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Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for 

Dansk Selskab for Fysioterapi 

Dato for møde: 2. december 2015, kl. 

09.30-14.30. 

  

For referat:   

Janus Pill Christensen 

Sted: Lokale 1A, Holmbladsgade 70, 
2300 København S. 

  

 

Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rit-

tig-Rasmussen, Anette Spence og Hans 
Stryger. 

 

Fra sekretariatet: Janus Pill Christensen 

Afbud: Martin B. Josefsen (syg). 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra BM 03/11/15 

 

Sagsfremstilling 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. november 2015 er vedlagt som bilag.  

  

 

Indstilling 

 At referatet godkendes. 

 
 

Kommentarer: 

 

Det være mere tydeligt hvad der er sagsfremstilling, og hvad der selve referatet for mø-
det. [Er indarbejdet fra og med dette referat]. 

  
 

Konklusion: 

Referatet blev godkendt. 
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2. Universitetsbasering af grunduddannelsen i fysioterapi 
 

Sagsfremstilling 

Danske Fysioterapeuter har på repræsentantskabsmødet i 2014 vedtaget en ny politik for 

uddannelse, hvori anbefalingen er, at grunduddannelsen i fysioterapi bør overgå til univer-
siteterne. Som et led i det videre strategiske arbejde med denne anbefaling er der udar-

bejdet et udkast til en model, der sigter mod at beskrive indhold og form ved en universi-
tetsbasering af grunduddannelsen. 

 

Et væsentlig omdrejningspunkt for det videre arbejde med modellen er blandt andet ind-
dragelsen af interessenter på området, herunder Dansk Selskab for Fysioterapi. Forsk-

nings- og uddannelsespolitisk konsulent René Andreasen fra Danske Fysioterapeuter vil på 

mødet præsentere modellen og lægge op til en videre drøftelse heraf. Bestyrelsen/Dansk 
Selskab for Fysioterapi vil efterfølgende desuden have mulighed for skrifteligt videre at 

kommentere modellen såfremt der måtte være et ønske herom. 

 

En af de leverancer, der udover høring af interessenterne, skal danne baggrunden for det 

videre arbejde med modellen er en analyse af de nyuddannedes erfaringer med introdukti-
onsforløb efter endt uddannelse. Analysen lå færdig ultimo oktober, og er vedlagt som bi-

lag 2.2. De øvrige analyser, der skal gennemføres i forlængelse med arbejdet med model-
len, er endnu ikke færdige.  

 

 

Indstilling 

 At modellen drøftes. 

 At bestyrelsen forholder sig til om der skal afgives et opfølgende skriftelige be-
mærkninger til modellen. 

 
 

Kommentarer: 

 

René redegjorde for baggrunden for udkastet til modellen. Der er pt. ikke nogen politisk 
åbning i forhold til en universitetsbassering af uddannelserne, men Danske Fysioterapeuter 

vil gerne være på forkant med en mere konkret model, hvis der åbner sig en mulighed 

herfor. 
 

Uddannelsens opbygning kan være til diskussion, men selve ønsket om ”grundsubstansen” 
– altså universitetsbasering - er der ikke modstand imod. 

 
Det blev bemærket, at det var godt med anbefaling om, at uddannelsen fortsat skal have 

et stort klinisk indhold. Sammen med en universitetsbasering vil det løfte faget generelt. 
Det vil kunne være med til at øge de studerendes refleksion, og det vil også være godt for 

arbejdspladserne. 

 
Vi skal have knyttet meget tættere bånd mellem forskningen i den kliniske praksis og ar-

bejdspladserne. Professionshøjskolerne har kun få midler til grunduddannelse, forskning 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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og klinisk praksis sådan som det er i dag. Desuden vil kommunerne rigtig gerne forske 

mere, men de mangler midler hertil. 
 

René redegjorde for at en konkret model for en universitetsbasering kunne udspænde sig 
inden for et kontinuum fra et egentligt sundhedsuniversitet til en mindre forsøgsordning. 

 
Bestyrelsen bemærkede at SDU perspektivet fylder for meget i udkastet, det er et dårligt 

eksempel alene at læne sig op ad. Kandidatuddannelsen på SDU er præget af en toning i 
forhold til de ”raske segmenter”, og er desuden i nogen grad præget af, at kiropraktorud-

dannelsen også ligger på SDU. Det i blev i den forbindelse bemærket, at kiropraktoruddan-

nelsen ikke har meget kliniskindhold de første 3 år. 
 

Bestyrelsen udtrykte ønske om flere forskellige referencer i oplægget. Eksempelvis blev 
der udtrykt ønske om ”tungere” referencer end basisbogen i Fysioterapi på side 10.  

 
Desuden kunne bestyrelsen godt tænke sig, at der blev sat mere fokus den svenske model 

for universitetsbaseringen af grunduddannelsen i oplægget.  
 

Det blev klarlagt, at professionshøjskolerne ikke har ønsket, at deltage i dialogen om papi-

ret. Bestyrelsen tilkendegav i forlængelse heraf, at oplægget måske kunne have fokus på 
en fremtidsmodel med konkrete forslag til anerkendelse af professionsbacheloren i univer-

sitetsregi. Til en start kunne anbefalingen være, at ét universitet skal udbyde uddannelse 
som en begyndelse for, at høste relevante erfaringer. 

 
Afslutningsvist blev det bemærket, at Danske Fysioterapeuters strategi for at højne faglig-

heden ikke kun bør have fokus på en universitetsbasering af grunduddannelsen. Forenin-
gen bør sætte specialisering højere på dagsordenen, og ikke kun interessere sig herfor for 

at ”sælge faget”. For at opnå større faglighed inden for fysioterapien må vi derfor på alle 

niveauer have fokus herpå.  
 

 
Konklusion: 

 

Bemærkninger fra mødet sendes til Danske Fysioterapeut (René) idet bestyrelsen særligt 
understreger, at de svenske erfaringer bør fylde mere i oplægget. 

 

3. Bestyrelsesseminar 2016 (udsat fra forrige møde) 
 

Sagsfremstilling 

  

Punktet er udsat fra forrige møde den 2. november 2015. 

Bestyrelsens årlige seminar finder den 25.-27. februar 2016. På seminariet er der både tid 

til at drøfte planlægningen af store opgaveklynger samt sætte fokus på DSF’s og bestyrel-
sens udvikling. 

 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/


 

Dansk Selskab for Fysioterapi  www.danskselskabfysioterapi.dk 

Holmbladsgade 70  Telefon: +45 3341 4612 
DK-2300 København S  Mail: kontakt@dsfys.dk 

 

4/8  

Blandt de mange opgaver, der kan gribes fat i det nye år, og rammesættes på seminariet, 

er der blandt andet: 

 

Strategi for 2016 

 

Specialer og specialisering 

Opfølgning/status for specialestrukturen. Hvor står vi i dag. 

Endelig implementering af den nye specialestruktur. 

Revision af specialistordningen. 

 

Fag og udvikling 

 

- Kliniske retningslinjer og måleredskaber.  

 

 
Øvrige fokusområder 

 

- DSF’s understøttelse af de faglige selskabers udvikling i øvrigt – jf. fremtidsværk-
stedet på dialogmødet den 6. oktober. 

- Planlægning / overvejelser omkring generalforsamlingen i juni. 

- Bestyrelsesudviklingsaktivitet. 

- Fortsat styrkelse af samarbejdet med DFys.  

 

Kommentarer: 

 

Det blev indledningsvist bemærket, at suppleant Anette Storm skal inviteres. 
 

Bestyrelsen var enige om, at der nu er behov for, der skal træffes nogle konkrete beslut-
ninger i forhold til specialestrukturen samt at der skal fastlægges nogle klare pejlemærker 

for arbejdet med revisionen af specialistordningen.  
 

Samarbejde med forskningsmiljøerne bør også dagsordenssættes på mødet.  

 
Samarbejde med forskningsmiljøerne. Hvordan forholder DSF sig til faglig udvikling?  Det 

kan umiddelbart være svært for de faglige selskaber at tage et koordineret ansvar herfor, 
derfor skal DSF sætte retning for dette arbejde. 

 
Bestyrelsen bør drøfte tiltag der kan styrke de faglige selskabers involvering – herunder 

ikke mindst den strategiske kommunikation med de faglige selskaber 
 

Hvis der skal hyres en ekstern konsulent kunne det være i forhold til at arbejde med at få 

visionen lidt tydeligere frem og få den gjort mere levende.  
 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Konklusion: 

 

Sekretariatet udarbejder et konkret udkast til program, der drøftes på bestyrelsesmødet 
sidst i januar.  

 

4. Budget 2016 – første drøftelse (udsat fra forrige møde) 
 

Sagsfremstilling 

Punktet er udsat fra BM 2. november 2015. Der fortages enkelte tekniske justeringer i 
budgettet – der eftersendes. 

 

Der er udarbejdet et råudkast til budgettet for 2016. Lønbudgettet er fremskrevet med 
1,75 pct., da den generelle lønudvikling følger udviklingen i Danske Fysioterapeuters se-

kretariat. 

 

I budgetudkastet er der lavet en første bud på en fordeling af udgifterne på aktiviteter i 

2016. I sammenligning med budgettet for 2015 er der foretaget en opjustering af forvent-
ninger til forbruget i 2016 på to områder, det gælder: ”Specialer og uddannelser”, ”Måle-

redskaber”. 

 

Modsat er der foretaget en nedjustering i forventningerne til forbruget på i forhold til: ”Kli-

niske retningslinjer”, ”Øvrige møder” og ”Kongresser og konferencer”    

 

Der er behov for, at bestyrelsen kvalificerer ovenstående budgetlægning yderligere på 

baggrund af bestyrelsens ønsker til aktiviteter i regi af DSF i 2016. Det er dog vurderin-

gen, at det først kan ske på bestyrelsesseminariet i foråret. 

 

På den baggrund foreslås følgende proces: 

 

- Bestyrelsen anvender og vedtager vedhæftede budget, som ramme budgettet for 

2016.  

- På bestyrelsesseminariet i begyndelsen af 2016 prioriteres og besluttes aktivite-

terne i DSF i 2016 og budgettet justeres på den baggrund. 

 

Indstilling: 

 At bestyrelsen drøfter, kommenterer og vedtager budgettet for 2016. 

 At bestyrelsen tilkendegiver, at budgettet ”genåbnes” i forbindelse med bestyrelsesse-
minariet i 2016 med henblik på en fornyet og grundig prioritering af indsatserne i 

2016.  
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Kommentarer: 

 

Intet. 
 

Konklusion: 

 

Budgettet blev godkendt med en beslutning om, at genåbne det i forbindelse med besty-

relsesseminariet i februar 2016. 

 

 

5. FORTROLIG SAG: 

Speciale inden for skulderområdet (udsat fra forrige møde) 
 

Sagsfremstilling 

Punktet er udsat fra BM den 2. november 2015. 

 

Dansk Selskab for Fysioterapi har modtaget en henvendelse fra Bjørn Thorup 

Overlæge, Skulder/albuesektor, Ortopædkir.Afd. Silkeborg Sygehus vedrørende en specia-

listuddannelse, som er udarbejdet for fysioterapeuter inden for skulder-albueområdet. 

Konkret vedrører specialistuddannelsen skulder- og albue diagnostik og udredning. Bjørn 
Thorup har forsøgt at få en dialog med Sundhedsstyrelsen omkring en godkendelse af ud-

dannelsen, men styrelsen har ikke svaret på hans henvendelser. 

Bjørn Thorup vil gerne vide, hvorledes Dansk Selskab for Fysioterapi forholder sig til initia-
tivet. Han har pr. post fremsendt et kopi af beskrivelsen af uddannelsen mv., men han øn-

sker, at DSF skal behandle disse beskrivelser fortrolige og ikke udbrede dem til andre. 

Derfor er sagen fortrolig. 

 

Indstilling: 

 At bestyrelsen drøfter, hvorledes DSF skal forholde sig til initiativet på Silkeborg 

Sygehus. 

 

Kommentarer: 

 
Bestyrelsen ønskede at give en tilbagemelding i en positiv ånd. 

 

Initiativer på Silkeborg sygehus skabte nogle refleksion i forhold til den fremtidige specia-
listordning. Initiativer som dette bør iagttages i forbindelse med revisionen. DSF bør have 

fokus på, at skabe rammerne for, at dele af en specialistuddannelse kan bestå af forløb 
som dette. Men forud herfor er det væsentligt, at forløbet tildeles ECTS point. 
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Konklusion: 

 

Sekretariatet skal udarbejde et svar til Bjørn Thorup, hvori hvor det lægges vægt på føl-
gende:  

 

Der skal være en anbefaling om, at han prøver at knytte uddannelsen i forhold til kendte 
efteruddannelsesinstitutioner som fx Center for Kompetence Udvikling i Midtjylland eller 

professionshøjskolerne. Det vil være godt, hvis uddannelsen blev tildelt ECTS point.  
 

Bestyrelsen ønsker at understrege, at DSF ikke så det som sin rolle at lave en officiel aner-
kendelse af uddannelsen. Bestyrelsens anser i øvrigt forløbet som et uddannelsestiltag, 

der kan kvalificerer fysioterapeuter til at blive kliniske eksperter men ikke specialister. 

Hvis der skabes klarhed om ECTS samt adgangsmuligheder og pris for uddannelsen, vil 

DSF være positiv indstillet overfor at gøre opmærksom på initiativet blandt de faglige sel-
skaber. 

 

 

 

6. Rulledagsordenen 
 

Sagsfremstilling 

Rulledagsordenen for de kommende møder er vedlagt som bilag.  

 

Indstilling: 

At bestyrelsen kommentere rulledagsordenen.  

Bilag 6.1 Rulledagsordenen 

Kommentarer: 
 

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

 
Konklusion: 

Rulledagsordenen blev taget til efterretning. 
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7. Eventuelt 
 

E1. Status for dialoginitiativ på det muskuloskeletale område. 

 

Der arbejdes på at finde en dato. Bestyrelsens ønske er, at parterne når så langt så muligt 

i tilnærmelserne til hinanden. 

 

 

E2. Flytning af dialogmøde i februar til marts/april. 

 
Det blev besluttet, at der ikke skal afvikles dialogmøder i foråret. I stedet skal der satses 

på at får afviklet et rigtig godt program for dialogmødet omkring generalforsamling i juni. 
  

 

E3. Sidst nyt fra Bone and Joint. 

 

Punktet blev udskudt, da Martin var fraværende. 

 

E4. Tilbagemelding fra konferencen om nationale kliniske retningslinjer (den 24. 
november 2015). 

 

Punktet blev udskudt, da Martin var fraværende. 

 

E5. Øvrige bemærkninger 

 
Bestyrelsen ser frem til at blive præsenteret for den nye faglige konsulent Annette Fisker, 

og udtrykt ønske at bestyrelsen havde fået orientering om ansættelsen og Annettes kom-
petencer og baggrund tidligere. 

 
Der skal snart udsendes et nyhedsbrev fra DSF’s side. 

 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/

