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Referat for møde i: Dato for møde: 

Bestyrelsesmøde i  

Dansk Selskab for Fysioterapi 

9.-10. oktober 2017  

For referat:   Sted: 

Anders Lorentzen Severin Kursuscenter  

 

Deltagere:  Afbud: 

Lars Henrik Larsen (LHL) 

Gitte Helmgaard Arnbjerg (GHA) 

Morten Topholm (MT) 

Rasmus Gormsen Hansen (RGH) 

Heidi Marie Brogner (HMB) 

 

Sille Frydendal (SF) 

Anders Lorentzen (ALL) 

Annette Fisker (AF) 

 

 

 

 

1. Velkommen og intro  

 

Lars Henrik bød velkommen til mødet. 

 

Dagsorden for de to dage blev godkendt. 

 

2. Specialiseringsordning – ansøgningsskemaer 

 

Bestyrelsen fik på mødet forelagt et udkast til ansøgningsskemaer. Derudover blev en 

skabelon for den motiverede ansøgning drøftet.  

 

Det blev kort drøftet, hvorvidt der skal stilles krav om 40 ECTS efteruddannelse udover 

den master- eller kandidat, en ansøger til specialistniveauet skal have. Det blev nævnt, at 

hvis den master- eller kandidat ansøger har er specialerelevant, så bør den også gælde for 
de 40 ECTS efteruddannelse. Bestyrelsen skal på et senere tidspunkt tage stilling til dette 

spørgsmål. 

 

I den forbindelse blev der spurgt til hvilke dele af ordningen, der ligger helt fast, og hvad 

der stadig er til diskussion. Det blev nævnt, at man kunne sætte som et mål, at det der 
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mangler at blive taget stilling til – eksempelvis ovenstående – skal være på plads senest d. 

1. december.  

I forhold til den motiverede ansøgning blev det foreslået, at det skal være prosa-tekst i et 
omfang på 2-3 sider, og at der skal laves en skabelon med vejledning på nettet.  

Tanken er, at ansøger i den motiverede ansøgning skal forholde sig til de generiske 
kompetencer.  

 

Det blev drøftet, hvorvidt ansøger skal forholde sig til alle de generiske kompetencer.  

Bestyrelsen var enige om, at ansøger i princippet bør forholde sig til alle de generiske 
kompetencer, men at ansøger sagtens kan tage et velargumenteret fravalg.  I den 

forbindelse er det klart, at jo færre ting man forholder sig til jo dårligere stillet, vil man i 
udgangspunktet også være i forhold til at opnå godkendelse.  

Det blev nævnt, at ansøger skal kunne det hele, men at der kan være ting, man ikke 
arbejder med lige nu, samt ting man er bedre til end andre. Således skal der laves en 

helhedsvurdering af ansøgningen. 

 

Konklusion 

 Sekretariatet arbejder videre med udfærdigelsen af ansøgningsskemaer til henholdsvis 

niveau 1 og niveau 2, samt en skabelon for den motiverede ansøgning.  

 Bestyrelsen skal tage en særskilt drøftelse af, hvorvidt en specialerelevant 
master/kandidat med relevant klinisk indhold kan tælle som en del af de 40 ECTS 

efteruddannelse. Dette bliver taget op på bestyrelsesmødet d. 22.11.2017, samt vil 

blive diskuteret med de faglige selskaber på bestyrelsens ”roadtrip”. 
 

3. FORTROLIGT PUNKT 

 

4. Gennemgang af dialogmøde  

Formålet med punktet var at gennemgå og drøfte gennemførslen af dialogmødets fire 
punkter:  

- NKR 
- Fagkongres 2018 

- DSFs organisering, strategi og resultater 
- Specialiseringsordningen 

 

Konklusion 

Bestyrelsen drøftede og besluttede proces og præsentationer for de enkelte 

dagsordenssatte punkter til dialogmødet. 

 

5. Valg til specialiseringsrådet 

Formålet med punktet var, at bestyrelsen skulle udpege en repræsentant til 
specialiseringsrådet.  

 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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For at sikre kontinuitet var der enighed om at de bestyrelsesmedlemmer, som sidder på et 

etårigt-mandat som udgangspunkt ikke skulle udpeges.  

 

Det blev yderligere drøftet, at bestyrelsens repræsentant ikke nødvendigvis skal gå tæt ind 

i alle bedømmelser men derimod sikre, at specialiseringsrådet arbejder indenfor de 
rammer, DSF udstikker.  

 

Herudover blev det drøftet, at det kan komme til at kræve meget af formanden og resten 
af specialiseringsrådet at få det løbet i gang, og at der skal være økonomi til dette.  

 

Konklusion 

Heidi Marie Brogner blev valgt som formand for specialiseringsrådet. 

 

 

6. Opfølgning på Samarbejdsforum 

 

Rasmus, Lars Henrik og Sille orienterede om mødet i Samarbejdsforum mellem Danske 
Fysioterapeuter og DSF.  

 

Blandt andet havde Lars Henrik og Rasmus på mødet gjort det klart, at 
specialiseringsordningen ikke er klar til at blive taget med ind i 

overenskomstforhandlingerne. Herudover var ændringer til samarbejdsaftalen blevet 

drøftet på mødet. 

Lars Henrik og Rasmus mente, at det var vigtigt på mødet at vise, at der er en naturlig 
grænse mellem DSF og Danske Fysioterapeuter samt at få tydeliggjort at DSFs sekretariat 

arbejder på mandat fra DSF.  

Endelig blev det besluttet at Lars Henrik, om nødvendigt, ville orientere selskaberne om 

mødet i Samarbejdsforum på dialogmødet. 

 

Konklusion 

Bestyrelsen tog referat og orientering til efterretning. 

 

7. Udpegninger og høringer  

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

 

8. Fællesmøde med Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 6. 
december 

Der blev orienteret om, at der på mødet i Samarbejdsforum var blevet talt om at 

adressere følgende på fællesmødet mellem DSF- og Danske Fysioterapeuters 
hovedbestyrelse: 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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- Specialiseringsordning – hvordan kan vi sammen promovere den? 
- Visionen i DSF og fælles refleksion herom. Formålet er en tidlig inspirationsrunde, 

inden arbejdet med vision i DSF rulles ud på seminaret i uge 9. Forud for mødet 
med Danske Fysioterapeuter skal bestyrelsen i DSF dog have gjort sig nogen 

tanker, der skal fungere som udgangspunkt for drøftelsen.  
 

Konklusion 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/

