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Referat af bestyrelsesseminariet i Dansk 
Selskab for Fysioterapi 

Dato for møde: 25.-27 februar 2016 

  

For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severinkursuscenter 

  

 

Deltagere:  

Martin B. Josefsen, Bente Andersen, 
Bjarne Rittig-Rasmussen, Hans Stryger, 
Annette Spence (fredag-lørdag), An-
nette Storm (torsdag-fredag). 

 

Fra sekretariet: 

Janus Pill Christensen og Annette Fisker 

 

Gæster fra Danske Fysioterapeuter 

Karen Langvad (torsdag) 
Ann Sofie (fredag formiddag) 

Afbud: 

 

 
 

 

 
 
Dette er et beslutningsreferat og gengiver alene beslutningerne, der blev truffet på besty-
relsesseminariet. Undtagelse herfor er, at pointer (argumentation) der har særlig betyd-
ning for konklusionerne er med i referatet.  
 

1. Specialstrukturen 
 
Der var en gennemgang af beskrivelserne fra de faglige selskaber.  
 
• Det blev besluttet, at fastholde alle specialerapportens anbefalinger for så vidt angår 

specialerne inden for fysioterapi.  
 
• I tillæg hertil blev det besluttet, at etablere et nyt speciale, der dækker området i for-

hold til arbejdsmiljø og ergonomi på baggrund af den beskrivelse Dansk Selskab for Fy-
sioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi havde fremsendt.  

 
Forudsætningen for at specialet kan henlægges til varetagelse af Dansk Selskab for Fysio-
terapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi er, at der findes et nyt navn. Som 
det fremgår af specialerapporten fra 2015, så skal sundhedsfremme gå på tværs af alle 
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specialer. Derfor skal et nyt navn signalerer, at specialet dækker de fysioterapeutiske ind-
satser rettet mod forbedring af arbejdsmiljø samt fokus på ergonomiske problemstillinger.  
 
Bestyrelsen ønskede desuden, at beskrivelsen af det relevante internationale miljø og net-
værk kommer til at fremstå klarere.  
 
Der findes således følgende specialer inden for fysioterapi: 
 

1. Geriatri  
2. Hjerte-lunge 
3. Muskuloskeletal 
4. Neurologi  
5. Onkologi  
6. Psykiatri  
7. Pædiatri  
8. Sportsfysioterapi 
9. Urologi, gynækologi og obstetrik 
10. ”Ergonomi og arbejdsliv” [Repræsenteret ved det nuværende selskab for Sundheds-

fremme, Forebyggelse og Ergonomi].  
 
 
Bestyrelsens konstaterede at der for hvert speciale findes et selskab, der kan udgøre den 
organisatoriske ramme omkring varetagelsen af de opgaver, der knytter sig til specialerne.  
 
For så vidt angår det muskuloskeletale område, så har flere selskaber udtryk interesse for, 
at arbejde ind i specialet. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi har taget initiativ 
til en dialog omkring samarbejdet på det muskuloskeletale område. Dialogen finder sted i 
maj, og bestyrelsen vil afvente resultatet af dialogen inden der træffes beslutning om, 
hvorledes det fremtidige samarbejdet i forhold til specialet kan tilrettelægges.  
 
Bestyrelsen fandt det desuden formålstjenligt, at der er et tæt på samarbejde på det on-
kologiske område mellem Dansk Selskab for Onkologi og Palliativ Fysioterapi og Dansk 
Selskab for Fysioterapeutiske Lymfødembehandling. 
 
Bestyrelsen fandt ikke grundlag for at etablere et speciale inden for smerte. Bestyrelsen 
anerkendte, at fysioterapeutiske smertebehandling er et vidensfelt, og at der er behov for 
mere viden på området. Men smertebehandlingen inden for fysioterapi er kompetencefel-
tet går på tværs af specialerne. Dermed lever smerteområdet ikke op til at være både et 
selvstændigt kompetence og vidensfelt.  
 
• Bestyrelsen besluttede, at konklusionerne vedrørende specialestrukturen snarest mu-

ligt skulle kommunikeres direkte til selskaberne, der havde lagt et stort arbejde i at 
udarbejde beskrivelser. 

 

Specialistordningen 
• Bestyrelsen besluttede, at den vil lave en mindre revision af specialistordningens ”ver-

sion 2.0”. Det blev besluttet, at arbejdet skulle forankres i bestyrelsen. Inddragelsen af 
de faglige selskaber og andre interessenter vil kunne ske via høring. Der vil blive taget 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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stilling inddragelsen af interessenter undervejs i processen. Bestyrelsen var indstillet 
på, at arbejdet med revisionen ikke skulle strække sig over lang tid. 

 
• Bestyrelsen besluttede, at der skulle udarbejdes et forslag til et revideret udkast til 

specialistordningen med udgangspunkt i følgende opmærksomhedspunkter: 
 
Der skal være en drøftelse af uddannelseskravene i forhold til niveauet af formel uddan-
nelse. 
Der skal være en drøftelse af niveauet omkring supervision. 
 
Ovenstående opmærksomhedspunkter kan få indvirkning på niveauet omkring specialere-
levant uddannelse. 
 
Specialistrådet 
Der er tre vakante pladser i rådet.  
• Der skal på den korte bane laves et opslag der skal videreformidles til de faglige sel-

skaber omkring sammensætningen af rådet.  
• Der skal udarbejdes et oplæg til, hvorledes rådet skal sammensættes i fremtiden. 
 
 

Samarbejde med Danske Fysioterapeuter 
 
Ann Sofie holdte et oplæg omkring ”politik i Danske Fysioterapeuter” og lagde op til et 
tættere samarbejdet mellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi og 
de faglige selskaber.  
 
Oplægget er vedlagt som bilag til referatet. 
 
Bestyrelsen var positiv indstillede i forhold til at udvikle samarbejdet i relation til ud fra 
perspektivet om, at Dansk Selskab for Fysioterapi og de enkelte faglige selskaber spiller 
ind som faglige ressourcer omkring relevante politiske indsatser. Der var enighed med 
Danske Fysioterapeuter omkring, at de faglige selskabers legitimitet netop er, at de re-
præsentere fagligheden inden for fysioterapi.  
 
 
Status 
Visuelprofil er etableret. Plan om at lave noget information til fysioterapeutuddannelserne. 
Større synliggørelse af os selv. Klikke sig ind via DSF’s hjemmeside (det er hoveddøren). 
Ideer: Folder plamfet. Hvordan kan selskaberne løfte noget ind i Dansk Selskab for Fysio-
terapi.  
 
 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Status kliniske retningslinjer og måleredskaber 
 
Annette Fisker præsenterede sig selv og holdt et oplæg omkring status for indsatser om-
kring måleredskaber og test. 
 
Bestyrelsen besluttede at når Magicapp (et søgeværktøj i forhold til kliniskeretningslinjer) 
er færdigudviklet, så skal alle faglige selskaber informeres omkring værktøjets anvendel-
sesmuligheder. 
 
Bestyrelsen besluttede, at der fremover skal henvises til høringsportalen i stedet for, at 
lægge disse på Dansk Selskab for Fysioterapis hjemmesiden. Baggrunden for beslutningen 
var at høringsportalen indeholder den samlede information omkring høringen herunder 
både høringsmateriale, andre organisationers høringssvar mv. Materialet er således langt 
mere fyldestgørende end Dansk Selskab for Fysioterapis høringssvar alene. Sekretariatet 
skulle dog undersøge om der var nogle tidsbegrænsning i forhold til, hvor lang tid materia-
let ligger på høringsportalen.  
 
 

Samarbejde med forskningsmiljøerne 
 
Det blev besluttet, at følge den indstillede plan for det videre arbejde på området. Annette 
Fisker overtager sekretariatsansvaret for indsatsområdet, således at hun i samarbejde 
med Bjarne arbejder videre med at udfolde strategien. Strategien beskrives som et af de 
tre strategiske indsatsområder for Dansk Selskab for Fysioterapi i 2016.  
   

Strategi og budget 
Janus gennemgik indledningsvist udviklingen i Dansk Selskab for Fysioterapis forbrug i re-
lation til de forudsætninger som det oprindelige tilskud til Dansk Selskab for Fysioterapi 
blev givet på.  
Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skulle udarbejde et oplæg til Danske Fysioterapeu-
ter i forhold til at få beskrevet den meraktivitet, som en forhøjelse af tilskuddet til Dansk 
Selskab for Fysioterapi kunne afstedkomme. 
 
Bestyrelsen reviderede herefter budgettet, således at dette komme til at balancere i 2016. 
 
Bestyrelsen besluttede, at Dansk Selskab for Fysioterapi skulle arbejde med tre strategiske 
indsatsområder i 2016: 
 

1. Specialer og specialisering. 
2. Samarbejde med forskningsmiljøerne 
3. Organisationsudvikling med særlig fokus på kommunikation. 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Sekretariatet laver et udkast til beskrivelsen af de enkelte strategiområder på baggrund af 
drøftelserne på seminariet. Beskrivelserne behandles og godkendes efterfølgende på et be-
styrelsesmøde. 
 

Generalforsamling 
• Bestyrelsen besluttede, at der skulle arbejdes videre med en ide om, at årsmødet 

skulle have fokus på at kommunikere status og resultater for Dansk Selskab for Fysio-
terapi.  

Ann Sofie skulle eventuelt inviteres for, at formidle det samme budskab omkring samar-
bejde mellem Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber (jf. oplægget på dette besty-
relsesseminar). Bestyrelsen drøfter årsmødets program på de kommende bestyrelsesmø-
der. 
 
• Bestyrelsen besluttede, at vi skulle forsøge at booke Severin igen den 1. juni til årsmø-

det og generalforsamling. 
 
 

Repræsentantskabsmødet 2016 
 
Janus orienterede om frister i forbindelse med valget til repræsentantskabet, som også var 
formidlet direkte til de faglige selskaber. 
 
Dansk Selskab for Fysioterapi havde ingen aktuelle planer om at fremme forslag på repræ-
sentantskabsmødet, idet økonomi-ønskerne forsøges løfte i direkte dialog med Tina L og 
hovedbestyrelsen. 
Bestyrelsen besluttede at afklaringen af hvem Dansk Selskab for Fysioterapi sender som 
observatør til mødet sker efter konstitueringen af den nye bestyrelsen efter generalfor-
samlingen. 
 

Fagkongressen 2018 
 
Bestyrelsen besluttede, at udpege Bente som Dansk Selskab for Fysioterapis repræsentant 
i forhold til afklaringen af ideen om en fælles stand med Danske Fysioterapeuter på fag-
kongressen. 
 

Andet 
Det blev besluttet, at bestyrelsesmødet den 9. maj bliver et heldagsmøde. Odense under-
søges som en mulighed ellers bliver mødet i København. 
Det blev besluttet, at holde kort bestyrelsesmøde om aftenen den 31. maj forud for gene-
ralforsamlingen og årsmødet. Hans vil ikke kun møde fysisk op, men vil eventuelt kunne 
deltage via Skype. 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Annette Storm indtræder i bestyrelsen i stedet for Anette Spence i april, da Anette ikke 
genopstiller til bestyrelsen i Dansk Selskab for Bassintræning. 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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