
Referat 

 

Referat af møde i: Dato for møde: 

Dansk Selskab for Fysioterapis 

bestyrelse 

5. juli 2013 

For referat:  Dato for udarbejdelse: 

Rasmus Øyrabø Jacobsen 19. august 2013 

 

Deltagere: 

Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Henrik Bjarke Madsen, Martin 

Josefsen, Hans Stryger, Anette Spence og Sven Dalgas.  

 

Afbud: 

Ingen 

 

Dagsorden 
 

 
1. Velkomst og bordet rundt 

 
2. Planlægning af implementeringsprocessen 

 
3. Understøttelse af fremtidig økonomistyring  

 
4. Dansk Selskab for Fysioterapis hjemmeside 

 
5. Danske Fysioterapeuters Fagfestival 2015  

 
6. Orientering om ansættelse af sekretariatsmedarbejder i DSF 

7. Kommunikation fra mødet til fagfora og faggrupper 
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Ad. 1 
Martin Josefsen byder velkommen til dette første bestyrelsesmøde i Dansk 
Selskab for Fysioterapi. Hans Stryger vælges til ordstyrer. 
 
Ud over at bestyrelsen jo er valgt som bestyrelse i Dansk Selskab for 
Fysioterapi fungerer bestyrelsen jo også som projektgruppe i projektet vedr. 
implementering af faglige selskaber for fysioterapi. 
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Denne udfordring med to forskellige roller blev indledningsvis drøftet, og der 
var enighed om at det vil være et opmærksomhedspunkt i det fremtidige 
arbejde at skille de to kasketter. 
  
Dernæst blev det drøftet, hvorvidt det vil være mest hensigtsmæssigt at 
adskille de faglige selskaber helt fra Danske Fysioterapeuter, eller at der 
eksisterer en stiplet linje, som der lægges op til i den nuværende model. Hvad 
end det er den ene eller anden model der vælges, må målet dog være at 
styrke den fysioterapifaglige udvikling. 
 
Martin Josefsen orienterer om, at han blandt andet har modtaget en invitation 
til et møde med studieleder på kandidatuddannelsen ved Syddansk 
Universitet, Hans Lund, som vil drøfte mulige samarbejdsflader mellem 
Syddansk Universitet og DSF. Dansk selskab for kiropraktik og klinisk 
biomekanik har også henvendt sig for at interviewe Martin om hvad Dansk 
Selskab for Fysioterapi er for en størrelse. 
 
Det besluttes, at suppleanter deltager i det kommende fællesmøde med 
styregruppen den 28. august. Det aftales videre, at næste mødedato skal 
aftales inden bestyrelsen skilles i dag. 
 
 
Ad. 2 
Til dagens møde er udarbejdet et udkast til tids- og handleplan for 
implementeringsprocessen med henblik på en drøftelse og kvalificering, så 
der sikres en målrettet implementeringsproces.  
 
Som en del af handleplanen skal der i efteråret være en høring blandt fagfora 
og faggrupper om indplacering i specialestrukturen og nye navne.  
 
Det blev besluttet, at der udarbejdes et udkast til høringsbrev til fællesmødet 
med styregruppen den 28. august. Udkastet sendes rundt til projektgruppen til 
kommentarer inden den behandles på fællesmødet. Når bestyrelsens forslag 
til nye navne og indplaceringen sendes i høring blandt fagfora og faggrupper, 
skal fagfora og faggrupper have en svarfrist på tre uger.  
 
Det blev drøftet, at én ting er indplaceringen nu og her af de kommende 
faglige selskaber som henholdsvis specialebærende fagligt selskab og fagligt 
selskab, og her skal vi være tydelige med hvilke kriterier vi ligger til grund for 
indplaceringerne. En anden ting er, at ’vedligeholde’ sin indplacering på den 
lidt længere bane. Her bør man, hvis man eksempelvis er blevet indplaceret 
som specialebærende, skulle godtgøre hvorfor man skal vedblive at være 
specialebærende. 
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Ad. 3 
Til dagens møde er der udarbejdet et udkast til procesplan for efteråret samt 
indhentet et tilbud fra Deloitte om økonomistyringskursus og outsourcing af 
bogholderifunktion. 
 
Den overordnede procesplan for efteråret kan bestyrelsen godt tilslutte sig. 
Men det fremlagte tilbud fra Deloitte kan bestyrelsen ikke anbefale til de 
fagfora og faggrupper. 
 
Blandt andet var man uforstående overfor, at prisen på outsourcing af 
bogholderifunktion er ligefrem proportional med antallet af medlemmer i det 
enkelte selskab. 
 
På den baggrund besluttede bestyrelsen, at Bjarne Rittig-Rasmussen 
indhenter et alternativt tilbud inden fællesmødet den 28. august. 
 
Det besluttes, at hver fagfora og faggruppe kan stille med to deltagere i kurset, 
at det tilstræbes at kurset afholdes ved Byggecentrum i Middelfart, og at det 
afholdes en dato i oktober fra kl. 10.   
 
 
Ad. 4 
Inden dagens møde er der taget initiativ til at etablere en hjemmeside med 
adressen danskselskabforfysioterapi.dk. Ved dagens møde ønskes en 
drøftelse af udviklingen af DSFs hjemmeside herunder rollefordeling mellem 
Danske Fysioterapeuters webmedarbejdere og DSF samt kommunikation på 
hjemmeside og navn på hjemmesiden. 

 
Webkonsulent i Danske Fysioterapeuter, Ida Jørgensen, deltog ved dette 
punkt. 
 
Ida indleder med at fortælle om opbygningen af hjemmesiden, samt hvilken 
form for kommunikation der er velegnet til hjemmeside, og hvad der er vigtigt i 
forhold til valg af domænenavn. 
  
Det blev foreslået, at det kunne være væsentligt at kunne switche fra dansk til 
engelsk eller i hvert fald, at der er en enkelt side på engelsk der fortæller om 
Dansk Selskab for Fysioterapi. 
 
Det blev også foreslået, at der laves en Q & A, som er tilgængelig på 
hjemmesiden, ligesom at det kunne være en god ide med en 
nyhedsbrevfunktion eller en form for aktivitetskalender. 
 



 

 

4/6  

Det er også vigtigt, at tænke i kommunikation til forskellige målgrupper. Det 
skal i den sammenhæng både overvejes, hvad der er interessant for de 
kommende faglige selskaber, men også eksterne interessenter som 
eksempelvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. 
 
Den primære målgruppe vil i starten dog nok mest være de enkelte selskaber 
og deres medlemmer. 
 
Derudover blev følgende besluttet:  
 

- At den kommende sekretariatsmedarbejder bliver lært op i 
administration af hjemmeside af Ida. Indtil da vil Ida stå for 
hjemmesideadministrationen. 

 
- At der skal laves et logo for DSF. Det vil Ida gerne lave et udkast til.  

 
- At det på fællesmødet den 28. august skal drøftes hvad DSF skal 

hedde på engelsk. 
 

- At domænenavnet Fagfys.dk skal indkøbes. 

 
- At bestyrelsesmedlemmer skal have fagfysmailadresser. 

 

 

Ad. 5 
Den næste fagfestival i Danske Fysioterapeuter afholdes i marts 2015. 
Fagfestivalen planlægges af Thomas Maribo og Susan Kranker. Thomas og 
Susan deltager ved dette punkt for at orientere om planlægningsprocessen og 
i forlængelse heraf drøfte Dansk Selskab for Fysioterapis rolle heri herunder at 
indstillingen af medlemmer til fagfestivalens videnskabelige panel jf. vedlagte 
bilag tages til efterretning. 

 
Susan indleder med at fortælle om fagfestivalens form og indhold. Der vil 
blandt andet blive indkaldt emner og navne til de fokuserede symposier via 
hjemmesiden. I forhold til emner og navne til de fokuserede symposier vil 
Susan og Thomas meget gerne have de faglige selskabers hjælp, da det i høj 
grad er dem der sidder på den relevante viden.  
 
DSF vil meget gerne opfordre de faglige selskaber til at komme med input til 
symposier og workshops, og der er enighed om at de faglige selskaber skal 
involveres så meget som muligt.  
 
I forhold til indstillingen af medlemmer til den kommende Fagfestivals 
videnskabelige panel, mener DSF dog ikke det giver mening, at det er dem 
der skal stå for indstillingen, da indstillingen i praksis allerede er foretaget. 
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Fremadrettet vil man dog gerne stå for indstillingen af medlemmer til det 
videnskabelige panel. 
 
Det aftales, at Susan og Thomas beskriver involveringen af de faglige 
selskaber mere konkret og derpå vender tilbage til bestyrelsen. 
 
 

Ad. 6 

Processen vedr. ansættelse af sekretariatsmedarbejder i DSF er i fuld gang. 

Umiddelbart efter dagens bestyrelsesmøde afholdes en 2. runde samtale.  

 

Planen er, at den nye medarbejder er fundet inden julis udgang, sådan at 

medarbejderen kan starte pr. 1. september. 

  

 

Ad. 7 
I forhold til kommunikation til fagfora og faggrupper aftales det, at der skal 
udsendes en nyhedsmail fra bestyrelsen med orientering om dagens møde 
herunder processen for efteråret frem mod konverteringen til faglige selskaber 
den 1. januar 2014. 
 
Der skal også orienteres om, at der nu er lavet en hjemmeside, ligesom at 
referatet fra den stiftende generalforsamling skal sendes ud.  
 
Det aftales, at Rasmus laver et udkast til mail til fagfora og faggrupper, som 
sendes til kommentering i bestyrelsen inden det sendes ud. 
 

 

Ad. 8 
Hans Stryger har fået en henvendelse fra Jens Olesen, der spørger om 
hvorvidt det er muligt at stille op til bestyrelsen i DSF som kliniske underviser. 
Det aftales, at Hans svarer jens Olesen og ellers henviser til Martin Josefsen.   
 
Det foreslås, at der skal regnes på, hvor meget det koster at afholde et 
bestyrelsesmøde i DSF. Det vil være udslagsgivende for hvor ofte vi kan 
mødes. Det vil også være en mulighed med møder over skype. 
 
Derudover aftales følgende: 
 

- At næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af fællesmødet med 
styregruppen fra kl. 13-15 den 28. august. 

 
- At bestyrelsen fremadrettet skal bruge dropbox. Martin deler sin 

dropbox. 
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- At offentlige ansatte som deltager ved bestyrelsesmøder i DSF skal 
kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste, selvom det ikke kan 
dokumenteres. 

 
- At bestyrelsen anbefaler, at de kommende selskaber kommer til at 

hedde ”Dansk Selskab for…” i stedet for ”Faglige Selskaber for…” 
 
 

 


