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Referat for møde: Dato for møde:

Bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for 
Fysioterapi 

12. november 2018 

For referat: Sted:

Anders Lorentzen Skype

Deltagere: Afbud:

Lars Henrik Larsen 

Morten Topholm

Gitte Arnbjerg

Heidi Marie Brogner (deltog IKKE under pkt. 
6)

Rasmus Gormsen Hansen 

  Sille Frydendal 

Anders Lorentzen

Annette Fisker (under pkt. 6)

Rasmus Gormsen Hansen 

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. Der var ingen kommentarer 
til disse.

Konklusion

Dagsorden og referater blev godkendt.
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2. Opsamling og evaluering af repræsentantskabsmødet i Danske 
Fysioterapeuter

Lars Henrik Larsen, Morten Topholm og Rasmus Gormsen Hansen deltog alle på Danske 
Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde. 

Der var en generel tilfredshed med, hvad DSF fik ud af repræsentantskabsmødet. DSF havde sammen 
med selskaberne stillet to forslag. Der var flertal for begge to, hvorfor der oprettes en årlig pulje på 
100.000 kr. til at honorere udpegede personers arbejde med, NKR, høringer og andet udvalgsarbejde. 
Herudover får DSF en observatørplads i Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og 
praksisudvikling (fonden). DSF havde stillet forslag om en ordinær plads i fonden men foreslog et 
kompromis om en observatørpost for at understrege, at bestyrelsens primære mål var indsigt i 
fondens arbejde med henblik på at sikre fokus på faglighed og forskningsimplementering, samt for at 
styrke samarbejdet med hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter, 

Det blev bemærket, at der nu skal igangsættes et arbejde med at beskrive kriterierne for at kunne 
opnå støtte fra puljen. Dette skal ske i tæt samarbejde med de faglige selskaber og med orientering til 
hovedbestyrelsen. Det blev bla. bemærket, at der skal tages højde for at fysioterapeuter, der 
modtager løn eller projektmidler fra anden ansættelse såsom visse forskere og ledere - ikke skal kunne 
kompenseres fra puljen.  

I forhold til observatørposten i fonden blev det bemærket, at det er vigtigt, at den bliver med taleret, 
og at observatøren skal have en indbygget ret til at melde overordnede problemstillinger tilbage til 
bestyrelsen i DSF. Det nye kommissorium for fonden afventes i henhold til afklaring af ordlyden om 
DSFs observatørpost. 

Yderligere blev det bemærket, at der på repræsentantskabsmødet blev stillet spørgsmålstegn ved DSFs 
budget. Derfor er det vigtigt med en større opmærksomhed på formidling af hvordan og hvor, 
pengene bruges. 

Det blev nævnt, at repræsentantskabsmødet og optakten hertil har understreget et behov for tæt 
samarbejde med både selskaber og hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter, blandt andet 
foranlediget af at der på repræsentantskabsmødet stillet spørgsmålstegn ved, om det er for politisk for 
DSF at have pladser i repræsentantskabet. Tæt dialog, samarbejde og information skal sikre 
kontinuerligt fokus på hvilke områder, DSF arbejder med, hvordan der arbejdes strategisk og hvilke 
snitflader, der er i forbindelse med samarbejdet med Danske Fysioterapeuter. 

Det blev understreget, at DSF er en politisk bestyrelse, og at det er nødvendigt hele tiden at have fokus 
på, samt drøfte, snitfladerne mellem faglighed og politik og sikre DSFs beslutningsgrundlag på et fagligt 
begrundet argument. Endelig blev nye konstellationer i samarbejdsforum og i forhold til møder 
mellem hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter og bestyrelsen i DSF kort drøftet. 

Det blev foreslået at udvide samarbejdsforum, så der deltager tre fra henholdsvis Danske 
Fysioterapeuter og DSF. Yderligere blev det foreslået at indføre kvartalsvise møder med 
hovedbestyrelsen eller som minimum 2-3 fællesmøder om året. 
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Ideerne tages med til en drøftelse i samarbejdsforum. 

Konklusion

Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet i Danske Fysioterapeuter. Der udsendes et infobrev 
til de faglige selskaber om repræsentantskabsmødet. Yderligere igangsættes der et arbejde med en 
yderligere beskrivelse af puljen. Endelig var der enighed om stort fokus på samarbejde og dialog med 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. I den forbindelse vil nye samarbejdskonstellationer blive 
drøftet på samarbejdsforum.

3. Funktionsbeskrivelse for formand, sekretariat og fremtidig 
sekretariatsbetjening

Lars Henrik Larsen havde forud for mødet udsendt et udkast til en revideret funktions- og 
vilkårsbeskrivelse for formand, næstformand og bestyrelse. 

Bestyrelsen havde umiddelbart ingen kommentarer til denne, idet de bemærkede, at det er et 
dynamisk dokument. 

Anders Lorentzen bemærkede at nogle formuleringer i funktionsbeskrivelsen, alt efter hvordan de 
læses, kan misforstås til at være i strid med den samarbejdsaftale, der foreligger mellem Danske 
Fysioterapeuter og DSF samt i forhold til, at DSF har meddelt Danske Fysioterapeuter, at den nye 
honorarstruktur vil have minimale konsekvenser i forhold til mængden af sekretariatsbetjening af DSF. 

Sille Frydendal opfordrede til, at funktionsbeskrivelsen drøftes i samarbejdsforum med Danske 
Fysioterapeuter inden endelig godkendelse i bestyrelsen, da funktionsbeskrivelsen jf. Anders 
kommentarer hænger tæt sammen med samarbejdsaftalen og de formuleringer, der her er om 
samspillet mellem politisk ledelse af DSF sekretariat og personaleledelse af sekretariatet.

Dette var der opbakning til i bestyrelsen.

I forhold til den fremtidige sekretariatsbetjening blev der orienteret om, at i tråd med den politiske 
vilje til at hjælpe DSF gennem en sårbar personalesituation, har medarbejdere fra Danske 
Fysioterapeuter i det forgangne år dækket ind for løse personaleudfordringen i DSF. Der er nu slået en 
stilling op som sekretariatskonsulent til DSF med ansættelse 1. februar eller tidligst muligt. Den nye 
konsulent skal overtage Anders’ opgaver samt den tovholderfunktion som Sille, i Annettes fravær, har 
løst i det forgangne år, konkret i forhold til at udsende og koordinere henvendelser til/fra de faglige 
selskaber ved udpegninger mv. 

Dermed markerer ansættelsen af den nye konsulent et ophør med Sille og Anders’ opgaveløsning for 
DSF sekretariat. Selvfølgelig vil den nye konsulent blive lært op og introduceret til opgaverne, men alle 
de faste drifts- og koordineringsopgaver i DSF sekretariat vil fremover skulle varetages af DSF 
kommende sekretariatsmedarbejder og understøttes af mere projektbaserede konstruktioner som 
etableres i 2019. Den kommende medarbejder vil derfor bla. også skulle varetage 
specialiseringsordningen og administration af den nye pulje, som DSF fik midler til på 
repræsentantskabsmødet. 
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Der er sørget for et overlap mellem Anders og den nye konsulent i den udlånsaftale, som er indgået 
mellem DSF og Danske Fysioterapeuter vedr. Anders DSF opgaver. 

I forhold til den fysioterapifaglige sparring må bestyrelsen, afhængig af den faglige profil på 
sekretariatsmedarbejderen, forvente i højere grad at skulle stå til rådighed for sekretariatspersonen. 

Endelig blev det kort nævnt, at også udkastet til en samarbejdskontrakt bliver præsenteret og drøftet i 
samarbejdsforum med Danske Fysioterapeuter.

Konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Funktionsbeskrivelsen blev foreløbigt godkendt, men 
tages op i samarbejdsforum med Danske Fysioterapeuter. Det samme gør en eventuel 
samarbejdskontrakt.

4. Økonomiopfølgning

Sille Frydendal orienterede om økonomiudviklingen i DSF. Det ser ud til, at 95% af budgettet er brugt. 
Dette skyldes, at ekstrabevillingen til DSF endnu ikke er konteret. Der er et væsentligt merforbrug på 
bestyrelsesposten, hvilket igen kan henføres, til at ekstrabevillingen endnu ikke er konteret. Yderligere 
blev der orienteret om, at der er et merforbrug i forhold til ”andre møder”. Dette kan skyldes, at der 
ikke er helt klare linjer for konteringspraksis på denne konto. Dette skal der klarhed over. Og i den 
forbindelse skal det overvejes, hvorvidt der fremadrettet skal sættes flere penge af til dette. 

Bestyrelsen noterede, at der skal større fokus på aktiviteter, møder og prisen på dette. Bestyrelsen skal 
altid kunne forsvare og forklare, hvorfor pengene er brugt, som de er, og hvad der er kommet ud af 
det. 

Konklusion

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

5. Merchandise til godkendte under specialiseringsordningen

Sekretariatet redegjorde for fremskridt i forhold til merchandise til godkendte under 
specialiseringsordningen. 

Der vil inden længe blive udsendt brev til alle godkendte, der skal give samtykke til at fremgå af 
fysio.dk

Yderligere er der indhentet tilbud på klistermærker og udarbejdet udkast til pressemeddelelse, 
ligesom der er lavet et banner til de godkendtes hjemmeside. 

Bestyrelsen besluttede, at der skal indkøbes og sendes klistermærker (med lim på printsiden) i samme 
størrelse, som Danske Fysioterapeuter bruger. Disse udsendes til godkendte ansøgere.
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Herudover godkendte bestyrelsen pressemeddelelsen til godkendte specialister, idet der i overskriften 
skal stå ”godkendt” i stedet for ”udnævnt”

Sekretariatet udarbejder pressemeddelelse til godkendte certificerede kliniker ud fra samme formel 
som for specialister i samarbejde med Lars Henrik Larsen.

Bestyrelsen drøftede yderligere udfordringen ved selvbestaltede specialister og eksperter. Der var 
enighed om, at der skal kigges på dette på et senere tidspunkt. 

Konklusion

Klistermærker skal indkøbes og udsendes. Pressemeddelelsen blev godkendt. Sekretariatet udarbejder 
pressemeddelelse til godkendte certificerede klinikere, ud fra samme formel som for specialister i 
samarbejde med Lars Henrik Larsen.

6. Klage over en af specialiseringsrådet afgørelser

Bestyrelsen behandlede den indkomne klage.

Formand for specialiseringsrådet, Heidi Marie Brogner, deltog ikke under behandlingen af punktet.

Konklusion

Bestyrelsen i DSF besluttede at afvise den indkomne klage.

7. Fremdriftsplan på baggrund af strategi- og handleplan 2018

Lars Henrik Larsen og Gitte Arnbjerg har arbejdet med at konkretisere og omsætte de overordnede 
indsatsområder i strategiplanen til en fremdriftsplan. 

Sekretariatet bemærkede, at bestyrelsen i praksis har vendt op og ned på den traditionelle 
arbejdsdeling mellem sekretariat og bestyrelse, da de besluttede i højere grad at ville være en 
arbejdende bestyrelse. Sekretariatet bemærkede, at det kan have nogle konsekvenser - eksempelvis at 
det i denne sammenhæng, gør det svært for sekretariatet at arbejde videre med indsatsområderne i 
den form, de foreligger i fremdriftsplanen, da bestyrelsen har arbejdet med strategiplanen uden 
sekretariatets tilstedeværelse. 

Bestyrelsen var enige i, at den måde man har valgt at drive bestyrelsesarbejde på vender tingene på 
hovedet, men at det også har været intentionen, da man på den måde får flest mulige timer til 
arbejdet i DSF samlet set og får tættere kontakt til og styring af arbejdet på en række områder. 

Det blev nævnt, at formålet med fremdriftsplanen udelukkende har været at skabe overblik, og at der 
skal udarbejdes bagvedliggende projektbeskrivelser. Yderligere er det ikke meningen, at alle skal være 
dybt nede i alle indsatser. 
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På den baggrund skal der afholdes et møde med sekretariatet for at lavere en dybere beskrivelse af 
indsatserne. 

Sekretariatet bemærkede yderligere, at det ikke er helt gennemsigtigt hvor, hvordan og hvorfor ideen 
med nogle af indsatserne er fremkommet. 

Hertil blev der svaret, at man konkret har gennemgået bestyrelsesreferater og noteret de ting, der her 
har været drøftet. Dette er sat ind i planen for at skabe overblik. Dette kan eventuelt tydeliggøres i en 
kolonne i planen, der beskriver, hvor punktet stammer fra.

 

Sekretariatet bemærkede, at fremdriftsplanen bør være udgangspunktet for en kontinuerlig drøftelse 
med Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse om snitfladerne mellem Danske Fysioterapeuter og 
Dansk Selskab for Fysioterapi. Det blev foreslået, at sådanne drøftelser påbegyndes på 
samarbejdsforum og på fællesmødet mellem DSF og Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

Et bestyrelsesmedlem bemærkede på den baggrund, at der er behov for mange flere fællesmøder med 
hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter. 

Dette var der opbakning til i bestyrelsen. Bestyrelsen vil ligeledes på et senere møde arbejde med det 
oprindelige grundlag for DSF med henblik på om der nu, seks år senere, er behov for at tegne nye 
streger.  

Konklusion

Der sættes et møde op mellem sekretariat, Lars Henrik Larsen og Gitte Arnberg med henblik på en 
drøftelse af det videre arbejde.

Snitflader mellem DSF og Danske Fysioterapeuter bliver dagsordensat på både samarbejdsforum og på 
det kommende fællesmøde med Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

8. Mødekalender 2019

Der blev kort orienteret om udkast til mødekalender 2019. 

Bestyrelsen ønskede hurtigst muligt at kunne melde datoer for dialogmøder og årsmøder ud til 
selskaberne. Bestyrelsen ønskede at fastholde både to dialogmøder og et årsmøde i 2019.

Herudover var der et ønske om at bestyrelsesmøderne i DSF, så vidt muligt, ligger samme dag som 
hovedbestyrelsesmøderne i DSF i det tilfælde, at der skal afholdes flere fællesmøder.

Sille Frydendal noterede, at hun ikke kan deltage på møder i DSF, der ligger samme dag som 
hovedbestyrelsesmøderne i Danske Fysioterapeuter. 
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Konklusion

Udkast til mødekadence for 2019 blev godkendt. Dog skal bestyrelsesseminaret endnu ikke fastlægges. 
Sekretariatet udsender doodles til fastlæggelse af endelige mødedatoer for 2019

9. Mødeorientering og prioritering

Der blev orienteret fra et møde mellem Sille Frydendal, Lars Henrik Larsen og Morten Tange 
vedrørende Mortens Tanges deltagelse i det Rådgivende Udvalg for kliniske retningslinjer i 
Sundhedsstyrelsen, som udpeget af DSF.  Morten Tange vurderer, at det er gavnligt at sidde med, men 
efterspørger en suppleant til posten.  

Lars Henrik Larsen og Sille Frydendal tager en videre drøftelse heraf. 

Gitte Arnbjerg orienterede om en konference om brugerinddragelse, hun havde deltaget i. Der var 
mange sygeplejersker, læger, folkesundhedsvidenskabere og DJØFere - men ikke mange 
fysioterapeuter. 

Der var fokus på brugerinddragelse som løsningen på fire udfordringer 

1) Ulighed i Sundhed 
2) Sammenhæng på tværs
3) Styringsproblematikker
4) Rationel udnyttelse af ressourcer. 

Gitte Arnbjerg havde særligt noteret sig, at brugerinddragelse kan være et krav for at søge nogle 
forskningsfonde. 

Det blev bemærket, at forskere er opmærksomme på, at patientperspektivet skal være tænkt ind for 
at få midler fra forskningsfonde. Det blev foreslået, at der blev gjort en indsats for at informere om og 
udbrede dette til selskaberne - eventuelt på et dialogmøde. 

10. Evt.

Der blev orienteret om, at det har været svært at finde en dato til afholdelse af møde i 
specialiseringsrådet i forbindelse med den nye runde i specialiseringsordningen. Derfor vil fristen på 
tre måneders sagsbehandlingstid blive overskredet en smule. 

Yderligere blev der orienteret om, at Audit Projekt Odense (APO) gerne vil kigge på det 
fysioterapeutiske praksisområde - nærmere bestemt rygområdet. Der bliver presset på for, det bliver 
en kiropraktor, der skal lave udredningen af det fysioterapeutiske område. Opfattelsen er, at dette vil 
være yderst problematisk og understøtte kiropraktorernes ønske om at få henvisningsret til 
fysioterapi. 

I den forbindelse blev det nævnt, at det er vigtigt, at DSF får nogle kræfter ift. den almenmedicinske 
forskningsenhed, så man kan få en fysioterapeut til at kigge på fysioterapiområdet. 
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Netværket i både APO og den almenmedicinske forskningsenhed er således yderst vigtigt, og det skal 
helst bero på organisatoriske relationer – altså med DSF – og ikke på enkeltpersoner.

Det blev understreget, at sagen er højaktuel, og at der bør gøres noget hurtigt. 
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