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Referat for møde i: Dato for møde: 

Bestyrelsesmøde i  

Dansk Selskab for Fysioterapi 

22. november 2017  

For referat:   Sted: 

Anders Lorentzen Holmbladsgade 70. 2300 København S  

 

Deltagere:  Afbud: 

Lars Henrik Larsen (LHL) 

Gitte Helmgaard Arnbjerg (GHA) 

Heidi Marie Brogner (HMB) 

 

Sille Frydendal (SF) 

Anders Lorentzen (ALL) 

 

Morten Topholm (MT) 

Rasmus Gormsen Hansen (RGH) 

 

 

 

1. Velkommen og intro  

 

Lars Henrik bød velkommen og gennemgik dagsorden til mødet. Denne blev godkendt. 

Yderligere spurgte Lars Henrik, om der var indsigelser til de udsendte referater:  

- Bestyrelsesmødet d. 14. september 2017 

- Bestyrelsesmødet d. 28. september 2017 
- Bestyrelsesmødet d. 9.-10. oktober 2017 

- Dialogmødet d. 10. oktober 2017 

 

Sekretariatet havde forud for mødet ikke modtaget indsigelser til nogle af ovenstående 

kommentarer. Der var heller ingen kommentarer på mødet, hvorfor ovenstående referater 
blev godkendt. 

 

Konklusion 

Dagsorden og referater blev godkendt. 

 

 

 

 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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2. Specialiseringsordningen 

 

Sekretariatet startede punktet med at redegøre for de henvendelser, der indtil videre har 

været ift. specialiseringsordningen.  

Således er der i forbindelse med lanceringen indkommet konkrete spørgsmål, som er af en 
så principiel karakter, at bestyrelsen i DSF bør adressere dem. Det handler særligt om: 

- Hvorvidt ECTS fra en master- eller kandidatuddannelse kan ”genbruges” i kravet 

om 40 ECTS specialerelevant efteruddannelse? 
- Hvilke principper, der skal gælde i vurderingen af en generisk master- eller 

kandidatuddannelse, og hvilken rolle de faglige selskaber skal spille i at definere 
hvilke master- og kandidatuddannelser, der er relevante indenfor deres speciale 

- Der kan fastsættes en standard for supervision, der er indeholdt i de faglige 
selskabers egne kursusrækker, således gennemførsel af et konkret kursus 

automatisk betyder godkendelse af xx timers supervision ved ansøgning om 
specialisering 

- Formulering og definition af specialerelevant erhvervserfaring  

- Nye ansøgningsfrister 
 

ECTS 

Lars Henrik havde til mødet udarbejdet et udkast til udregning af ækvivalens-beregnede 
ECTS, der indebærer, at 30 timers samlet studieaktivitet omregnes til 1 ECTS. Samtidig 

bibeholdes det, at ”rigtige” ECTS point – eksempelvis fra diplommoduler - selvfølgelig også 
accepteres. Dertil var der udarbejdet et par regneeksempler. Lars Henrik orienterede om, 

at nogle selskaber har kritiseret denne definition, men ikke har et bedre bud. Indstillingen 
var derfor, at der holdes fast i, at det er sådan, det er1.  

Dette blev godkendt. Sekretariatet sørger for, at definitionen kommer på nettet.  

 

Herudover blev det drøftet, om ECTS-point fra en master- eller kandidatuddannelse også 

kan bruges i henhold til kravet om 40 ECTS specialerelevant efteruddannelse. 

Et bestyrelsesmedlem tilkendegav, at det bør det som udgangspunkt ikke kunne. Omvendt 
blev det nævnt, at der er brug for en formulering, der muliggør en særskilt konkret 

individuel vurdering. Eksempelvis skal det ikke på forhånd afvises, at en 
masteruddannelse fra Australien med meget klinisk rettet indhold kan være undtagelsen, 

der bekræfter reglen. Det vil være op til ansøger at dokumentere dette.  

 

Generisk master- eller kandidatuddannelse 

Yderligere blev det drøftet hvilke principper, der skal gælde i vurderingen af master- eller 
kandidatuddannelser og i den forbindelse hvilken rolle, de faglige selskaber skal spille i 

formuleringen af hvilke master- eller kandidatuddannelser, der er relevante indenfor 
specialerne. 

 

                                          
1 Se i øvrigt vedlagte slideshow fra mødet 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Det blev foreslået at stille selskaberne en opgave, der hedder: Hvilke master- eller 

kandidatuddannelser der er relevante indenfor jeres speciale, har I kendskab til? 

Det blev fremført, at man i den forbindelse kunne bede selskaberne om at vurdere 1) 
hvilke uddannelser, der klart er specialerelevante, 2) hvilke uddannelser der er generiske, 

men kan ”tones” til at være specialerelevante og 3) dem der ikke er relevante.  

 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om selskaberne skal påføre uddannelser, der ikke er 

relevante.  

Det aftaltes, at sekretariatet udarbejder en opgave til selskaberne, hvor de bedes påføre 

de master- eller kandidatuddannelser – både danske og udenlandske - der er relevante for 
specialet eller kan tones, således de er relevante for specialet. 

 

Supervision 

Det blev drøftet, hvornår noget kan kaldes for supervision. Til formålet havde Lars Henrik 

på forhånd forsøgt at definere en ramme om supervision:  

 

  SPARRING SUPERVISION 

Proces Spontan, gensidig 

”fælles projekt” 

Målrettet, struktureret, 

klart definerede roller 

Omdrejnings- 

punkt 

Erfarings- og videndeling, 

sammenligninger, løse 
konkrete udfordringer og 

anerkende 

Skabe sammenhæng mellem  

1. den superviseredes oplevelser og 

handlinger 

2. praksis omdrejningspunkter og 

metode 

Mål Udforske og udvikle 

praksishandlinger i 
fællesskab 

Målrettet udvikle den superviseredes 

kompetencer 

 

Det blev anført, at det er vigtigt, at der er tydeligt beskrevne forventninger eller mål med 

supervisionen. Dertil blev det nævnt, at supervisionen sagtens kan være indeholdt i de 
faglige selskabers kursusrækker, men at selskaberne/ansøgerne skal redegøre for 

varighed, form mv. 

Der var enighed om, at rammen omkring supervision med udgangspunkt i Lars Henriks 

udkast skal laves færdig.  

Endelig blev det drøftet, om der skal laves supervisionskurser i regi af DSF. Hertil blev det 
anført, at man ikke må gå selskaberne i bedene på det faglige plan, men at nogle 

selskaber har efterspurgt et kursus i supervision på det rent generiske plan – altså metode 
osv.  

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Det blev foreslået at skyde denne diskussion til hjørne og tage den op igen på bestyrelsens 

seminar i det nye år.  

 

Specialerelevant klinisk praksis 

Yderligere blev det kort drøftet, hvad der kan karakteriseres som specialerelevant klinisk 

praksis. 

Her blev det anført, at undervisning som udgangspunkt ikke kan karakteriseres som klinisk 

praksis.  

På den anden side blev det nævnt, at langt de fleste ansøgere vil være rene klinikere, men 
at der vil være nogen, der er i gråzonen. Således er definitionen nødt til at være lidt 

elastik i metermål. Med andre ord må det være op til en konkret individuel vurdering, om 

den enkelte aktivitet kan godtages som specialerelevant klinisk praksis.  

 

Ansøgningsfrister 

Det blev foreslået, at ansøgningsfristerne ændres fra 1. januar og 1. juli til 1. februar og 1. 

september, for at sikre at sekretariatet er tilgængeligt i forhold til at svare på spørgsmål 
helt op til ansøgningsfristen.  

 

Ændring af ansøgningsfristerne blev godkendt.  

 

Specialiseringsrådet 

Der blev givet en kort status på arbejdet med at få besat specialiseringsrådet.  

Konklusion 

- Udkast til udregning af ækvivalens-beregnede ECTS blev godkendt. 
- Det blev besluttet, at ECTS fra en master- eller kandidatuddannelse som 

udgangspunkt ikke kan bruges i kravet om 40 ECTS efteruddannelse jf. 

ovenstående formulering.  
- Det aftaltes, at sekretariatet udarbejder en opgave til selskaberne, hvor de bedes 

påføre de master- eller kandidatuddannelser – både danske og udenlandske - der 
er relevante for specialet eller kan tones, således de er relevante for specialet. 

- Der var enighed om, at rammen omkring supervision med udgangspunkt i Lars 
Henriks udkast skal laves færdig. 

- Drøftelse af supervisionskursus i regi af DSF udskydes til seminar i det nye år. 
- Ny ansøgningsfrister blev godkendt 

- Orientering om specialiseringsrådet blev taget til efterretning 

 

3. Repræsentantskabsmøde 2018 

Grundet forfald til mødet blev punktet udskudt.  

 

4. FORTROLIGT PUNKT 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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5. Strategisk samarbejde 

Der blev taget en kort drøftelse af drøftelse af, hvor det giver mening, at bestyrelsen i DSF 

er til stede ift. fag-faglig politisk interessevaretagelse. Grundet forfald til mødet blev der 
ikke holdt oplæg som først annonceret. 

 
Som det er lige nu, afklares DSFs deltagelse i konferencer og lign. ad hoc mellem 

formanden og bestyrelsesmedlemmer. Der blev spurgt, om der skal ændres på denne 
praksis.  

Der var der enighed om, at der skal, når der er lagt en strategi for den fag-faglige politiske 

interessevaretagelse, men at det indtil da ikke kan være anderledes, end det er nu.  

 

Herudover blev det nævnt, at det er vigtigt, at deltagelse på konferencer og lign. styrker 
DSF som organisation. Således er videndeling vigtig.  

For nuværende er det relevant at være tilstede, hvor det kan have direkte indflydelse på 
bestyrelsens eller de faglige selskabers arbejde. De mere politisk-strategiske ambitioner 

skal der være en strategi for – med hensyntagen til budgettet. Således er der behov for en 
prioritering af, hvad der er vigtigst, og hvornår der er behov for, at der er mere end et 

bestyrelsesmedlem til stede. 

Drøftelsen tages op igen på strategiseminaret i det nye år. 

 

 

Konklusion 

Der blev taget en kort drøftelse af, hvor det giver mening, at bestyrelsen i DSF er til stede 

ift. fag-faglig politisk interessevaretagelse. Drøftelsen tages op igen på strategiseminaret i 
det nye år. 

 

6. Nyt navn til Dansk Selskab for Psykiatrisk- og Psykosomatisk 
fysioterapi 

Dansk Selskab for Psykiatrisk- og Psykosomatisk Fysioterapi (DSPPF) ønsker at skifte navn 

til Dansk Selskab for Fysioterapi i Mental Sundhed. For at navneændringen kan træde i 
kraft, skal der en vedtægtsændring til, og DSF skal godkende alle faglige selskabers 

vedtægtsændringer. 

DSPPF holder først generalforsamling i det nye år, hvor bestyrelsen formelt vil foreslå 

navneændringen, hvorfor DSPPF havde bedt DSF om en forhåndsgodkendelse af 
navneændringen.  

 

Bestyrelsen havde ingen indvendinger, hvorfor navneændringen blev godkendt.  

 

Konklusion 

Navneændringen blev godkendt. Sekretariatet har informeret selskabet herom.  

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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7. Nedlæggelse af Dansk Selskab for Ultralydsscanning i Fysioterapi 
& sammenlægning med Dansk Selskab for Sportsfysioterapi 

 

Dansk Selskab for Ultralydsscanning i Fysioterapi (DSUF) ønsker at nedlægge sig selv for i 

stedet at blive lagt sammen med Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF).  

 
Dansk Selskab for Ultralydsscanning i fysioterapi begrunder blandt andet ønsket med, at:  

 
”Fra at modaliteten stod alene de første år, er den i dag en almindelig del af en dygtig 

klinikers hverdag. De senere år har også med al tydelighed peget på ultralydsscanningen 
som en hurtig, billig og et evidensbaseret redskab i klinisk hverdag. Således mener vi ikke, 

at ultralydsscanningen i dag bør stå som et særskilt håndværk men bør være en del af et 
større videns felt, som Dansk Selskab for Sportsfysioterapi repræsenterer. ” 

 

Det blev nævnt, at DSUF ligeså godt kunne have ønsket en sammenlægning med nogle af 
de muskuloskeletale selskaber, og at det således ikke står helt klart, hvorfor alliancen er 

opstået mellem netop DSUF og DSSF. 
 

Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt, at fagområdet ultralydsscanning ikke bliver 
begrænset. Derfor blev konklusionen, at DSF ikke vil stå i vejen for sammenlægningen 

under forudsætning af, at kurser i ultralydsscanning fortsat er tilgængelige for 
fysioterapeuter, der ikke er medlem af DSSF. Dette skal også ses i lyset af, at DSUF selv 

giver udtryk for, at: 

”fra at modaliteten stod alene de første år, er den i dag en almindelig del af en dygtig 
klinikers hverdag”. 

 
Sekretariatet har informeret DSUF og DSSF om bestyrelsens beslutning. 

 
Konklusion 

 
Ønsket om nedlægning og sammenlægning blev godkendt under forudsætning af, at 

kurser i ultralydsscanning fortsat er tilgængelige for fysioterapeuter, der ikke er medlem af 

DSSF. 
 

8. Evt. 

 

Møder med faglige selskaber 

Lars Henrik orienterede kort om den planlagte møderække med de faglige selskaber.  

 

Emblemer 

Det blev besluttet, at der kun skal være ét emblem til henholdsvis de certificerede 

klinikere og specialister i specialiseringsordningen og altså ikke ti forskellige. 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Yderligere blev det aftalt, at der skulle arbejdes videre med de lyseblå emblemer (jf. de 

udsendte udkast til emblemer), ift. at få fremhævet guld og sølv i emblemerne til 
henholdsvis specialist og certificeret kliniker for at fremhæve niveaudelingen.  

Yderligere blev det aftalt, at der skal laves et udkast, hvor der i stedet for ”DSF” står 

”Dansk Selskab for Fysioterapi” på emblemerne. 

 

Yderligere blev det besluttet at få grafikeren, der har lavet udkast til emblemer om at 

arbejde videre med en ny PowerPoint-skabelon til DSF. 

 

Ansøgningsskemaer 

Udkast til ansøgningsskemaer til specialiseringsordningen var på forhånd udsendt til 
bestyrelsen. Bestyrelsen havde få kommentarer:  

- Der er behov for flere linjer til at tilføje bilag  

- ”Skribent på høringssvar” skal ikke fremstå som en selvstændig aktivitet med 

relation til specialet, da den er dækket ind under ”aktiviteter i fagligt selskab”.  
- Formuleringen vedr. specialerelevant skal ”vendes om”, så der står: ”Over en 

periode på syv år skal du kunne dokumentere tre års beskæftigelse inden for 
specialet. ” 

- Felter i ansøgningsskemaet skal kunne udvide sig 
 

Sekretariatet har på baggrund af kommentarerne rettet ansøgningsskemaet til, så det nu 
er tilgængeligt på fysio.dk. 

 

Fagkongres 

Der blev kort orienteret om, at der er tradition for, at Danske Fysioterapeuter inviterer 
formanden for Dansk Selskab for Fysioterapi til fagkongressen. 

Jf. henvendelse fra Ole Andersen holdes der desuden fast i, at der bookes værelser til to 
personer pr. fagligt selskab på kongreshotellet. Selskaberne afholder selv udgiften hertil. 

 

Endelig orienterede Gitte om, at der er nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af 
fagkongressen bestående af syv personer udover Gitte selv. Planen er fortsat at have et 

oplæg klart til dialogmødet d. 1. marts 2018 med udgangspunkt i de input, der fremkom 
på dialogmødet i oktober 2017. 

 

Fysioterapi i det 21. århundrede 

Det blev kort drøftet, at der snart er frist for tilmelding til ”fysioterapi i det 21. 
århundrede”. Lars Henrik er allerede inviteret med, og Rasmus har selv meldt sig til.  

Det aftaltes at drøfte evt. tilmelding på bestyrelsesmødet d. 6. december 2017.  

 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/

