skal søge, at få de aktive selskaber på banen og bruge dem som ressourcer i arbejdet, 
der hvor det giver mening. Setup’et skal ikke være formelt med udpegninger, men mere 

ad hoc kontakt og netværk, hvor de giver mening. 

 
Vi skal byde os til. Men vi skal også vide, hvad vi kan tilbyde, og hvorledes vi kan gøre os 

relevante for grupperne. 
  

Det blev foreslået, at arbejdet på at få overblik over de store forskningsmiljøer – måske i 
form af en mapping heraf. Eventuelt et åbent dokument, der ligger på hjemmesiden.   

 
 

Konklusion: 

 

Bjarne og Janus mødes i december og arbejder videre med at få konkretiseret opgaven. 
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5. Budget 2016 – første drøftelse 
 

Der er udarbejdet et råudkast til budgettet for 2016. Lønbudgettet er fremskrevet med 

1,75 pct., da den generelle lønudvikling følger udviklingen i Danske Fysioterapeuters se-

kretariat. 

 

I budgetudkastet er der lavet en første bud på en fordeling af udgifterne på aktiviteter i 

2016. I sammenligning med budgettet for 2015 er der foretaget en opjustering af forvent-
ninger til forbruget i 2016 på to områder, det gælder: ”Specialer og uddannelser”, ”Måle-

redskaber”. 

 

Modsat er der foretaget en nedjustering i forventningerne til forbruget på i forhold til: ”Kli-

niske retningslinjer”, ”Øvrige møder” og ”Kongresser og konferencer”    

 

Der er behov for, at bestyrelsen kvalificerer ovenstående budgetlægning yderligere på 

baggrund af bestyrelsens ønsker til aktiviteter i regi af DSF i 2016. Det er dog vurderin-
gen, at det først kan ske på bestyrelsesseminariet i foråret. 

 

På den baggrund foreslås følgende proces: 

 

- Bestyrelsen anvender og vedtager vedhæftede budget, som ramme budgettet for 

2016.  

- På bestyrelsesseminariet i begyndelsen af 2016 prioriteres og besluttes aktiviteter-
ne i DSF i 2016 og budgettet justeres på den baggrund. 

 

Indstilling: 

 At bestyrelsen drøfter, kommenterer og vedtager budgettet for 2016. 

 At bestyrelsen tilkendegiver, at budgettet ”genåbnes” i forbindelse med bestyrelsesse-

minariet i 2016 med henblik på en fornyet og grundig prioritering af indsatserne i 
2016.  

 

 

Kommentarer: 

 

Konklusion: 

 

Punktet blev udsat. 
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6. Fællesmødet med HB 
 

Der er udarbejdet et udkast til mødeoplæg for fællesmødet med hovedbestyrelsen den 2. 

december 2015. Bestyrelsen bedes drøfte oplægget med henblik på en godkendelse heraf. 

Mødeoplægget vil blive fremsendt til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse i forbindel-
se med indkaldelsen til HB mødet den 2. december 2015.  

 

Indstilling: 

At bestyrelsen drøfter, kommenterer og godkender mødeoplægget for fællesmødet den 2. 
december 2015. 

 

Kommentarer: 
 

Det er vigtigt, at vi får præsenteret DSF’s vision omkring specialisering, men det er samti-
digt vigtigt at oplægget bliver relativt konkret. Budskabet er blandt andet, at vi har brugt 

mange ressourcer på at arbejde med specialestrukturen, der derfor mange konkrete over-

vejelser og refleksioner, som vi endnu ikke er nået til i forhold til specialistordningen. 
 

Det er desuden vigtigt med et godt overblik over, hvor er vi henne. Der skal være op-
mærksomhed omkring, at der er flere aktører på banen, når det gælder specialisering her-

under regioner og sygehuse.  
 

Vi skal sætte en dagsorden i forhold til, hvordan vi kan arbejde sammen. Hvor kan vi 
hjælpe hinanden? Vi har brug til DFys hjælp til, hvor specialister kan bruges henne. Vi skal 

trække i samme retning, og påvirke det, der eksempelvis sker på hospitalerne og i kom-

munerne.  
 

Konklusion: 

Fællesmødet blev drøftet med udgangspunkt i mødeoplægget, der desuden blev godkendt. 

 

 

7. Bestyrelsesseminar 2016 
Bestyrelsens årlige seminar finder sted i begyndelsen af det nye år. På seminariet er der 
både tid til at drøfte planlægningen af store opgaveklynger samt sætte fokus på DSF’s og 

bestyrelsens udvikling. 

 

Blandt de mange opgaver, der kan gribes fat i det nye år, og rammesættes på seminariet, 

er der blandt andet: 

- Endelig implementering af den nye specialestruktur. 

- Revision af specialistordningen. 

- DSF’s understøttelse af de faglige selskabers udvikling i øvrigt – jf. fremtidsværk-
stedet på dialogmødet den 6. oktober. 

- Planlægning / overvejelser omkring generalforsamlingen i juni. 
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Mødedato 

Der udestår afklaringen af en ny mødedato. Martin kan alle lige uge efter tirsdag (undt. 

uge 6). Der har med dette udgangspunkt været udsendt en doodle, der dog ikke har resul-
teret i afklaringen af datoer, hvor alle kan. Status er pt.: 

 

Torsdag den 28. til lørdag den 30. januar. Her kan Bente ikke. 

Torsdag den 25. til lørdag den 27. februar. Her kan Anette ikke. 

Torsdag den 10. til lørdag den 12. marts. Her kan Bjarne ikke. 

 

En mulighed er, at seminariet holdes tidligt fra torsdag den 14. til lørdag den 16. januar 
2015.  

 

Indstilling: 

 At bestyrelsen tager en første drøftelse af temaer og aktiviteter på bestyrelsesse-
minariet i 2016. 

 At bestyrelse prøver at finde en dato for bestyrelsesseminariet – alternativt må der 
udsendes en ny doodle. 

 

Kommentarer: 
 

Der blev fundet en dato for seminariet. Resten af drøftelsen blev udskudt til næste møde. 
 

Konklusion: 

Bestyrelsesseminariet afholdes den 25. – 27. februar 2016. 

 

8. Henvendelse fra SMOF vedr. curriculum for 
smerteuddannelsen 

SMOF har henvendt sig til Dansk Selskab for Fysioterapi med et ønske om, at DSF's besty-

relse forholder sig til udbredelsen af et dansk curriculum. DFS har kvitteret for henvendel-
se og tilkendegivet, at bestyrelsen vil drøfte henvendelsen. 

 

Indstilling 

 At bestyrelsen drøfter henvendelse fra SMOF. 

 

Kommentarer: 
 

Det blev indledningsvist bemærket, at udbredelsen og afklaringen af et fælles curriculum 

for smerteuddannelsen naturligt høre hjemme blandt selskaberne på muskuloskeletale 
ormåde mere end, at det er et DSF anliggende. 

 
Men på baggrund af SMOF’s henvendelse var bestyrelsens indstilling, at IASP skal fasthol-

des og ikke oversættes. Baggrunden for bestyrelsens indstilling var, at oversættelsen på 
en række områder ikke er korrekt. Og selv hvis der blev rettet op herpå vil den engelske 
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udgave altid være den mest præcise. Dertil kommer, at argumentationen for den anvendte 

taxonomi er mangelfuld. 
 

Bestyrelsen var dog meget positiv indstillet i forhold til SMOF’s initiativ i forhold til at ud-
brede curriculum på smerte området, og ser frem til en bredere forankring heraf på tværs 

af relevante selskaber. 
 

Konklusion: 

 

DFS vil gerne fagpolitisk bakke op omkring udbredelsen af det engelske curriculum, men 

mener at det operationelt bør ske blandt de relevante selskaber.  

 

9. FORTROLIG SAG: 
 

10. Eventuelt 
 

-  
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