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Referat for orienteringsmøde i: Dato for møde: 
Bestyrelse for Dansk Selskab for  
Fysioterapi 
 

Onsdag den 11. december 2013 
Kl. 20.00-21.30  
 

For referat:  Sted: 
Mette Østergaard (Moe) 
 

Skype møde 

 
Deltagere: 
Martin B Josefsen (mbj) 
Bente Andersen (ba) 
Henrik Bjarke Vægter (hbm) 
Bjarne Rittig-Rasmussen (brr) 
Hans Stryger (hs) 
Anette Spence (as) 
 
Mette Østergaard (moe) 
 

1. Velkommen og siden sidst 
Mette blev valg til ordstyrer.  
På grund af sygdom deltog Martin på chat og Bente var mødeleder til dette elektroniske møde 
(telefonmøde). Mødet er tilset som orienteringsmøde, og der vil ikke blive truffet større beslut-
ninger til dette møde.  
Der blev orienteret om de invitationer til høringssvar og udpegningsbreve, som DSF for nylig 
har modtaget. Bestyrelsen varetager disse over mail som vanligt.  
Referat blev taget til efterretning. 
 

2. Status for implementering af Dansk Selskab for Fysioterapi 
Der blev orienteret om, at alle faglige selskaber forventes at indsende nye vedtægter inden 18. 
december, og at disse vil blive endeligt godkendt inden nytår. Dog blev Fagforum for Idrætsfy-
sioterapi nødt til at aflyse deres ekstraordinære generalforsamling grundet storm i december. 
Danske Fysioterapeuter er orienteret om dette og billiger beslutningen. Det forventes dermed, 
at vi kan give alle faglige selskaber besked om deres endelige godkendelse under Dansk Sel-
skab for Fysioterapi inden udgangen af 2013 som aftalt i rammebetingelserne for stiftelsen af 
Dansk Selskab for Fysioterapi.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

3. Procedure for afgivelse af høringssvar 
På baggrund af drøftelser fra sidste møde og efterfølgende dialog med Danske Fysioterapeu-
ter er procedure for høringsproces blevet opdateret. Formuleringerne i denne procedure er 
tænkt som et kommunikationsredskab til faglige selskaber, for at forberede dem til den fore-
stående opgave at kunne deltage i høringer.  
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Det blev besluttet, at proceduren skal kommunikeres til faglige selskaber sammen med et  
overblik over hvilke nationale kliniske retningslinjer, der er udarbejdet, i gang og forventes i 
høring i 2014 samt hvem, der repræsenterer fysioterapien. (se også punkt 4.) 
Bestyrelsen godkendte procedure for høringssvar med inkludering af mulighed for at faglige 
selskaber udpeger en ”faglig tovholderfunktion” i bestyrelserne, som varetager dialogen med 
sekretariatet i forbindelse med de korte tidsfrister.  
 

4. Aktivitetsliste og handleplan for 2014 
Selskabet har nu eksisteret i godt seks måneder. Der er udarbejdet en aktivitetsliste, som gi-
ver et overblik over hvilke typer opgaver vi løser.  
Fremadrettet vil en handlingsplan blive udarbejdet og vil foreskrive prioriterede opgaver for 
2014.  
Forslaget om at afholde ½ dags dialog-møde med faglige selskaber blev imødekommet. Mø-
det vil handle specifikt om kliniske retningslinjer og afgivelse af høringssvar. Torsdag den 13. 
februar i forbindelse med planlagte bestyrelsesseminar blev vedtaget.  
 
Bestyrelsen tog aktivitetsliste for 2013 til efterretning og kom med input til handleplan for 2014. 
Blandt andet fremkom følgende input til handlingsplan:  

- Et overblik over, hvilke relevante konferencer, DSF bør deltages i 
- Sekretariatet skal besøge alle faglige selskaber i løbet af 2014 
- Kommunikationsstrategi for DSF, herunder opbygning af hjemmeside 
- Workshop for udarbejdelse af og høring for kliniske retningslinjer 
- Yderligere organisationsopbygning i DSF, bl.a. beskrivelse af hvordan faglige selska-

ber kan få ting på dagsorden, beskrivelse af stiftelse og projektbeskrivelser.  
 
Bestyrelsen vedtog afholdelse af dialogmøde med faglige selskaber i februar 2014.  
 

5. Kommunikation 
Sekretariatet arbejder med at få udarbejdet et visuelt design. Da de finansielle midler er få, vil 
selskabet bruge den billigst mulige model til udarbejdelse af logo og brevpapir.  
Der er planlagt PR aktiviteter i forbindelse med den konkrete etablering af de faglige selskaber 
under DSF pr. 1. januar 2014, og der påtænkes PR aktiviteter ved promovering af selskabet 
fremadrettet.  
I øjeblikket pågår et arbejde med at koordinere hjemtagning af måleredskaber og kliniske ret-
ningslinjer, hvor bl.a. kommunikationsopgaven har været understøttet af Danske Fysioterapeu-
ter.   
 

6. Eventuelt 
Næste møde 

- Bestyrelses seminar 14-15. februar 2014.  

http://www.danskselskabforfysioterapi/
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