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1. Velkommen og siden sidst 
Martin og Henrik kom lidt senere grundet storm, og Bente var derfor mødeleder. Mødet blev 
opdelt i to med fællesmøde med styregruppen ind imellem. Karen deltog ikke i den sidste del 
af mødet.  
 
Mette blev valgt som ordstyrer.  
Til ”Bordet rundt siden sidst” blev Karen budt velkommen. Det blev præciseret, at bestyrelsen 
sammen med sekretariatsmedarbejder er en projektgruppe, som forestår projektet omkring 
implementeringen af faglige selskaber i fysioterapi. Karen deltager i dag, som projektleder for 
projektet. Projektejere er Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Karen vil deltage i besty-
relsesmøder engang imellem, for at følge implementeringsfasen.  
Bestyrelsen drøftede, at de gerne vil have lejlighed til at lære hinanden bedre at kende. Besty-
relsen var enig om, at der er behov for at holde flere møder, eks. over Skype eller face-to-face 
møder. Det blev foreslået, at bestyrelsen bruger en dag på, hvordan man er en bestyrelse. 
Dette kan bl.a. belyse, hvorledes sekretariatsfunktionen udnyttes optimalt - eks. hvordan op-
gaverne kan løses administrativt, for at aflaste bestyrelsesmedlemmerne qua frivillighed.  
Der blev orienteret om et møde om senfølger for kræft på Christiansborg. Ved denne lejlighed 
blev professor Christoffer Johansen kontaktet, og fremadrettet vil der være dialog ang. uddan-
nelsessamarbejde.  
Det blev præciseret, at når formænd for de faglige selskaber er til konference eller lignende, 
bør de så vidt muligt betegnes med selskabets navn i stedet for deres arbejdsplads. Dette skal 
ved lejlighed formidles til alle formænd for de faglige selskaber, da det er en mulighed for at 
promovere det faglige selskabs budskaber samt branding om, at vi eksisterer.  
Det blev præciseret, at det er ambitionen, at alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter er 
medlem af et fagligt selskab. Det blev foreslået, at der på sigt, eventuelt kan laves et individu-
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elt medlemskab af Dansk Selskab for Fysioterapi for at imødekomme et generisk medlem-
skab.  
 
Sundhedsstyrelsens arbejde med nationale kliniske retningslinjer er i fuld gang. Der vil indtil 
2016 udkomme omkring 30 nationale kliniske retningslinjer. Dermed forventes, at DSF bliver 
bedt om at udpege eksperter til at sidde i arbejdsgrupperne. Udpegning til arbejdet med frem-
tidige nationale kliniske retningslinjer blev drøftet. Bestyrelsen ønsker, at kriterierne ved ud-
pegning er præcise og klare. Det er en god ide, at den udpegede har minimum en phd-
uddannelse. Dette grunder i en besparelse på akkumuleret tidsforbrug til forberedelse samt 
slagkraft i deltagelsen i det meget (forsknings)teknisk høje niveau i arbejdet. Dermed skal per-
sonen vide noget om det specifikke emne, men også have viden om at tilgå videnskabeligt 
litteratur. Det blev bemærket, at det somme tider virker tilfældigt, hvilken litteratur der indgår i 
arbejdet, samt at filtreringen kan vække forundring. Bestyrelsen får tilsendt materiale om, hvor-
ledes Sundhedsstyrelsen udarbejder nationale kliniske retningslinjer samt link. 
Det blev understreget, at arbejdet med kliniske retningslinjer bør forankres hos DSF. Dermed 
kan DSF sikre kvalitet ved at være den koordinerende funktion og undgå overlap ift. lokale 
projekter. Ved forankring af arbejdet i de faglige selskaber, vil vi kunne opnå synergi og på sigt 
løfte barriererne for mere standardisering i fysioterapi.  
Bestyrelsen besluttede, at de ønsker en oversigt over forskere og eksperter, herunder Ph.d., 
professorer og godkendte specialister. Bestyrelsen ønsker en oversigt over eks. tre eksperter 
indenfor hvert fysioterapi-fagligt område. Bestyrelsen ønsker dermed at mobilisere de bedste 
ressourcer samt at få de små selskaber og ”up-coming” forskere på banen.  
 
Referatet blev taget til efterretning. 
 

2. Orientering om status for implementering af Dansk Selskab for 
Fysioterapi 

Der blev orienteret om arbejdsmødet den 11. oktober vedr. godkendelse af navn og indplace-
ring for de nye faglige selskaber. Der var to ansøgninger om at blive specialebærende fagligt 
selskab. Som tidligere besluttet, har vi valgt ikke at behandle disse ansøgninger på nuværen-
de tidspunkt. Udgangspunktet var på arbejdsmødet at tage højde for at imødekomme alle for-
slag. Alle de nye faglige selskaber modtog tilbagemeldinger 17. oktober. Nogle faggrupper og 
fagfora fik ”anbefalinger om at overveje” med i tilbagemeldinger. Dertil gav gruppen lov til, at 
de faglige selskaber kan tilføje en undertitel; Specialebærende selskab under Dansk Selskab 
for Fysioterapi eller Fagligt Selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi.  
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med nyheder. En proces omkring udarbejdelse af logo, 
ny e-mail samt kommunikationsplan er i gang.  
Kassererkursus blev afholdt den 25. oktober, og der var 13 ud af 18 faglige selskaber repræ-
senteret. Mette samarbejder med Mette Birk fra Danske Fysioterapeuter om ansøgninger om 
CVR-nummer og moms-registrering.  
Der er ved at blive lagt budget for næste år, og der vil blive foretaget beregninger på økonomi-
en i at afholde bestyrelsesmøde med internat.  
 

3. Procedure for afgivelse af høringssvar 
På baggrund af erfaringerne med høringsprocesser, er blevet udarbejdet en procedure for 
hvorledes Dansk Selskab for Fysioterapi involverer de faglige selskaber og godkender hø-
ringssvar.   

http://www.danskselskabforfysioterapi/
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Indtil nu har vi kun sendt til de selskaber, vi har fundet særligt relevante - af frygt for, at de 
faglige selskaber føler sig overbebyrdet (spam). For at sikre, at alle relevante faglige selskaber 
bliver hørt, blev det foreslået, at høringen sendes ud med invitation til alle faglige selskaber. 
En mulighed er at skrive i invitationen, at høringen findes særligt møntet på det specifikke sel-
skab; men at de kan finde mere information på hjemmesiden, hvis de ønsker at deltage i hø-
ringen.   
Bestyrelsen var enig om, at deltagelse i høringer sikrer at vi får de fysioterapi-faglige holdnin-
ger hørt. Derfor er det vigtigt, at kvaliteten i høringssvarene er derefter. Det blev foreslået, at 
lave en workshop om høringer på møde med de faglige selskaber. Det påtænkes, at den nye 
faglige konsulent på kliniske retningslinjer kan være sparringspartner for de faglige selskaber i 
udarbejdelsen af høringssvar.  
Erfaringer har vist, at de faglige selskaber godt kan udpege en person som ansvarlig for en 
specifik høring. Hele selskabet (bestyrelsen) skal blot kunne stå inde for fagligheden og viden-
skabeligheden i svaret.   
Bestyrelsen godkendte den foreliggende procedure, hvor ovenstående vil blive inkluderet lø-
bende.  
 

4. Drøftelse af Dansk Selskab for Fysioterapis fremadrettede 
udvikling 

På baggrund af projektet omkring implementering af faglige selskaber i fysioterapi findes en 
implementeringsplan med beskrivelse af hvilke elementer i implementeringen, der skal foregå 
hvornår. Implementeringsplanen blev gennemgået, og dokumentet blev tilrettet.  
Vedr. arbejdet om at vurdere den generelle specialestruktur i fysioterapi, blev det besluttet, at 
dette igangsættes primo 2014, og kommer til at køre hele året. Dertil vil omdannelsen af spe-
cialistordning blive integreret i processen. Mette samler op og udarbejder en plan for arbejdet.  
Det blev foreslået, at der arrangeres et møde mellem DSF og faglige selskaber i løbet af for-
året og inden generalforsamling i maj. Dialog i form af nyhedsbrev/notat om status og forvent-
ningsafstemning ift. ressourcer og behov vil blive udsendt inden jul.  
Bestyrelsen drøftede etablering af understøttende fora i DSF. Der blev foreslået en intern 
struktur, hvor arbejdsgrupper/komitéer har en formand, der sidder i DSF bestyrelse og med-
lemmer fra faglige selskaber.  
 
Indtil videre har følgende opgaver optaget bestyrelsen i DSF:  

- Specialestruktur 
- Interne processer og konvertering 
- Kliniske retningslinjer (herunder høringer) 
- Udpegninger 

 

5. Eventuelt 
Det aftales, at der opsættes Skype aftenmøde i medio december. Mette laver en Doodle.  
Dertil laver Mette en doodle med datoforslag for et fulddagsmøde med ekstern konsu-
lent/coach inkl. socialt aftenarrangement i det nye år. Dette arrangement afholdes en fredag.  
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