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1. Velkommen 
Bestyrelsen godkendte dagsorden. De to referater blev godkendt.  
Under fagkongressen holdt DSMDT generalforsamling og Michael Christensen blev ikke 
valgt til bestyrelsen. Dette betyder, at Michael udtræder af DSF bestyrelsen, og DSF skal 
indhente en suppleant til bestyrelsen. Anette Spence fra DSBF har sagt ja til at indgå i DSF 
bestyrelsen og vil indgå fremadrettet til næste generalforsamling.  
I forbindelse med Michaels udtræden, har DSMDTs sendt en henvendelse til DSF vedr. det 
forhold, at bestyrelsesmedlemmer i DSF også skal sidde i et fagligt selskabs bestyrelse. 
DSMDT argumenterer for, at dette er en enorm stor belastning, idet bestyrelsesarbejde i 
DSF og de faglige selskaber i udgangspunktet er frivilligt, foregår udenfor normal arbejds-
tid og ikke er honoreret. DSMDT opfordrer til at overveje mulighed for, at DSF bestyrel-
sesmedlemmer kan indhentes udenfor bestyrelserne i de faglige selskaber.  
DSFs vedtægter er udarbejdet med store overvejelser for synergi-effekt i, at DSF bestyrel-
sesmedlemmer sidder i sin egen bestyrelse i sit faglige selskab. Nogle bestyrelser har ud-
videt med flere hænder efter konvertering til fagligt selskab og evt. repræsentation i DSF 
bestyrelse. DSF påtænker ikke at lave vedtægtsændringer på nuværende tidspunkt, men 
opfordrer til, at de enkelte selskaber kan udvide bestyrelsen, såfremt det vurderes, at be-
styrelsen mangler arbejdskraft eller har udfordringer med at nå den øgede mængde af 
opgaver, som konvertering til fagligt selskab i nogle tilfælde har medført. Dertil stiller DSF 
konsulent til rådighed til at rådgive faglige selskaber om forbedring af arbejdsgange og 
optimering af brug af ressourcer i de enkelte bestyrelser.  
 

2. Brug af kliniske retningslinjer i praksis 
Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse (HB) har henvendt sig til DSF for at bede om 
faglig rådgivning ifb. med et medlems henvendelse. Spørgsmålene går på brug af kliniske 
retningslinjer og fysioterapeutens eventuelle fravalg af brug af foreliggende evidens og 
kliniske retningslinjer.   
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Det blev besluttet at udarbejde et kort svar, hvor det anmodes om at supplere svaret med 
en mundtlig præsentation i HB, idet sagen er mere kompleks end lader sig forklare i et 
kort brev.  
Generelt mener DSF, at fysioterapeuter i Danmark har ret til at have faglige holdninger og 
at ytre disse holdninger. DSF oplever, at der altid vil være faglige uenigheder. Muligheden 
for at nedsætte en gruppe, som kan udarbejde et konsensusdokument blev drøftet, her-
under at publicere og formidle til faglige selskaber og miljøer, hvor en afdækning af pro-
blemstillingen kunne være relevant.  
 

3. Hjemmeside  
Danske Fysioterapeuter har tilbudt, at måleredskaber og kliniske retningslinjer kan komme 
til at ligge på det nye fysio.dk, som lanceres i løbet af foråret.  
Kommunikationschef Michael Mølgaard og web-redaktør Anne Larsen præsenterede det 
nye fysio.dk. som bl.a. bliver tilpasset smartphone og tablet, og har til formål at være me-
re medlemsvenligt. Det er målsætningen, at medlemmerne af Danske Fysioterapeuter skal 
have glæde af måleredskaber og kliniske retningslinjer. Der ligger en politisk beslutning 
om, at måleredskaber skal ligge bag log-in.  
Den fremadrettede arbejdsfordeling er, at DSF har ansvaret for indholdet på hjemmesiden, 
og Danske Fysioterapeuter står for den tekniske support og vedligeholdelse af hjemmesi-
den, herunder finansielle udgifter.  
Der blev foreslået, at der på de to sider kommer en særlig sektion, hvor der gøres noget 
ekstra ud af at vise, at det er DSF, der har ansvaret, vedligeholder indhold og skriver på 
hjemmesiden. Det ligger i planen, at det synliggøres på hjemmesiden for måleredskaber 
og kliniske retningslinjer at ”ejerskabet” er hos DSF, og det vil blive muligt at linke mellem 
de to organisationers hjemmesider. 
Når det nye fysio.dk og nyhedsbrev-system er i drift (dvs. diverse opstartsudfordringer 
håndteret), vil Danske Fysioterapeuter spørge DSF og de faglige selskaber, om de vil med 
over i det nye CRS system og dermed får en ny hjemmeside. Det forventes, at dette bliver 
i løbet af efteråret. Proces for, hvilke behov der er, samt hvilke muligheder den nye plat-
form giver, vil blive afdækket. Herunder, vil økonomiske spørgsmål og detaljeret tidsplan 
blive præsenteret til den tid.  
 
Det er endnu ikke afklaret hvilke kliniske retningslinjer, der skal over på fysio.dk og hvilke 
informationer om kliniske retningslinjer, der skal blive på DSFs hjemmeside. Der blev fore-
slået, at der kan være en publikationsliste, som ligger på fysio.dk og høringssvar samt 
anden information om kliniske retningslinjer på DSFs hjemmeside. Det vil fremgå, at 
spørgsmål om kliniske retningslinjer skal henvises til DSF, samt at faglige selskaber har 
været tæt involveret i arbejdet og bidraget med eks. udpegninger. Dette gøres ved en fast 
boks med kontaktoplysninger til DSF, som ligger på hjemmesiden for kliniske retningslinjer 
(og måleredskaber) på fysio.dk. De konkrete aftaler om, hvordan der skæres mellem de to 
hjemmesider udfærdiges på sekretariatsniveau og afrapporteres skriftligt til bestyrelsen.  
Der blev udtryk holdning om, at det ikke er en optimal løsning for DSF, idet signalværdien 
i at være to adskilte organisationer går tabt. Oplevelsen er dog, at DSF ikke har noget 
valg. Et bestyrelsesmedlem nævnte, at DSFs domæne kunne blive fuldt integreret i fy-
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sio.dk, således at indgangen for medlemmet holdes helt enkel, som det ønskes af Danske 
Fysioterapeuter. DSF vil gerne holde fast i det ”faglige” ejerskab og accepterer dette kom-
promis som følge af, at DSF ikke på nuværende tidspunkt har økonomi eller ressourcer til 
at udvikle og supportere en stor flot hjemmeside selv. Dertil anerkender bestyrelsen at 
adgangen til medlemmerne (som alle er potentielle medlemmer i faglige selskaber), kan 
være fordelagtig. Bestyrelsen godkendte tilbud om web-ændring. 
 

4. Opfølgning fra seminar 
I februar afholdt DSF bestyrelsesseminar. I denne forbindelse arbejdede bestyrelsen med 
forståelsen for at være en bestyrelse herunder hvilke opgaver og perspektiver, der lægges 
i arbejdet.  
Sekretariatet har efterfølgende opdateret det interne notat om bestyrelsens arbejde og 
indsat procedurer og retningslinjer for økonomi. Bestyrelsen havde ikke haft lejlighed til at 
læse notatet og foreslog, at punktet skubbes til næste møde.  
 

5. Specialer i fysioterapi  
Arbejdsgruppen for Specialer i fysioterapi er tæt på at have fuldendt deres opgave jf. 
kommissorium.  
I forbindelse med dialogmøde og bestyrelsesseminar havde de faglige selskaber og besty-
relsen lejlighed til at se det foreløbige arbejde fra arbejdsgruppen. Dette med særlig hen-
blik på, at forberede den fremadrettede proces med bl.a. de faglige selskaber. Høringspro-
cessen på arbejdsgruppens endelige produkt er planlagt til april.   
Sekretariatet har opdateret procesplanen og beskrevet de forskellige opgaver i faser, her-
under arbejdsgruppens bidrag, som adskilt fra de andre processer.  
Bestyrelsen godkendte procesplanen. 
 

6. Opfølgning på møde med forskere på fagkongres 
DSF afholdt møde med forskere, PhD’ere, udviklingsfysioterapeuter og andre interesserede 
i kvalitetsudvikling i fysioterapi under fagkongressen. Mødet var en enorm succes, idet 
godt 100 mødte op til det tidlige morgenmøde. DSF vil arbejde på at udarbejde et kom-
missorium for et udvalg for forskning og udvikling, hvor denne opgave bliver forankret.  
 

7. Henvendelse fra fys-studerende 
DSF har fået en henvendelse fra en fysioterapeut-studerende, som ønsker at vide mere 
om de faglige selskaber. Dertil viser en henvendelse til BRR, at der er flere fysioterapeut-
studerende, som ikke er klar over de faglige selskabers aktiviteter og brugsformål.  
Der blev foreslået flere muligheder for at synliggøre de faglige selskaber overfor studeren-
de. Et forslag gik på at de faglige selskaber kunne inviteres til at komme ud og fortælle om 
deres faglige selskab på den sidste del af uddannelsen. Et andet forslag gik på at få ”am-
bassadører” til at promovere eks. materiale fra de faglige selskaber på uddannelsesinstitu-
tionerne. Danske Fysioterapeuter tager ud på alle UCC’erne og holder oplæg for at få de 
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studerende til at melde sig ind. DSF kunne også koble sig på disse events. Der tænkes at 
det er bestyrelsesmedlemmer i de enkelte faglige selskaber, som skal ud på skolerne, for 
at promovere de faglige selskaber. BRR meldte sig til at komme med et oplæg til næste 
bestyrelsesmøde.   
 

8. Vedtægtsændringer i faglige selskaber 
Der er tre faglige selskaber, som har afholdt generalforsamling og har vedtaget ved-
tægtsændringer. Disse skal lovformeligt godkendes af DSF. DSF godkendte alle nye ved-
tægter.   
 

9. Orienteringspunkter 
Der blev orienteret om følgende punker:  

• Høringer og udpegninger siden sidst 
• Udpegning Faglig Status i DaFys 
• Mødereferater fra Formandsmøde 2014-12-17, Fællesmøde med styregruppen og 

projektgruppen 2015-02-12, Referat Dialogmøde 2015-02-12 
• Samarbejde mellem DSPPF og DaFys vedr. National Forskningsstrategi for Psykiatri 
• PMR-C årsrapport 
• Interesserede i nyt fagligt selskab; sex, hest, ride, arvæv 
• Facilitering af faglige drøftelser i fagligt selskab 
• Jens Olesen feedback efter fagkongres 
• Eurospine og Bone and Joint kongresser 
• CPOP 
• Fagkongres; evalueringsproces 
• WCLBPP Bit vha. WOCO på foranledning af SMOF v. Morten Høgh 
• Rulledagsorden 

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.  
 

10. Eventuelt  
Intet fremkom.  
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