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Referat af møde i Bestyrelsen for Dansk 
Selskab for Fysioterapi 

Dato for møde: 29. marts 2015, kl. 
08.30-11.30. 

  

For referat:   

Janus Pill Christensen 

Sted: Video - LifeSize 

  

 

Deltagere: Bjarne Rittig-Rasmussen, 
Anette Spence, Hans Stryger og Martin 
B. Josefsen. 

 

Bente Andersen deltog i dele af mødet 
og havde desuden afgivet skriftelige 
kommentarer hertil, som indarbejdes i 
referatet. 

 

Fra sekretariatet: Janus Pill Christensen 

Afbud: Anette Storm 

 
 

 

 
 
  
 
 

 

1. Opfølgning på bestyrelsesseminar 25.-27. februar 2016 
 

Sagsfremstilling 
På bestyrelsesseminariet blev det besluttet, at Dansk Selskab for Fysioterapi skulle arbejde 
ud fra tre strategiske målsætninger i 2016. Det er 1) Specialer og specialisering, 2) Sam-
arbejde med forskningsmiljøerne og 3) Organisationsudvikling – særligt med fokus på 
kommunikation. Sekretariatet har på baggrund af bestyrelsens drøftelse udarbejdet en be-
skrivelse af de strategiske indsatsområder.  
Beskrivelserne er tænkt som bestyrelsens overordnede styringsredskab i forhold til arbej-
det med strategierne. Dvs. at bestyrelsen løbende skal kunne danne sig et overblik over 
status for indsatsområder. Der vil underlæggende være større detaljeringsniveau, som 
ikke inkorporeres i beskrivelserne.   
 
Strategiområde 3 – organisationsudvikling – vil særligt blive uddybet på bestyrelsesmødet 
i maj måned. 
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Indstilling: 
At bestyrelsen kommenterer og godkender beskrivelsen af de tre strategiske indsatsområ-
der. 
At opfølgningen på bestyrelsesseminariet i øvrigt drøftes. 
 

Kommentarer 
 
Strategibeskrivelserne 
Sekretariatet redegjorde for at beskrivelserne af de tre strategiske indsatsområder lø-
bende vil blive justeret og opdateret. Beskrivelserne er overordnede, og der vil være andre 
underliggende dokumenter knyttet til de strategiske indsatsområder. Indsatsområdet om-
kring organisationsudvikling vil blive foldet ud på næste bestyrelsesmøde i maj.  
 
Bente havde i en skriftelig kommentar til elementet omkring kommunikationsstrategien 
fremhævet vigtigheden af, at det gøres klart at den har flere planer: 

1. DSFs Kommunikationsstrategi overfor/til de faglige selskaber, kommunikationsstra-
tegi til/med Danske Fysioterapeuter, Kommunikationstrateg til eksterne samar-
bejdspartnere. 
 

2. Forslag til Kommunikationsstrategi De Faglige Selskaber imellem.  
 
Der var enighed om at opgaven skulle deles op i forskellige elementer. 
 

Øvrige bemærkninger til opfølgningen 
 
Specialisering 
Bestyrelsen ønskede en dialog med Dansk Selskab for Sundhedsfremme, Forebyggelse og 
Ergonomi inden generalforsamlingen. Forud for mødet er det vigtigt, at selskabet gør sig 
klart, hvad det har brug for få afklaret/drøftet med Dansk Selskab for Fysioterapi. 
 
Der var enighed om, at der udover det videre arbejde med specialistordning skulle følges 
om med central indsats med at få beskrevet specialerne i fysioterapi udadtil. Beskrivel-
serne fra de faglige selskaber kunne i den forbindelse bruges som et udgangspunkt for 
dette arbejde. Det blev bemærket, at det fælles indsatsområde mellem Danske Fysiotera-
peuter og Dansk Selskab for Fysioterapi omkring promovering af specialer i fysioterapi vil 
være et naturligt afsæt for denne opgave. Denne opgaver hænger også sammen med en 
ekstern kommunikationsstrategi. 
Desuden kunne beskrivelserne også anvendes som inspiration til at sætte fokus på samar-
bejdspotentialerne mellem de enkelte selskaber. På længere sigt vil samarbejdsrelatio-
nerne skulle udbygges og også komme til at stå mere klart, når der skal arbejdes med at 
beskrive curriculum for specialerne. Beskrivelserne kunne også anvendes til at sætte fokus 
på samarbejder omkring kursusudbud mv. 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Specialistråddet 
Det blev klarlagt, at Morten Høgh pt. var den eneste, der havde budt ind på en af de tre 
ledige pladser i specialistrådet. Bente stillede sig til rådighed for at træde ind i specialistrå-
det i overgangsperioden, hvilket bestyrelsen bifaldt. 
  
NKR, måleredskaber mv. 
Annette Fisker orienterede om at arbejdet med NKR, måleredskab mv. kører videre som 
aftalt på bestyrelsesseminariet.  
 
Fremtidig bemanding af sekretariatet 
Karen Langvad orienterede om, at Janus Pill Christensen efter eget ønske samt Martins og 
Danske Fysioterapeuters ønske fortsat vil blive tilknyttet Dansk Selskab for Fysioterapi én 
dag om ugen for i samarbejde med Mette Østergaard at arbejde videre med projektet om-
kring organisationsudvikling. Det vil særligt være den del, der handler om kommunikatio-
nen, som Janus vil have fokus på. Men i forbindelse med Mettes tilbagevenden vil der også 
være fokus på hele overleveringen. Janus deltager derfor på bestyrelsesmøderne i maj 
måned og på generalforsamlingen den 1. juni.  
 
Generalforsamlingen 
Der skal findes en dirigent til generalforsamlingen – gerne en udefra. 
 
Pt. er det noteret at Martin, Bente og Bjarne genopstiller til bestyrelsen i Dansk Selskab 
for Fysioterapi. Hans overvejer pt. om han genopstiller, og vil søge en afklaring heraf in-
den udgangen af april måned. 
 

Konklusion 
Bestyrelsen godkendte beskrivelserne af de strategiske indsatsområder. 
Bestyrelsen drøftede opfølgningen på bestyrelsesseminariet.   
 
 

2. Revision af specialistordningen 
 
Sagsfremstilling 
På bestyrelsesseminariet blev rammerne for arbejdet med revisionen af specialistordnin-
gen fastlagt, idet det blev besluttet, at arbejdet forankres i bestyrelsen. Bestyrelsen be-
sluttede også, at sigte efter en mindre revision af ordningen – ”en version 2.1”. 
Bestyrelsen havde også en først overordnet drøftelse omkring opmærksomhedspunk-
ter/ønsker til justering af ordningen. 
Sekretariatet har samlet op på de forskellige meningstilkendegivelser og forsøgt at prøve 
at ramme den videre drøftelse ind. Formålet med drøftelsen på dette møde er at afklare 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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hvilke elementer bestyrelsen ønsker at drøfte mere indgående på bestyrelsesmødet i maj 
måned – og dermed også hvilke elementer i ordningen, der kan bestå uden yderligere 
drøftelse. 
Der er vedlagt en kommenteret version 2.0. af specialistordningen, hvor der er indsat 
kommentarer for hvert enkelt element i ordningen. Kommentarerne kan være ”ingen æn-
dring” eller en notering af et ønske om en videre drøftelse heraf. 
 
Overordnet er der identificeret følgende opmærksomhedspunkter til videre drøftelse: 
Krav om medlemskab af relevant faglig selskab 
Formelle uddannelseskrav 
Specialerelevant efteruddannelse 
Supervision 
Caserapport 
 
 
Indstilling: 
At bestyrelsen med udgangspunkt i bilag 2.1 afklare, hvilke elementer i specialistordnin-
gen, der skal afklares en drøftelse af på bestyrelsesmødet den 9. maj 2016.  
 

 
Kommentarer 
 
Der var enighed om, at der frem til ”krav til godkendelse som specialist” på side 5. ikke 
var nogle emner til videre drøftelse udover at figuren på side 4 eventuelt skulle justeres 
afhængig af, hvad man finder ud af omkring den øvrige revision. 
 
Der var desuden enighed om, at der skulle forberedes et oplæg til mødet i maj med føl-
gende opmærksomhedspunkter: 
• Krav om medlemskab af et relevant fagligt selskab – dette behøves ikke at være et 

specialebærende selskab. 
• Fokus på uddannelseskravet i forhold til master/kandidatgrad og tilegnelse af viden-

skabelig metode. 
• Niveauet af superviseret praksis samt hvem der kan give supervision. I forlængelse 

heraf (next step) evt. fokus på specialerelevant efteruddannelse. 
• Behov for – og niveauet omkring – caserapporten. 
• Vurdering af om det giver mening med opdeling i 2 faser. 
• Godkendelsesproceduren herunder den praktiske organisering i den forbindelse god-

kendelse. 
• Snitfladen og rollefordelingen mellem Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysiote-

rapeuter omkring ordningen jf. det projekt, der er forankret under samarbejdsforum-
met omkring promoveringen af specialistordningen/specialister i fysioterapi. 

 
 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Konklusion 
 
Bestyrelsen besluttede at overstående elementer skulle være udgangspunkt for drøftelsen 
af revisionen af specialistordningen på bestyrelsesmødet i maj måned. 

 
 

3. Generalforsamlingen og beretning 
 

Sagsfremstilling 
Sekretariatet skal i april udarbejde en skriftlig beretning for 2016. I den forbindelse ønskes 
bestyrelsens input til beretningen. 
 
Sekretariatet har pt. noteret sig følgende emner til beretningen: 
 

- Specialestruktur 
- Specialistordning 
- Samarbejde med forskningsmiljøer 
- NKR 
- Arbejde med høringer og udpegninger. 
- Samarbejde med Danske Fysioterapeuter herunder a) Afslutning af arbejdet i styre-

gruppen/implementeringsplan, b) samarbejdsforum, c) input til varetagelse profes-
sionens interesser (manipulationssagen og udpegninger i forhold til nære og sam-
menhængende sundhedsvæsen), d) sekretariatsmæssigt samarbejde i øvrigt. 

- Dansk Selskab for Fysioterapis sekretariat. Kort om nyansættelser, barsel/barsels-
vikar. 

- Dialogmøder  
- Udviklingen i de faglige selskaber (medlemstal mv.). 

 
Indstilling: 
At bestyrelsen giver input til emner i beretningen. 
At bestyrelsen drøfter indkaldelsen til generalforsamlingen (den endelig dagsorden sendes 
om nødvendigt til godkendelse i bestyrelsen). 
 

Kommentarer 
 
Bestyrelsen ønskede en faktuel aktivitetsopgørelse herunder møder i bestyrelsen, aktivitet 
i relation til NKR, udpegning, høring mv. Det var ønskeligt, hvis der kunne udarbejdes en 
visueloversigt over de forskellige arbejdsgrupper/ansvarlige for aktiviteterne i Dansk Sel-
skab for Fysioterapi. 
Desuden skulle strategiplanen og de strategiske indsatsområder stå klart i beretningen. 
 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Bente havde skrifteligt bemærket, at hun gerne så et ”eksternt oplæg”, således, at man 
ikke kommer kun til GF, - altså et slags ”mini-årsmøde” om formiddagen. Hendes forslag 
var at dette kunne være om Kommunkation/samarbejde eller om beskrivelse af uddan-
nelse i specialerne –f.eks. har vi engang haft et dialogmøde i DaFys gamle struktur, hvor 
ECTS beskrivelse blev uddybet og hjulpet med. 
 
Der skal jf. punkt 1 findes en dirigent til mødet.  
 

Konklusion 
Bestyrelsen drøftede planlægningen af generalforsamlingen samt dispositionen for beret-
ningen. Bestyrelsen gav mandat til at sekretariatet og formandsskabet sammen udarbej-
der en plan for ”mini-årsmødet” og generalforsamlingen og ved behov inddrager bestyrel-
sen i planlægningen via høring af udkastet til programmet samt indkaldelsen til generalfor-
samlingen. 
 
Bestyrelsen drøfter afviklingen af generalforsamlingen på bestyrelsesmøderne den 9. maj 
og 31. maj 2016. 
 

 
4. Rulledagsordenen 

 

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

Konklusion 
 
Der skal udarbejdes et forslag til mødeplan for efteråret 2016 til drøftelse på det kom-
mende bestyrelsesmøde. 
  

5. Eventuelt 
 
E1. Svar fra SMOF vedr. specialestruktur  
 
Bestyrelsen fandt ikke at bemærkningerne fra SMOF gav noget fornyet grundlag til at 
træffe anden beslutning omkring SMOF indplacering i specialestrukturen. 
 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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Bestyrelsen var dog indstillet på at holde et møde med SMOF omkring deres indplacering i 
strukturen.  
 

Konklusion 
 
Sekretariatet sætter er møde op mellem to repræsentanter for SMOF og Martin, Bente og 
Bjarne. 
To repræsentanter fra SMOF. Tre fra Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse. Bjarne, 
Martin og Bente. 
 
 
E2. Tilbagemelding fra mødet med Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. 
 
NKR dominerede mødet med Sundhedsstyrelsen. Det stod klart, at fremtiden – herunder 
særligt den organisatoriske fremtid for NKR endnu er usikker. Sundhedsstyrelsen vil gerne 
have flere midler til NKR, men det bestemmer de ikke selv. Derfor arbejdes med tanker 
om blandt andet at placere ansvaret for NKR – eller i hvert fald dele heraf – hos de faglige 
selskaber. Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker at Sundhedsstyrelsen fortsat indtager en 
central rolle for bordenden, når der udarbejdes NKR.  
 
Der vil udtrykt ønske om, at Dansk Selskab for Fysioterapi tager initiativ til at en drøftelse 
blandt selskaberne omkring, hvordan NKR bliver mere professionelle, da nogle af NKR har 
været kritisable. De spørgsmål, der skal søges svar på er: 
 

1) Hvordan sikres det at det faglige niveau er højt nok i arbejdsgrupperne. 
2) Hvordan kan vi klæde repræsentanterne bedre på til at øge indflydelse på de 

PICO’s, der arbejdes ud fra.  
3) Kan vi blive endnu mere skarpe i vores høringssvar.  

 
 
E3. Orientering om høring af uddannelsesbekendtgørelsen 
 
Det blev klarlagt, Danske Fysioterapeuter arbejder målrette på, at få ”science” ind i titlen, 
som professionsbachelor og at Dansk Selskab for Fysioterapi også vil gøre opmærksom 
herpå i høringsvaret.  
Der blev udtrykt bekymring for udvanding af grundfagligheden i uddannelsen, som konse-
kvens af den nye uddannelsesbekendtgørelse. Det er vigtigt med eksemplificering af hvad 
fysioterapeuter kan eksempelvis i forhold til diagnostik.  
Der var også utilfredshed med at indsigelserne – forslag til forbedringer af rammerne for 
den nye uddannelse – slet ikke var taget med videre fra dialogmøderne.  
 

Konklusion 
Dansk Selskab for Fysioterapi afgiver et samlet høringssvar med udgangspunkt i input fra 
de faglige selskaber. 
 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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E4. Kursusvirksomheden på dagsordenen 
 
Bestyrelsen fandt det formålstjeneligt, at dialogen omkring fremtidens kursusvirksomhed 
med Danske Fysioterapeuter påbegyndes i dialogforum.  
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi får en tilbagemelding omkring, at der tages 
initiativ hertil på kommende møde i samarbejdsforum.  

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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