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Referat for møde: Dato for møde: 

Bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for 

Fysioterapi  

6. september 2018  

For referat:   Sted: 

Anders Lorentzen Skype 

 

Deltagere:  Afbud: 

Lars Henrik Larsen  

Rasmus Gormsen Hansen  

Morten Topholm 

Gitte Arnbjerg 

 

Sille Frydendal  

Anders Lorentzen 

Annette Fisker (under pkt. 6) 

 

Heidi Marie Brogner 

 

 

1. Velkommen og intro 
 

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

 

Konklusion 

Dagsorden til mødet blev godkendt.  
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2. Orientering vedr. organisationsudviklingsproces 
 

Lars Henrik og Gitte orienterede om, at de har afholdt tre møder vedr. organisationsudvikling. Blandt 

andet bliver der sparret vedr. planen for efteråret, og herunder hvordan strategiplanen kan udfoldes. 

Herudover har der været fokus på de ting, der ikke har været tid til at beskæftige sig med i bestyrelsen 

første år.  

Planen er at få lavet et overblik og et styringsredskab i forhold til både driften og de strategiske 

indsatser for bedre at kunne dokumentere og få overblik over, hvad der bruges tid på. Håbet er, at 

dette vil medføre mere tid til de strategiske indsatser.  

Organisationsudviklingen vil blive yderligere diskuteret som en del af bestyrelsens ekstraordinære 

møde u. sekretariat.  

Lars Henrik og Gitte foreslog ligeledes, at der afholdes korte skypemøder, hvor kun bestyrelsen 

deltager, hver 2.-3. uge for at drøfte, informere og sparre om nuværende og kommende opgaver. 

Yderligere har Lars Henrik og Gitte snakket om en yderligere projektbasering af bestyrelsens arbejde.  

Bestyrelsen blev enige om at afholde skypemøder hver 2.-3. uge. Møderne skal skiftevis være i 

arbejdstiden og om aftenen.  

Lars Henrik og Gitte orienterede yderligere om, at der arbejdes på at få foldet strategiplanen ud i 

konkrete indsatser - blandt andet i forhold til at få defineret nogle kriterier for selskaberne ift. 

uddannelse, kommunikation, internationalt samarbejde mv. Planen er, at der udarbejdes en sides 

penge om dette, der kan diskuteres yderligere på bestyrelsen ekstraordinære møde.  

Derudover blev det anført, at der et behov for at kigge på en kommunikationsstrategi for DSF.  

Endeligt er der i arbejdet fokus på samarbejdet med sekretariatet ift. at få ekspliciteret og målsat 

aftaler. Planen er et excelbaseret styringsværktøj, for at bestyrelsen kan få et overblik over 

fremdriften.  

Der blev orienteret om, at Lars Henrik og Gitte arbejder videre med området og løbende inddrager 

bestyrelsen. 

Konklusion 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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3. Dialogmøde d. 10. oktober 2018 
 

Der blev orienteret om, at der er sendt en rammeinvitation til dialogmødet ud til selskaberne, 

hvorefter Bente Andersen har meldt tilbage, at hun gerne deltager i udformningen af et program for 

dagen.  

I hovedoverskrifter er der tænkt følgende for dagen.  

1. Overordnet oplæg der kan skyde det hele i gang under overskriften ”fra kompetence- til 

professionsudvikling” 

2. Gruppearbejde og refleksion. Hvor er de faglige selskaber i processen?  

3. Oplæg fra faglige selskaber. Hvordan er de lykkedes med opgaven?  

4. Gruppearbejde  

5. Oplæg om hvad DSF og DFYS skal kunne.  

Det blev noteret, at det også er vigtigt at fremdrage de udfordringer, selskaberne eventuelt står 

overfor – eksempelvis i forhold til universitetsbasering. I den forbindelse blev det nævnt, at det kunne 

være interessant at få flere selskaber på banen med hver deres unikke udfordringer. 

Yderligere blev det bemærket, at det er interessant at diskutere, hvordan man kan komme videre fra 

at udbyde tre-fire kurser til en mere sammenhængende udvikling af professionen.  

Der var enighed om, at det er vigtigt, at alle selskaber føler, at de får noget ud af dialogmødet. 

 

Konklusion 

Lars Henrik, Gitte og den øvrige arbejdsgruppe går videre med at få struktureret dialogmødet. 

4.  Forberedelse af repræsentantskabsmøde 2018 
 

Lars Henrik orienterede om, at der er blevet afholdt et skypemøde med repræsentanter fra de faglige 

selskaber, og at de endelige forslag til repræsentantskabsmødet på den baggrund er færdiggjort og 

fremsendt til Danske Fysioterapeuter.  

Lars Henrik foreslog at kontakte de repræsentanter fra de faglige selskaber, der har været med til at 

udarbejde forslagene, for at de også er med til at klæde Lars Henrik på til repræsentantskabsmødet.  

Vedr. forslaget til drøftelse på repræsentantskabsmødet vedr. specialiseringsgodkendelse blev det 

nævnt, at det gøres klart, at så længe godkendelse i specialiseringsordningen er bundet op på 

medlemskab af Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber, så skal den ikke forsøges solgt til 

hverken KL eller RLTN.  

Andre nævnte, at ordningen på nuværende ikke er salgsbar af helt andre årsager, nemlig at der ikke er 

nok godkendte specialister eller certificerede klinikere. 
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Endelig blev det kort nævnt, at der er planlagt regionale formøder til repræsentantskabsmødet i 

regionerne. Bestyrelsen planlægger at have en repræsentant til stede ved alle møderne.  

 

Konklusion 

Rasmus, Lars Henrik, Morten og repræsentanter fra de faglige selskaber arbejder videre med 

forberedelserne frem mod repræsentantskabsmødet. 

5. Klage over specialiseringsrådets afgørelse 
 

Bestyrelsen blev orienteret om, at der er indkommet en klage over en af specialiseringsrådets 

afgørelser. I henhold til klagevejledningen skal bestyrelsen i DSF behandle klagen, men kan vælge at 

afvise at gøre dette, såfremt den er åbenlyst grundløs. 

 

Sekretariatet gennemgik kort sagsgangen ved indkomne klager. På den baggrund besluttede 

bestyrelsen, at klagen skal behandles efter forskrifterne i klagevejledningen, hvorfor bestyrelsen vil 

bede specialiseringsrådet om en redegørelse på baggrund af klagen.  

Konklusion 

Sekretariatet går videre med at indhente redegørelse fra specialiseringsrådet og eventuelle 

kommentarer til denne fra klager, hvorefter en samlet sag lægges op til bestyrelsen, der skal træffe 

beslutning. 

6. Strategiplan 2018 – forskere og forskningsmiljøer 
 

Bestyrelsen blev fortalt at afdækningen af forskere og forskningsmiljøer, de forud for mødet havde 

fået fremsendt er lavet ud fra den Ph.d.-oversigt, som findes på Danske Fysioterapeuters hjemmeside 

og er baseret på selvrapporterede oplysninger. En udfordring er således, at der kan være ph.d.ere, der 

ikke ved, at oversigten eksisterer. Oplysningerne på listen er dog på et tidspunkt blevet sammenkørt 

med data fra Danmarks Statistik, hvor det kunne konstateres, at Danske Fysioterapeuters ph.d.-

oversigt er mere fyldestgørende end de tal, Danmarks Statistik har over registrerede fysioterapeuter 

med en ph.d . Vurderingen er, at over 95% af de fysioterapeutiske Ph.d.ere er på oversigten. I forhold 

til informationer om det internationale samarbejde i notatet er selskabernes og WCPTs hjemmeside 

gennemtrawlet.  

Yderligere blev det nævnt, at kodningen af hvor mange P.hd.ere, der er inden for hvert speciale, er 

sket på baggrund af titlen på P.hd.-afhandlingerne, hvorfor der er usikkerheder og fortolkning 

forbundet med kodningen. 
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Det blev nævnt, at der er et stort behov for at styrke samarbejdet mellem forskere og selskaber. En 

udfordring kan i den forbindelse være, at nogle forskere ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter. 

Derfor er der behov for at få klarlagt miljøet. 

Det blev nævnt, at der på den fremsendte oversigt er behov for, at der sættes navne på, hvis det skal 

kunne bruges til noget konkret – eksempelvis ift. NKR.  

Hertil blev det nævnt, at navnene ikke kan udlevereres, da ph.d.erne  kun har givet samtykke til stå på 

Ph.d.-oversigten. For at navne kan udleveres, skal der således indhentes et nyt samtykke. 

Det blev nævnt, at bestyrelsen skal overveje at lave den henvendelse, da de fleste forskere har en 

interesse i at sikre, at de faglige selskaber ikke overser dem til vigtige opgaver, eller at informationer 

ikke når ud til dem. Videre blev det nævnt, at DSF har en forpligtigelse til at sikre dette for at sikre 

objektive udpegninger mm.  

Andre nævnte, at det er vigtigt, at arbejdet ikke udmunder i, at der kan laves udpegninger uden om de 

faglige selskaber.  

Det blev foreslået at anlægge en lidt anden vinkel på strategiplansprojektet. Konkret, at man i stedet 

for at kigge på forsker-selskabsrelationen, kigger på forskersamarbejder i en lidt større sammenhæng 

på tværs af de faglige selskaber. Eksempelvis ved at facilitere nogle interesseklynger mellem forskere 

og faglige selskaber på baggrund af relevante praksisspørgsmål.  

Det blev foreslået, at der nedsættes en gruppe, der skal beskrive indsatsen i sparring med sekretariatet 

og så tage det op igen på et senere bestyrelsesmøde. Dette var der opbakning til.  

 

Konklusion 

Lars Henrik, Gitte og Morten arbejder videre med indsatsen i sparring med sekretariatet.  
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7. Vedtægtsændringer DSFGG 
 

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri (DSFGG) har ændret deres vedtægter, således at 

deres generalforsamling nu indvarsles pr. mail i stedet for i Danske Fysioterapeuters fagblad. DSFGG 

har bedt bestyrelsen i DSF om at godkende ændringen. 

 

Konklusion 

Bestyrelsen godkendte ændringen. Selskabet er pr. mail blevet informeret om beslutningen. 

 

8. Orientering om kongres i WCPT 2019 
 

WCPT holder kongres i Geneve maj  2019. Bestyrelsen har tidligere snakket om at indsende en poster 

om specialiseringsordningen.  

På mødet blev det foreslået i stedet at skrive til WCPT og høre om muligheden for at få en speciel 

invitation til at fortælle om specialiseringsordningen under symposielignende forhold. 

Dette var der opbakning til.  

Yderligere blev der orienteret om, at Lars Henrik deltager som repræsentant fra DSF. Bestyrelsen var 

enige om, at der ikke er gode argumenter for, at andre fra bestyrelsen skal med som repræsentant for 

DSF.  

Konklusion 

Der rettes henvendelse til WCPT vedr. muligheden for en speciel invitation til at fortælle om 

specialiseringsordningen.  

Yderligere blev det besluttet, at Lars Henrik repræsenterer DSF til kongressen.  
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9. Orientering om møde i styregruppen vedr. fagkongres 
 

Der har været afholdt møde i styregruppen vedr. fagkongressen. Lars Henrik orienterede fra mødet. 

Der har været lavet mange del-evalueringer af fagkongressen. Generelt har der været stor tilfredshed 

med fagkongressen, og der er en stor samarbejdsvilje ift., at DSF og de faglige selskaber skal udfylde en 

større rolle.  

Næste skridt er, at hovedbestyrelsen skal have behandle evalueringen samt regnskabet for 

fagkongressen.  

Endelig blev der orienteret om, at det vil blive indstillet, at fagkongressen næste gang afholdes i 2022, 

så den hverken falder sammen med overenskomstforhandlinger eller kongressen i WCPT 2021. 

 

Konklusion 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

10. Orientering om proces for behandling af DSFs økonomi 
 

Der blev kort orienteret om proces for behandlingen af økonomien i DSF.  

 

Konklusion 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

11. Evt. 
 

1.) Det blev nævnt, at der på baggrund af dialogmødet kan igangsættes et arbejde med at få 

kortlagt kurser og ECTS-point i de faglige selskaber – inklusive det der måtte være på UC’erne 

eller universiteterne.  

2.) Der blev orienteret om et møde i følgegruppen for multisygdom i Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedsstyrelsen har afsat midler til området. Det skal overvejes, hvordan fysioterapi bliver 

en del af arbejdet. 

3.) Der foregår en debat om fremtidens fysioterapi på fysio.dk. Lars Henrik har blandet sig i 

debatten. Der blev opfordret til, at bestyrelsen opfordrer folk til at deltage i den vigtige debat. 

4.) Det blev foreslået, at der arbejdes på en løsning, hvorpå det kan vises, hvad bestyrelsen og 

formanden foretager sig. Det tages op på et teammøde, hvorledes dette kan gribes an.  
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12. Rulledagsorden 
 

Rulledagsorden blev gennemgået. 
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