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1. Velkommen og intro 
 

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

Herudover var der forud for mødet udsendt to referater til godkendelse. Ift. referatet af bestyrelsesmødet 

d. 06.09.2018 blev der spurgt til, hvordan der arbejdes videre med at få klarlagt de faglige selskabers 

efteruddannelsesaktiviteter. Der blev svaret, at en oversigt over aktiviteterne er efterspurgt i de faglige 

selskaber, og at dette også vil blive taget op på dialogmødet. 

Herefter blev referaterne af bestyrelsesmøderne d. 16.08.2018 og 06.09.2018 godkendt. 

Konklusion 

Dagsorden og referater blev godkendt. 

 

 

 

 



2. Budget 2019 og fremtidig sekretariatsbetjening 
 

Den endelige godkendelse af DSFs budget for 2019 udestår. Det skyldes, at DSF har bedt hovedbestyrelsen i 
Danske Fysioterapeuter om et ekstraordinært tilskud i indeværende budgetår. 
 
Hovedbestyrelsen har på et møde taget stilling til ønsket fra DSF. Desuden er sagen drøftet på 
samarbejdsforum. På mødet vil der blive orienteret fra de to møder. 
Herefter lægges der op til godkendelse af budgettet for 2019. På baggrund af budgetvedtagelsen tages 
desuden en første drøftelse af DSFs fremtidige sekretariatsbetjening. 
 
Denne drøftelse vil blive genoptaget på bestyrelsens møde i november, i relation til en drøftelse af 
funktionsbeskrivelsen for formanden og bestyrelsen. 
 
Konklusion 

Bestyrelsen godkendte budget for 2019.  
 
Bestyrelsen bemærkede, at anmodningen om en tillægsbevilling alene er begrundet i de særlige 
omstændigheder, der har været i forbindelse med ændringer i DSF sekretariat samt at det kun gælder for 
budgetåret 2018. Sekretariatsbetjeningen er ændret med afsæt i strategiske og organisatoriske 
udfordringer og behov samt for at sikre fremdrift i den strategi og de mål for DSF, som bestyrelsen har 
fastsat. Det skal indgå i kommunikationen om budget 2018 og senere regnskab 2018 blandt andet ved 
fremlæggelse af årsrapporter på en kommende generalforsamling.  
 
Bestyrelsen kom med input til den fremtidige sekretariatsbetjening og aftalte, at Lars Henrik og Gitte, i 
samarbejde med Sille, skal udarbejde et konkret forslag mhp. beslutning på næste bestyrelsesmøde.  
 

3. Dialog med Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi 
 

Danske Fysioterapeuter har bedt Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi (DSAF) forholde sig til, hvad 
”omhu og samvittighedsfuldhed” jf. autorisationsloven indeholder i et fagligt perspektiv, herunder hvilke 
grundlæggende sundhedsfaglige kompetencer, der kræves af fysioterapeuter, der behandler med 
akupunktur. Det sker med henvisning til den faglige rådgivning, som er implicit i formålet med de faglige 
selskaber. 
 
I forlængelse af dette har DSAF udsendt en nyhedsmail via facebook, som har givet anledning til en del 
henvendelser fra medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der ser en sammenblanding mellem faglighed og 
kursusvirksomhed.  
Blandt andet fordi DSAF har meldt ud, at de kun kan stå inde for indholdet i egen kursusrække, og at det 
implicit derfor bliver et krav at have gennemført denne for at kunne udføre Akupunktur, og samtidig være 
dækket af erhvervsansvarsforsikringen gennem Danske Fysioterapeuter. 
 
Bestyrelsen bemærkede, at det er en problematisk sammenblanding af forretningmodel og faglighed, og 
henviser i stedet til gældende lovgivning på området. DSF vil på et kommende møde med DSAF drøfte 
selskabets strategi for efteruddannelse med udgangspunkt i autorisationsloven. 



Det blev bemærket, at DSAF nævner, at der er nye regler på vej på området. Der blev spurgt hvilke nye 
regler, de henviser til. Hertil blev der svaret, at der som sådan ikke er vedtaget nye regler, men at der kigges 
på policen for erhvervsanvarsforsikringen, og at det kan betyde, at der kommer nye regler.  
 
Det blev bemærket, at sagen giver anledning til nogle langsigtede overvejelser i forhold til, hvordan DSF kan 
forholde sig til helt principielle ting. Løsningen kan måske være et videnskabeligt eller fagligt råd.   
 
Det blev nævnt, at det vigtige i denne sag er at få beskrevet den nødvendige viden, færdigheder og 
kompetencer for forsvarligt at kunne udføre behandling med akupunktur og ikke hvor mange timer, det 
kræver. Det må således ikke handle om at diktere hvilken uddannelse, man skal have, men hvad man skal 
kunne.  
Hertil blev der svaret, at man nok ikke kommer helt uden om en timebeskrivelse.  
 
Danske Fysioterapeuter tager en videre dialog med DSAF. 
 
Konklusion 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad om også at blive orienteret om sådanne sager 

fremadrettet. 

4. Ændrede vedtægter i Dansk Selskab for Sportsfysioterapi 
 
Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF) har lavet en tilføjelse til deres vedtægter. Her har man således 
tilføjet en tegningsregel. 
 
Formelt set skal DSF godkende alle faglige selskabers vedtægtsændringer. 

Konklusion 

Bestyrelsen godkendte vedtægtsændringen.  

 

5. Status på arbejdet hen mod repræsentantskabsmødet 
 

Der blev orienteret om, at Morten, Rasmus og Lars Henrik sammen koordinerer forberedelsen af 

repræsentantskabsmødet. I denne forbindelse er de faglige selskaber blevet mindet om at, det er muligt at 

være en del af arbejdet.  

Hovedbestyrelsen kommer ikke til at bakke op om DSFs forslag om en pulje til udarbejdelse og revision af 
retningslinjer, høringssvar og forløbsprogrammer med begrundelsen, at der allerede allokeres mange 
midler til de faglige selskaber og DSF, og at man mener, at opgaven bør kunne løses inden for den 
økonomiske ramme. I det oprindelige budget for DSF var der således afsat 250.000 kr. til kliniske 
retningslinjer. Dette blev dog ændret, og pengene blev brugt andetsteds med budgettet for 2015, da 
Sundhedsstyrelsen blev tilført midler til udarbejdelsen af NKR.  
Dette faktum ændrer fokus for DSFs forberedelse af dette punkt til repræsentantskabet.  
 
Herudover blev der orienteret om, at bestyrelsen i DSF vil være til stede ved medlemsmøder i regionerne 
forud for repræsentantskabsmødet. 



 

Konklusion 

Orienteringen blev taget til efterretning. Lars Henrik, Morten og Rasmus arbejder, sammen med 

repræsentanter for de faglige selskaber, videre.  

 

6. Mødeorientering og prioritering 
 

Lars Henrik havde forud for mødet sendt en skriftlig orientering ud om møder afholdt i perioden siden 

seneste bestyrelsesmøde. Dette er desuden også drøftet på bestyrelsens interne skypemøder.  

Lars Henrik spurgte, om der er behov for et fast punkt på bestyrelsesmøderne, hvor der orienteres fra 

afholdte møder og prioriteres i fremtidige møder.  

Der var enighed om, at det vil være en god idé med et fast kort punkt på bestyrelsesmøderne. Dette vil 

være en fordel i forhold til at sikre gennemsigtighed, og at sikre at det står klart, hvad gevinsten for DSF og 

de faglige selskaber er ved deltagelsen i forskellige møder og konferencer. Det blev noteret, at det også er 

vigtigt, at udbyttet ved møderne bliver taget til referat under punktet.  

Der blev opfordret til at den drøftelse om prioritering af interne og eksterne møder, som bestyrelsen 

tidligere har haft genbesøges  

Endelig blev der orienteret om to møder, det kunne være relevant for DSF at deltage i:  

- Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitetssikring (DSKS). Det blev noteret, at formålet er godt, men at 

man endnu ikke er formået at komme ud over rampen. Der foregår dog heftig netværksaktivitet 

blandt relevante aktører i selskabet, hvorfor det vil være relevant for DSF at deltage. Målet på sigt 

kunne være at få en bestyrelsesplads i DSKS. 

- Audit projekt Odenses (APO) audit/og kvalitetsudviklingsinternat i maj måned. Grunden til at APO 

er interessant er, at det er blevet til de praktiserende læger med forskningstilknytnings 

tilbagevendende arrangement. Samtlige af de almen medicinske professorer plejer at deltage. Det 

blev nævnt, at alle de forskningsmæssige samarbejder og oplæg med ph.d. stillinger i forbindelse 

de almenmedicinske forskningsenheder er skabt igennem netværk med de almenpraktiserende 

læger fra disse regier. Det er derfor vigtigt, at DSF deltager for at sikre konnekset til de 

almenmedicinske forskningsenheder.  

Bestyrelsen vender dette på et kommende skypemøde. 

Konklusion 

Det blev besluttet, at der skal være et fast punkt på bestyrelsens dagsorden omhandlende mødeorientering 

og prioritering, ligesom bestyrelsens tidligere drøftelse om prioritering af intern og ekstern mødeaktivitet 

genbesøges. 

7. Evt. 
Der blev orienteret om, at Regionshospitalet Silkeborg har fået bevilliget projektmidler til udvikling af 

National Klinisk Retningslinje for Forebyggelse af Tryksår hos voksne og unge over 15 år. Sammensætningen 



af arbejdsgruppen stiles mod at blive så tværfagligt bredt forankret som muligt, og man vil meget gerne 

have, at en fysioterapeut med interesse for re-positionering og emnet "Forebyggelse af Tryksår" deltager i 

arbejdsgruppen. Transportudgifter vil blive refunderet, men der vil ikke være mulighed for at få tabt 

arbejdsfortjeneste til de fem-seks møder, der er planlagt. Spørgsmålet er derfor, om DSF skal give tilsagn 

om at dække tabt arbejdsfortjeneste for arbejdet.  

Det blev nævnt, at man skal være påpasselig med ikke at skabe præcedens for noget, som man ikke kan 

honorere på sigt. Herudover blev det nævnt, at DSF tidligere har afvist forespørgsler om at dække tabt 

arbejdsfortjeneste.  

Det blev aftalt at sagen tages op efter repræsentantskabsmødet, når der er klarhed over, hvad der sker 

med en eventuel pulje til udarbejdelse og revision af retningslinjer, høringssvar og forløbsprogrammer. 

Der blev også orienteret om, at der i Danske Fysioterapeuter pågår et arbejde i forhold til at lave en form 

for ”fysioterapiguide” på fysio.dk. Lars Henrik er inviteret til møde om emnet.  

Herudover blev der orienteret om, at der foregår en dialog om tættere samarbejde på tværs af de 

muskuloskeletale selskaber. 

Endelig blev der orienteret om, at der pågår dialog med Krop & Fysik vedr. tættere samarbejde med DSF og 

de faglige selskaber.  

8. Rulledagsorden 
 

Der var ingen kommentarer til rulledagsordenen. 

9. Forberedelse af dialogmøde 
 

Bestyrelsen forberedte dialogmødet. 

 


