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D. 9. december 2019 afholdtes møde i bestyrelsen i Dansk Selskab for 
Fysioterapi (DSF). På dagsordenen var:  

1. Intro og godkendelse af dagsorden  
2. Betterboard 
3. Opfølgning fra dialog med Praktiserende Fysioterapeuter og 

Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter 
4. Specialiseringsordning - opsamling på seneste ansøgningsrunde og 

klage 
5. Dialogmøde d. 4. marts 2020 – fastlæggelse af tema 
6. Øvrige informations- og afklaringspunkter i bestyrelsen 
7. Strategiopfølgning og implementering af indsatser 2019-2020 
8. Budgetopfølgning og kort drøftelse af strategi 
9. Forberedelse til fællesmødet med hovedbestyrelsen i Danske 

Fysioterapeuter 
10. Eventuelt 

 

1. Intro og godkendelse af dagsorden 
Formand for DSF, Lars Henrik Larsen, introducerede til mødet. Her blev 
dagsordenen gennemgået og der blev orienteret om, at underskrevet referat 
fra det seneste bestyrelsesmøde kan findes på Betterboard.  

 

Konklusion 

Dagsorden blev godkendt.  



  

Referat af det seneste bestyrelsesmøde er godkendt og underskrevet og kan 
findes på Betterboard. 

 

2. Betterboard 
Lars Henrik gav på mødet en status for supplerende funktioner, som overvejes 
i dialog med Stefan Schelde Hansens fra Betterboard - herunder i forhold til 
kommentarfunktionen samt i forhold til muligheden for dynamiske dokumenter 
i Betterboard. Det undersøges pt., om der er mulighed for dette, samt om der 
er GDPR-udfordringer forbundet hermed. 

Bestyrelsen bemærkede, at Betterboard generelt er intuitivt og overskueligt, 
men at man savner muligheden for at rette i dokumenter, der er uploadet til 
Betterboard. 

Lars Henrik orienterede om, at Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og 
Geriatri har adopteret brugen af Betterboard, og at de ligeledes efterspørger 
muligheden for dynamiske dokumenter. Derudover er både Dansk Selskab for 
Muskuloskeletal Fysioterapi og Dansk Selskab for Hjerte- og lungefysioterapi 
på vej med Betterboard-løsninger til deres bestyrelsesarbejde.  

I den forbindelse blev det bemærket, at det skal overvejes, om der skal 
udarbejdes en guide med ”syv gode råd” e.l. til implementering af Betterboard 
i bestyrelsesarbejdet til de faglige selskaber. 

Bestyrelsen drøftede yderligere, om det ville være strategisk godt at presse på 
for, at andre selskaber skulle adoptere løsningen. Der var enighed om, at DSF 
har leveret et tilbud, som har været efterspurgt, men at det nu er op til 
selskaberne, om man vil bruge løsningen. Det blev bemærket, at det for 
nuværende gælder om at fortælle de gode historier om systemet, samt at stå 
til rådighed ved spørgsmål. 

Hertil blev det noteret, at det tværselskabelige arbejde eventuelt kan lettes, 
ved at flere selskaber bruger løsningen.  

Konklusion 

Bestyrelsen drøftede brugen af Betterboard. Det blev besluttet, at der bliver 
orienteret om Betterboard og fordelene ved at anvende portalen i forbindelse 
med et dialogmøde – eventuelt ved at få Dansk Selskab for Fysioterapi i 
Gerontologi og Geriatri til at dele deres erfaringer med brugen af systemet.  

 

 

 



  

3. Opfølgning fra dialog med Praktiserende 
Fysioterapeuter og Erhvervsnetværk for Frie 
Praktiserende Fysioterapeuter 

 

Den 7. november 2019 havde Lars Henrik Larsen og Gitte Arnbjerg møde 
med Praktiserende Fysioterapeuter (PF) og Erhvervsnetværket for Frie 
Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF). Mødet blev initieret af DSFs bestyrelse 
med fokus på at få en indledende drøftelse af et muligt samarbejde mellem 
DSF, PF, EFPF og relevante faglige selskaber om målrettet 
kompetenceudvikling af fysioterapeuter i klinisk praksis. 

På dette møde blev det aftalt at gå videre i et samarbejde omkring udvikling af 
en kompetencebeskrivelse for praksis-sektoren og på den baggrund initiere 
dialog med de faglige selskaber om kompetenceudvikling i, og koordineret 
mellem, selskaber. 

Lars Henrik Larsen orienterede fra mødet med PF og EFPF. Her gav begge 
fraktioner udtryk for, at de ser en udfordring i søjleopdelingen i de faglige 
selskaber.  

Bestyrelsen bemærkede, at man godt kan se det uhensigtsmæssige i 
søjleopdelingen fra privatpraksis’ side. Det er således et centralt spørgsmål 
hvilke kompetencer, det er, der efterspørges; generalistkompetencer eller 
specialistkompetencer.  

Bestyrelsen bemærkede i den forbindelse, at en almen praktiserende læge er 
en speciallægeuddannelse. Det kan altså være et speciale at være bredt 
orienteret, lige så vel som det kan være et speciale at være mere snævert 
orienteret. Bestyrelsen var således enige om, at det er vigtigt at se på, hvad 
det er, patienterne og klinikkerne egentligt har behov for. 

Bestyrelsen bemærkede yderligere, at arbejdet med at få defineret en 
kompetenceprofil for praksissektoren forhåbentligt kan medføre mere 
uddannelse udbudt på tværs af selskaber.  

På baggrund af processen og erfaringerne fra det forestående arbejde med 
kompetenceprofil på praksisområdet, tager bestyrelsen efterfølgende stilling til 
om der skal arbejdes på lignende løsninger på det kommunale og regionale 
område.  

Lars Henrik fortalte, at Inger Birthe Bjørnlund hyres ind til en indledende 
analyse og konsulentfunktion gennem forløbet samt at Lars Henrik og Gitte 
Arnbjerg fra DSF, Mathias Holmquist og Michael Møller Nielsen fra EFPF, og 
Per Tornøe og Poul Gørtz fra PF indgår i en arbejdsgruppe. 

Endelig orienterede Lars Henrik om, at sagen vil blive taget op med Danske 
Fysioterapeuter på et møde i samarbejdsforum.  

Konklusion  



  

Bestyrelsen godkendte at gå videre med arbejdet, samt at hyre Inger Birthe 
Bjørnlund som konsulent på processen og beskrivelsen. Desuden besluttede 
bestyrelsen, at der efterfølgende kan ses på andre sektorer på baggrund af 
arbejdet med praksissektoren. 

Lars Henrik og Gitte Arnbjerg fra DSF, Mathias Holmquist og Michael Møller 
Nielsen fra EFPF, og Per Tornøe og Poul Gørtz fra PF indgår i en 
arbejdsgruppe på området. 

 

4. Specialiseringsordning – opsamling på seneste 
ansøgningsrunde og klage 

 

Heidi Marie Brogner orienterede kort om den seneste ansøgningsrunde i 
specialiseringsordningen som opfølgning på de beslutninger, der blev truffet 
på det seneste bestyrelsesmøde i DSF.  

Herudover blev bestyrelsen forelagt en klage over et afslag på en 
specialiseringsansøgning. Klager har fået afslag grundet mangel på 
efteruddannelse. I klagen er der anført principiel kritik af udregningen af 
ECTS-point.  

På den baggrund besluttede bestyrelsen at bede specialiseringsrådet om en 
redegørelse på baggrund af klagen. 

Heidi Marie Brogner var inhabil i behandlingen af klagen, og deltog derfor ikke 
i denne.  

 

Konklusion 

Sekretariatet beder specialiseringsrådet om at udarbejde en redegørelse på 
baggrund af klagen med henvisning til specialiseringsordningens 
klagevejledning. 

 

5. Dialogmøde d. 4. marts 2020 – fastlæggelse af 
tema 

 

Der afholdes dialogmøde med de faglige selskaber d. 4. marts 2020, hvor 
kompetenceudvikling bliver dagsordensat.  

Lars Henrik orienterede om, at Gitte Arnbjerg gerne vil arbejde videre med at 
få rammesat temaet og udarbejdet et program for dagen.  



  

Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt, at dialogmødet ikke kommer til at 
fremstå som en gentagelse af tidligere dialogmøder, hvor 
kompetenceudvikling også har været på dagsordenen. 

 

Det aftaltes, at Maja Helbo Jensen og Heidi Brogner sparrer med Gitte om 
temaet og programmet. Herudover sættes der et møde op med hele 
bestyrelsen via Betterboard, mhp. første kvalificering af tema og program for 
dialogmødet. 

 

Konklusion 

Gitte Arnbjerg arbejder videre med tema og program for dialogmødet i 
sparring med Maja Helbo Jensen og Heidi Brogner. Herudover sættes der et 
møde op med hele bestyrelsen via Betterboard, mhp. en første kvalificering af 
tema og program for dialogmødet. 

6. Øvrige informations- og afklaringspunkter i 
bestyrelsen 

 

Orientering om Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) 

 

Lars Henrik orienterede fra et møde med Julie Bolvig, der er kvalitetskonsulent 
i DMCG.  

Det er besluttet, at alt fagligt og videnskabeligt udviklingsarbejde vedr. cancer 
skal ud til disse DMCG’ere – herunder kliniske retningslinjer. DMCG’ernes 
NKR-udvalgt består udelukkende af læger, og der udvikles næsten 
udelukkende NKR på lægefaglige prolemstillinger, men det er svært at få 
spillet cancer rehabilitering og fysioterapi generelt på banen på trods af 
massivt behov for både praksis på dette område og en stigende evidens for 
vigtigheden af disse områder.  

Lars Henrik anførte, at der derfor er behov for en langsigtet strategi på 
området. 

Det er tidligere blevet foreslået, at Lars Henrik Larsen skulle henvende sig til 
Michael Borre, der er formand for DMCG’erne. Denne strategi troede 
bestyrelsen imidlertid ikke på.  

I stedet blev bestyrelsen enige om, at der er behov for en fælles indsats med 
Danske Fysioterapeuter. Lars Henrik Larsen arbejder videre hermed. 

 

Strategisk samarbejde med Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin 
(DSMM)/ Lægevidenskabelige selskaber (LVS) 



  

 

Lars Henrik orienterede om udfordringerne ved for alvor at få en relation og et 
samarbejde på benene med DSMM og LVS mfl.  

Der er således behov for en mere langsigtet strategi og en grundlæggende 
analyse i forhold til netværk, positionering mm. DSF har adspurgt Jesper 
Ottosen, om han vil bidrage med en analyse på området. 

Lars Henrik Larsen anførte dog, at der på kort sigt stadig er behov for at være 
til stede på områder, der er strategisk vigtige for DSF.  

Eksempelvis Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektorens årsmøde, hvor 
Lars Henrik Larsen gerne vil deltage.  

Dette godkendte bestyrelsen. 

 

GDPR – opfølgning hos de faglige selskaber 

 

Lars Henrik orienterede om, at DSF og Danske Fysioterapeuter vil tage tiltag 
til at få undersøgt og kvalitetssikret et fagligt selskabs privatlivspolitik, så 
denne kan fungere som rettesnor for andre selskaber, der måtte have 
interesse.  

Det skal drøftes hvilket selskabs privatlivspolitik mm., der skal undersøges. 
Bestyrelsen var enige om, at det skal være et selskab, som er mest muligt 
repræsentativ ift. de øvrige selskaber, så alle mere eller mindre kan adoptere 
det kvalitetssikrede materiale. 

Herudover orienterede Lars Henrik Larsen om en henvendelse fra Dansk 
Selskab for Sportsfysioterapi vedr. facebooksider og GDPR. 

 

7. Strategiopfølgning og implementering af 
indsatser 2019-2020 

Bestyrelsen fulgte op på DSF Strategi 2019-2021 med fokus på 
implementering af nedenstående indsatser for 2019 og 2020. Der er på mødet 
d. 18. november fastlagt de konkrete aktiviteter, hvortil der også er disponeret 
midler for den resterende del af 2019. 

 

Implementering af DSFs strategi 2019-2020 

  Strategiområde  Indsats  Økonomi  Ansvarlig 

1  Strategiområde: Branding 
og positionering  

Supervisionsuddannelse  50.000 
kr.

Gitte 



  

Strategiområde 2 

2  Strategiområde: Høringer 
og udpegninger, 
Strategiområde 7 

GRADE kurser i 
samarbejde med SST 

35.000 
kr.

Gitte 

3  Strategiområde: Branding 
og positionering, 
Strategiområde 3 

Synlighedsindsats 
målrettet studerende 
inkl. 
informationsmateriale  

25.000 Gitte 

4  Strategiområde: Netværk, 
Strategiområde 5 

Forskeranalyse  45.000 
kr.

Lars 
Henrik  

5  Strategiområde: Branding 
og Positionering, 
Strategiområde 2 

Digital læringsportal   100.000 
kr.

Lars 
Henrik 

6  Strategiområde: Branding 
og Positionering, 
Strategiområde 1, 
Afdækningsanalyse og 
udvikling af oversigt 

Faglige råd og udvalg: 
Afdækningsanalyse og 
udvikling af oversigt 

20.000 
kr.

Lars 
Henrik 

  Økonomi total    275.000 
kr.

 

 

Der blev på mødet givet en status på de 6 handleplansområder.  

Lars Henrik fortalte, at de i 2019 ubrugte midler overføres til 2020, jf tidligere 
aftale i bestyrelsen om at investere i langsigtede løsninger i 2020. Der vil i 
2020 derfor være en betydelig egenkapital i DSF til at dække de planlagte 
aktiviteter under bla. DSFs strategiske indsatser.  

 

I forhold til indsats 1 (supervisionsuddannelse) blev det nævnt, at det har 
været svært at rammesætte arbejdet, og at dette bør forbedres en anden 
gang. De 50.000 kroner der er afsat skal fordeles mellem 17 personer, der 
indgår i arbejdet med supervisionsuddannelsen. 

Yderligere blev det nævnt, at der er dialog med Københavns 
Professionshøjskole om at udbyde supervisionsuddannelsen. 

 

I forhold til indsats 2 (Grade kursus) blev der orienteret om, at en forsker fra 
Parker Instituttet gerne vil forestå arbejdet, og at der også er dialog med 
Sundhedsstyrelsen. Forventningen er, at kurserne kan udbydes i løbet af 
2020.  



  

I den forbindelse skal det afklares hvem og hvor mange, kurset skal tilbydes 
til. Flere bestyrelsesmedlemmer mente, at faglige selskaber skal have et 
fastsat antal gratis-pladser til kurserne.  

Lars Henrik Larsen fik mandat fra bestyrelsen til at få videre med området og 
herunder indgå kontrakter.  

 

Indsats 3 (synlighed) er i proces. Danske Fysioterapeuter er behjælpelige med 
layout mv. af materiale.  

Et bestyrelsesmedlem anførte, at man skal se ud over pjecen og tænke i 
andre kommunikationskanaler såsom videoer med specialister.  

Det blev aftalt, at der på et kommende møde skal ses på DSFs eksterne 
kommunikation og kommunikationskanaler. Dette bliver også genstand for 
drøftelse på samarbejdsforum mellem Danske Fysioterapeuter og DSF. 

Gitte arbejder videre med området.  

 

I forhold til indsats 4 (forskeranalyse) er det besluttet, at der indgås aftale med 
Bente Andersen. Bestyrelsen drøftede kort vigtigheden af, at Bente får 
kontaktpersoner i selskaberne ifm. analysen. Her skal DSF være 
behjælpelige. Lars Henrik orienterer løbende bestyrelsen om arbejdet. 

 

Hernæst orienterede Lars Henrik om, at han er i dialog med Plan2Learn vedr. 
indsats 5 (digital læringsportal). Plan2Learn har 750.00 brugere i Danmark og 
har givet et tilbud på 45.000 kr. for DSF og alle faglige selskaber. Plan2Learn 
anbefaler, at der er en central administrator i DSF-regi og så en masse 
superbrugere i selskaberne.  

Bestyrelsen var enige om, at dette er en god idé, men at det også er vigtigt, at 
bestyrelsen bakker op om portalen. Det blev i den forbindelse foreslået, at der 
laves en plan for oplæring af selskaberne – eventuelt på en temadag. 

Det aftaltes, at Lars Henrik sætter et møde op mellem Plan2Learn og 
bestyrelsen og i øvrigt går videre med indsatsen. Det er vurderingen at de 
100.000 kr., der er afsat er rigeligt. En eventuel investering vil tidligst ske i 
foråret 2020.  

Yderligere blev der orienteret om, at der er dialog med Jesper Ottosen om 
indsats 6 (Afdækningsanalyse af faglige råd, udvalg mm.) 

Rasmus Gormsen Hansen orienterede om, at indsatsen på lederområdet er i 
proces. Der er ikke umiddelbart behov for midler til opgaven. I øjeblikket 
arbejdes der på, at få promoveret specialiseringsordningen på Danske 
Fysioterapeuters lederkonference i marts måned 2020.  



  

Endelig orienterede Heidi Marie Brogner om en dialog med det kgl. bibliotek 
om faglige selskabers adgang til databaser med videnskabelige tidsskrifter. 
Det kgl. bibliotek kan forhandle fordelagtige priser hjem, men må pt. ikke tage 
nye kunder ind grundet organisationsændringer. Dialogen tages op igen efter 
nytår.  

 

 

Konklusion 

Bestyrelsen fulgte op på de fastlagte indsatsområder og drøftede den videre 
proces. Bestyrelsen arbejder videre med alle indsatsområderne inden for den 
foreslåede økonomiske ramme. Det besluttes på et møde i det nye år, om der 
skal afsættes økonomi til faglige selskabers adgang til databaser med 
videnskabelige tidsskrifter. 

8. Budgetopfølgning og kort drøftelse af strategi 
Lars Henrik orienterede om, at DSF har et væsentligt mindre forbrug i 2019. 
Disse midler overføres til 2020, hvor DSF vil have en betydelig egenkapital. 

I budgettet for 2020, hvor både de strategiske indsatser samt en administrativ 
medarbejder syv timer om ugen er indregnet, kommer DSF ud med et lille 
underskud, der kan dækkes uden det store træk på egenkapitalen jf tidligere 
aftalte plan.  

 

Konklusion 

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2020 og tog orienteringen 
om forbruget i 2019 til efterretning.  

9. Forberedelse til fællesmødet med 
hovedbestyrelsen i Danske Fysioterapeuter 

Bestyrelsen forberedte sig på fællesmødet med hovedbestyrelsen i Danske 
Fysioterapeuter. 

10. Eventuelt 
Lars Henrik Larsen orienterede om, at der vil være et opstartsmøde om 
fagkongressen i januar måned, hvor han deltager. Det blev nævnt, at det vil 
være en fordel hurtigt at få de overordnede temaer for fagkongressen på 
plads. 

Herudover er Lars Henrik Larsen en del af planlægningen af Danske 
Fysioterapeuter fagkongres i Region Midtjylland. Her vil de faglige selskaber 
blive tilbudt at spille en rolle. 


