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Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for 
Dansk Selskab for Fysioterapi 

Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 
18.30-20.30. 

  

For referat:   

 

Sted: Video - LifeSize 

  

 

Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rit-
tig-Rasmussen, Anette Spence, Hans 
Stryger og Martin B. Josefsen 

 

Fra sekretariatet: Janus Pill Christensen 

Afbud:  

 
 

 

 
 

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 
 
Sagsfremstilling 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. december 2015 er vedlagt som bilag.  
  
Indstilling 

• At referatet godkendes. 
 

Kommentarer: 
 
 
Det blev bemærket at det skulle fremgå af referatet, at kommunerne rent faktisk gerne 
ville forske, men at problemet nogle gange er, at de mangler midler hertil. 
 

Konklusion: 
 
Referat blev godkendt med ovenstående præcisering. 
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2. Program for bestyrelsesseminar 25.-27. februar 2016 
 

Sagsfremstilling 
 
Sekretariatet har med udgangspunkt i bestyrelsens tidligere drøftelser udarbejdet et ud-
kast til program til bestyrelsesseminariet sidst i februar 2016. 
 
 
Indstilling: 
• At bestyrelsen drøfter, kommenterer og vedtager programmet for bestyrelsessemina-

riet 2016. 
 

Bilag 2.1 Udkast til program for bestyrelsesseminariet i februar 
 

Kommentarer: 
 
Det skal fremgå af programmet, hvem der deltager i mødet på hvilke tidspunkter. 
 
Anette Spence orienterede om, at hun har mulighed for at deltage i mødet fredag og lør-
dag.  
 
Der var tilslutning til at Ann Sofie inviteres til at holde oplæg på bestyrelsesseminariet. 
 
 

Konklusion: 
Sekretariatet arbejder sammen med formandsskabet videre med at forberede proces og 
oplæg til drøftelserne på seminariet – jf. de bilag, der skal udsendes forud for seminariet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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3. Repræsentantskabsmødet 2016 
 
Sagsfremstilling 
Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde finder sted den 4.-5. november 2016. 
 
Sekretariatet vil orientere om processen frem mod repræsentantskabet med fokus på 
DSF’s muligheder for at øve indflydelse på mødet. Med udgangspunkt i oplægget skal be-
styrelsen drøfte DSF’s deltagelse i repræsentantskabsmødet – herunder om, at der dags-
ordner, der ønskets fremmet på mødet. 
 
Indstilling: 
At bestyrelsen drøfter DSF forberedelse af repræsentantskabsmødet. 

Kommentarer: 
Sekretariatet orienterede om processen frem mod repræsentantskabsmødet. Den 15. maj 
er der deadline for opstilling af kandidater, og den 1. september deadline for fremsendelse 
af forslag. Sekretariatet anbefalede desuden at DSF’ bestyrelse prøver at tage fat i Tina L 
og/eller hovedbestyrelsen, hvis der forhold vedr. DSF så ønskes ændret. Det er således en 
mulighed, at DSF kan imødekommes uden at det behøver, at blive en sag for repræsen-
tantskabet. 
 

Konklusion: 
Bestyrelsen ønskede at forberedelsen af repræsentantskabsmødet indgå som en del af 
drøftelserne på bestyrelsesseminariet.  

 
4. Rulledagsordenen 

 

Sagsfremstilling 
Rulledagsordenen for de kommende møder er vedlagt som bilag.  
 
Indstilling: 
At bestyrelsen kommentere rulledagsordenen.  

Kommentarer: 
 
Sekretariatet skal sende en informationsmail ud til de faglige selskaber med datoerne for 
de planlagte aktiviteter i DSF regi i 2016. 
 

Konklusion: 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Rulledagsordenen blev taget til efterretning. 
 

5. Eventuelt 
 
E1. Sidst nyt fra Bone and Joint. 
Patientforeninger og faglige repræsentanter er med i Bone and Joint. Martin orienterede 
om, at han har forsøgt at være proaktiv for at få revitaliseret vision og arbejdet i regi af 
Bone and Joint, og at han derfor ser frem til at der arbejdes videre hermed. Et af de op-
lagte temaer for arbejdet i Bone and Joint er, at få lavet noget mere interessevaretagelse i 
forhold til at sikre flere forskningsmidler. Et andet potentiale er desuden at Bone and Joint 
kan anvendes til at skabe et bredere internationalt netværk.  
 
Referat fra mødet i november sendes ud til bestyrelsen. 
 
Hjemmesiden for Bone and Joint: 
www.bjd.org 
 
E2. Tilbagemelding fra konferencen om nationale kliniske retningslinjer (den 24. 
november 2015). 
 
Der var både deltagere fra Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi. Vi 
skal ikke forvente at NRK fortsætter i samme organisatoriske rammer som hidtil. Sund-
hedsstyrelsen arbejder ud fra en ide om, at udviklingen af NKR skal foregå i regi af de fag-
lige selskaber – dermed menes for størstedel af NKR’erne i regi af de lægevidenskabelige 
selskaber. Men der endnu ikke afgjort noget herom.  
Dansk Selskab for Fysioterapi (v. Martin) har sammen med Danske Fysioterapeuter (v. 
Tina Lambrecht) i et indlæg på Altinget.dk advaret mod besparelserne på NKR, idet den 
årlige bevilling på 20 mio. kr. er bortfaldet pr. 1.1. 2016. Desuden fremhæves vigtigheden 
af, at der ikke kun er fokus på udviklingen af NKR, men ikke mindst på implementeringen 
af disse. 
 
Det blev bemærket, at Dansk Selskab for Fysioterapi bør have fokus på at afsøge mulighe-
derne for at finde andre aktører, der kan stå for og/eller finansiere udviklingen af kliniske 
retningslinjer. Fx findes der regionale centre for medicinske teknologivurderinger. Det er 
bare et eksempel på finansieringskilder, som man kan forsøge at aktivere.  
 
E3. Orientering om nyt sagssystem 
 
Sekretariatet orienterede om, at Dansk Selskab for Fysioterapi vil blive koblet på Danske 
Fysioterapeuters nye sagssystem. Grundlæggende handler det nye sagssystem om at sikre 
aktivering og overblik over samtlige dokumenter. Sekretariatet orienterede om, at der ved 
overgangen til de nye sagssystem vil være fokus på at sikre bestyrelsesbetjeningen herun-
der adgang til relevante dokumenter.  
 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
http://www.bjd.org/
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E4. Orientering om opgaver i regi af kvalitetsenheden 
 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen har modtaget en længere beskrivelse af opgaver og formål med kvalitetsenhe-
den. Tilfredsstiller beskrivelsen bestyrelsens behov om information herom eller er der brug 
for at dagsordenssætte en selvstændig mundtlig orientering herom på et senere bestyrel-
sesmøde? 
 
 

Konklusion: 
 
Bestyrelsen besluttede at invitere kvalitetsenheden til bestyrelsesmødet i marts måned 
med henblik på, at drøfte hvorledes Dansk Selskab for Fysioterapi kan spille ind som inte-
ressent i forhold til kvalitetsenhedens arbejde.  
 
 
E5. Fagkongres 2018 
 
Martin orienterede omkring det første møde i styregruppen i forbindelse med fagkongressen 
i 2018.  
 
Dansk Selskab for Fysioterapi havde fået tildelt pladsen for formand for det videnskabelige 
panel. Martin foreslog, at Bjarne Rittig-Rasmussen besatte pladsen, hvilket hele bestyrelsen 
bakkede op om. Bjarne tog imod opfordringen om at besætte pladsen. Bjarne vil skulle 
arbejde sammen med Thomas Maribo.  
 
Dansk Selskab for Fysioterapi var blevet indbudt til at være med i en gruppe, der skulle 
undersøge mulighederne for, at de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter går sammen 
om at etablere en fælles stand på kongressen. Der blev efterspurgt mere baggrundsinfor-
mation om, hvad denne arbejdsgruppe præcist skulle lave. Det blev aftalt, at sekretariatet 
samme med Danske Fysioterapeuters sekretariat skulle præsentere mere information for 
bestyrelsen herom på bestyrelsesseminariet sidst i februar. Bestyrelsen vil herefter tages 
stilling til bemandingen af arbejdsgruppen. 
 
 
E6 Øvrige bemærkninger 
 
Bestyrelsen efterspurgte mere information om omkring workshoppen omkring kliniske ret-
ningslinjer og måleredskaber, der blev afholdt i december. Bestyrelsen kunne godt tænke 
sig, at have været informeret bedre om indholdet og baggrunden herfor. Sekretariatet til-
kendegav, at der vil komme fokus på udbyttet og indholdet i dagen ikke mindst i lyset, af 
pejlemærkerne for den videre udvikling af måleredskaber og kliniske retningslinjer. Den nye 
medarbejder Annette Fisker vil komme med et oplæg herom på bestyrelsesseminariet.  
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