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Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for 

Dansk Selskab for Fysioterapi 

Dato for møde: 16. september 2015, kl. 

13.45-16.00. 

  

For referat: Janus Pill Christensen  Sted: Videokonference via LifeSize. 

  

 

Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente An-
dersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette 

Spence og Hans Stryger. 

 

Fra sekretariatet: Janus Pill Christensen 

Afbud: 

 
 

 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 
 

Baggrund 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. august 2015 har været udsendt til bestyrelsen til 
kommentering med frist for kommentarer den 2. september 2015. Der er ikke indkommet 

nogle kommentarer. 

 

Indstilling 

 At referatet godkendes. 
 

 
Bemærkninger: 

Der var ingen bemærkninger til referatet. 
 

 
Konklusion: 

Referatet blev godkendt. 

 
 

 

2. Specialer i fysioterapi. 
 

 

Baggrund  

Bestyrelsen besluttede på mødet den 18. august 2015 at sekretariatet skulle udarbejde et 
udkast til materiale, som kan vejlede og informere de faglige selskaber omkring indhold og 
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proces ved udarbejdelse af en anmodning om indplacering i den kommende specialestruk-

tur. Herunder om et selskab ønsker at repræsentere et speciale (specialebærende selskab) 
samt angivelse af, om et selskab ser særlige samarbejdspotentialer i forhold til en eller 

flere selskaber. 

 

 

Desuden blev det besluttet, at sekretariatet skulle komme med forslag til en model for 

behandling af anmodningerne, idet der bør udpeges såvel repræsentanter for DSF’s besty-
relse som eksterne repræsentanter til at deltage i dette arbejde. 

 

Endelig besluttede bestyrelsen, at den på dette møde skulle drøfte, kommentere og god-
kende materialet og modelen. 

 

-0- 

 

Sekretariatet har på baggrund af beslutningen udarbejdet et udkast til brev fra bestyrelsen 

til de faglige selskaber, og omkring en proces for revurdering af de specialebærende sel-
skaber under Dansk Selskab for Fysioterapi (Bilag 2.1). Desuden er der udarbejdet et ud-

kast til vejledning om, hvorledes selskaberne skal ansøge om at blive et speciale (bilag 

2.2.) samt et udkast til skabelon for ansøgningen (bilag 2.3.). 

 

Endelige er der udarbejdet et forslag om, at der nedsættes et Specialeråd, der skal be-

handle de indkomne ansøgninger fra selskaberne. I den forbindelse forelægger der et ud-
kast til kommissorium, der beskriver opgaver, kompetence og sammensætning af Specia-

lerådet (bilag 2.4). 

 

Særlige bemærkninger til brevet til de faglige selskaber samt vejledning og skabelon 

Det foreslås, at bilagene 2.1 til 2.3 udsendes til de faglige selskaber inden dialogmødet 

den 6. oktober 2015 på vegne af bestyrelsen, når det er tilrettet på baggrund af de kom-
mentarer, der måtte fremkomme på mødet og derefter endeligt godkendt. 

Ideen med materialet til de faglige selskaber er dels at gøre det så nemt så muligt for de 
faglige selskaber at ansøge om at blive et speciale. Desuden er sigtet at gøre det nemt for 

Specialerådet, at få et overblik over selskabernes argumentation for at blive specialebæ-
rende ud fra det fastsatte kriterier. 

 

Særlige bemærkninger til udkastet til kommissorium for et Specialeråd  

Der er et særligt dilemma omkring sammensætningen af et Specialeråd, som bør indgå i 

bestyrelsens drøftelse.  

Et af de perspektiver, man kan tillægge særlig vægt ved nedsættelse af Specialerådet, er, 
at rådet sammensættes så det har armslængde i forhold til de forskellige interesser blandt 

selskaber. Det kan sikres ved ikke direkte at udpege medlemmer fra selskaberne. 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Modsat kan det tillægges værdi at – i hvert fald nogle af medlemmer af Specialerådet – 

har særlig indsigt i specialiseringstankegangen. Spørgsmålet er om denne kompetence i 
Specialerådet kan sikres ved kun at udpege medlemmer uden for selskaberne? 

 

Bestyrelsen bør ved drøftelsen af kommissoriet forholde sig til ovenstående dilemma. 

 

 

Forslag til behandlingen af punktet 

 

Det foreslås, at bestyrelsen først drøfter og kommenterer den foreslåede model for en pro-
ces for selskabernes ansøgning om at blive specialebærende. 

Herefter foreslås det, at bestyrelsen drøfter kommissoriet for et Specialeråd herunder ikke 

mindst sammensætningen af rådet. 

Endelig foreslås det, at bestyrelsen i øvrigt kommenterer det specifikke indhold i brevet til 

de faglige selskaber, og kommenterer vejledning og skabelonen for ansøgningerne med 
henblik på en godkendelse heraf.   

 

Indstilling 

 At udkastet til brevet drøftes, kommenteres og godkendes med eventulle bemærk-

ninger. 
 At udkastet til vejledning og skabelon for ansøgningen drøftes, kommenteres og 

godkendes med eventulle bemærkninger. 
 At kommissoriet for Specialerådet selskab drøftes, kommenteres og godkendes 

med eventulle bemærkninger. 
 

 
Bemærkninger: 

Martin orienterede indledningsvist om at materialet, der var vedlagt sagen samt indstillin-

gerne i tilknytning hertil, var udarbejdet på baggrund af bestyrelsens drøftelser af speci-
alstrukturen på bestyrelsesmødet den 18. august 2015.  

 
Indledningsvist var der en drøftelse processen omkring ansøgningsrunden i relation til en 

godkendelse som specialebærende selskab. Der var overordnet tilslutning til den beskrev-
ne proces. Men der skal ske en justering således at faglige selskaber, der alene ønsker at 

repræsentere et fagområde også skulle forholde sig til kriterierne, og dermed skal alle fag-
lige selskaber beskrive deres fagområde i forhold til kriterierne.  

 

Formålet med at de faglige selskaber, der ønsker at repræsentere et fagområde skal være 
med i processen, skal ikke mindst være at de også får mulighed for at beskrive, hvilke 

samarbejdssnitflader de ser i forhold til de andre faglige selskaber.  
 

Der var også overordnet tilslutning til at der etableres et Specialeråd, der skal vurdere de 
indkomne ansøgning. Men der var forskellige perspektiver i forhold til sammensætningen 

af rådet. Nogle bestyrelsesmedlemmer lagde særlig vægt på at armslængdeprincippet bør 
vægtes meget højt, således at der ikke er personsammenfald mellem de tidligere med-

lemmer af arbejdsgruppen vedrørende specialer i fysioterapi. Andre mente at det bør væg-

tes at få viden fra den tidligere arbejdsgruppe vedrørende specialer repræsenteret ind i 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Specialerådet. I forlængelse heraf blev det fremført, at det i hvert fald bør vægtes meget 

højt, at nogle af medlemmerne i Specialerådet har stor indsigt og viden om specialisering i 
en fysioterapeutisk kontekst. 

 
Det blev foreslået, at de faglige selskaber på dialogmødet den 6. oktober 2015 inddrages i 

en dialog om, hvilke kompetencer det er væsentligt at få repræsenteret i Specialerådet. 
Bestyrelsen vil på baggrund af tilbagemeldingerne beslutte hvilke profiler, der skal rekrut-

teres til Specialeråd. Det vil også være bestyrelsen, der udpeger de konkrete personer, der 
skal side i Specialerådet.  

 

Det blev i tillæg til diskussionen om kommissoriet for Specialerådet forslået, at Specialrå-
det i første omgang udpeges for et år. Bestyrelsen vil herefter evaluere rådets arbejde og 

funktion, og med dette udgangspunkt tage stilling til om rådet skal fortsætte eller om der 
fra 2017 skal være et andet organisatoriske setup i forhold til vurdering af faglige selska-

bers ønsker om at blive specialebærende. 
 

Der var enighed om, at det skal være muligt kontinuerligt at ansøge om at blive speciale-
bærende selskaber. Det blev foreslået, at der hvert andet år skal ske en vurdering af de 

indkomne ansøgninger. 

 
 

Konklusion: 
 

Det blev besluttet 
 

 At udkastet til bestyrelsens brev til de faglige selskaber (og dermed også processen 
med en generel ansøgningsrunde) skulle justeres med udgangspunkt i bestyrelsens 

bemærkninger, og derefter sendes til godkendelse i bestyrelsen. Brevet skal tilgå de 
faglige selskaber i forbindelse med udsendelsen af programmet for dialogmødet den 6. 

oktober 2015. 

 

 At Specialerådet i første omgang udpeges for et år (2016), og at arbejdet herefter eva-

lueres. 

 

 At de faglige selskaber inddrages i en dialog om kompetencebehovet hos medlemmer-

ne af Specialerådet på dialogmødet den 6. oktober 2015. 

 

 At det skal fremgå tydeligt, at det fremover kontinuerligt er muligt at ansøge om at 

blive specialebærende selskaber med udgangspunkt i de 6 kriterier samt at der vil væ-
re en behandling af indkomne ansøgninger hvert andet år. 

 

 

 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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3. Udkast til program for dialogmødet den  6. oktober 2015. 
 

 

Der skal udarbejdes og sammensættes et program for dialogmødet den 6. oktober. Sekre-

tariatet er endnu ikke færdige med et endeligt udkast til programmet, og der er derfor 
behov for at bestyrelsen drøfter emner og prioriteringen af dagen.   

Indtil videre foreslås det, at følgende dagsordenssættes: 

- Forestående proces for ansøgningsrunden for at blive specialebærende selskaber 
(ca. 1½ time) 

- Nyt fra DSF. Kort info om det nye samarbejdsforum ml. DSF og DFys. Kort info om 

bud på kongressen ”World Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain”. (½ time). 

 

 

Bemærkninger: 
 

Sekretariatet havde efter udsendelsen af dagsordenen udarbejdet et forslag til dagsor-
den/program for dialogmødet den 6. oktober 2015. Bestyrelsen bifaldt med få bemærk-

ninger dagsordenen.  
 

Konklusion: 

 Udkast til dagsorden/program for dialogmødet blev godkendt med enkelte bemærknin-

ger om, at det skulle justeres med udgangspunkt i bestyrelsens beslutninger under 
punkt 2 og samtidigt skulle nogle af emnerne klargøres yderligere. Bestyrelsen vil få 

det endelig program til kommentering inden det sendes ud. 

 

 

4. Orientering 
 

Bud på kongressen ”World Congress on Low Back and Pelvic Girdle Pain” 

 

Bemærkninger: 
 

Martin orienterede om bestræbelserne omkring at få World Congress on Low Back and 
Pelvic Girdle Pain til Danmark. Det blev afklaret, at der var sket en misforståelse i forlæn-

gelse af sekretariatets kommunikation omkring konferencen således at henvendelsen til de 
faglige selskaber kunne forstås således, at sekretariatet fandt nogle selskaber mere rele-

vante frem for andre. Sekretariatet havde beklaget misforståelsen. 
 

Konklusion: 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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5. Rulledagsorden 
 

 

Der forelægger en opdateret rulledagsorden. 

 

Indstilling 

At rulledagsordenen kommenteres og godkendes. 

 

Bemærkninger: 

Rulledagsordenen skulle opdateres med udgangspunkt i beslutningerne, der blev truffet fra 
dagens møde. 

 
 

Konklusion: 

 

Rulledagsordenen blev godkendt med forventning om en opdatering heraf. 

 

6. Eventuelt 
 

Bemærkninger: 

 
Mødebehovet i bestyrelsen resten af efteråret blev drøftet. 

 
 

Konklusion: 

At bestyrelsen holder møde onsdag den 7. oktober efter styregruppemødet på Severins-

kursuscenter i Middelfart (dvs. at tidsrummet fra kl. 12-16 skal reserveres). 

 

At der skal findes en dato for et bestyrelsesmøde ultimo oktober/primo november. Sekre-

tariatet tager initiativ til at finde en dato.  

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/

