
 

Generalforsamling i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri d. 23.11.2018 

1. Valg af dirigent: Birte Tamberg 

2. Valg af referent: Eva Due Rabenschlag 

3. Bestyrelsens beretning 

Årsberetning for år 2017 - 2018 

Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri 

 

I nærværende beretning gør bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri (DSFGG) 

status over aktiviteter i år 2017 og trækker perspektiver til indeværende år 2018.  

Ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsesmøder 

Vi startede året 2017 med at afholde ekstraordinær generalforsamling, da Generalforsamlingen i efteråret 

2016 ikke var lovligt indvarslet grundet en fejl i Danske Fysioterapeuters annoncering. Her blev det bl.a. 

vedtaget, at varsling fremover skal ske på mail til selskabets medlemmer samt på selskabets hjemmeside.  

Det er sådan I er blevet varslet i år. 

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af 2017. Deltaget i 3 dialogmøder med Dansk Selskab for 

Fysioterapi (DSF), heraf ekstraordinær generalforsamling i DSF, hvor der blev valgt helt ny bestyrelse. 

Emnerne til dialogmøder har været nationale kliniske retningslinjer og specialiseringsordningen. 

Specialiseringsordningen 

Den nye specialiseringsordning blev lanceret d. 1. oktober 2017 efter at Dansk Selskab for Fysioterapi og de 
faglige selskaber har arbejdet med at formulere modellen. Det er blevet muligt at søge om at blive 
certificeret klinikker eller specialist indenfor 10 godkendte specialer, hvor geriatrisk og gerontologisk 
fysioterapi et speciale for sig.  

Specialist er ikke noget, man i ordningen primært bliver bag skrivebordet. Det kræver daglig - eller hyppig - 
kontakt med borgere/patienter med konkrete og afgrænsede faglige problematikker og metodiske 
løsninger med udgangspunkt i teori, praksisviden og forskning. Vi ser det som den kliniske karrierevej.  

Når man sender sin ansøgning afsted, så er det specialiseringsrådet, der vurderer ansøgningen, og her har 

vi udpeget Lisbeth Minet fra OUH, som repræsentant, der skal hjælpe specialiseringsrådet i deres vurdering 

af ansøgninger inden for Geriatrien. 

Det har været et meget stort arbejde, og især DSF har lagt en stor arbejdsindsats, men også vores egen 

tidligere formand Annette Storm og næstformand Birte Tamberg, har arbejdet målrettet mod at få det 

bagved liggende arbejde færdigt, herunder specialebeskrivelsen for Geriatri samt været med tæt inde over 

færdiggørelsen af ordningen med sparring og diverse høringer. 

Til den første ansøgningsfrist kom 46 specialiserings-ansøgninger. Desværre har DSF endnu ikke modtaget 

en ansøgning indenfor vores speciale; geriatrisk og gerontologisk fysioterapi.  



DSF arbejder videre med udviklingen og implementeringen, og det samme gør vi i DSFGG. Bl.a. har vi gjort 

os mange overvejelser omkring, hvad der skal til for at vores medlemmer – altså jer – søger om at blive 

certificeret klinikker eller specialist. 

Vi har arbejdet på at udbrede kendskabet til ordningen, bl.a. ved at skrive om ordningen i vores 

medlemsblad og tale med jer, fx til Fagkongressen om selve ordningen.  

Vi tror selv, at kravet om supervision er en barriere for, at vi ikke allerede har modtaget ansøgninger til 

specialiseringsordning indenfor Geriatri. Der er ikke særlig stor tradition for supervision indenfor vores felt, 

og vi vil i den kommende tid arbejde på forskellige forslag til supervision bl.a. i samarbejde med DSF. 

En anden barriere er kravet om 40 ECTS point. Det vi hører rundt omkring er slunkne kursusmidler hos 

arbejdsgiverne, der gør at vores medlemmer ikke har det nødvendige omfang af kurser, til at ansøge. 

Men vi håber og tror på at det med tiden vil ændre sig, så vi fremadrettet også indenfor DSFGG kan bryste 

os af certificerede klinikere og specialister. 

Faglige Aktiviteter 

I starten af 2017 var vi i samarbejde med Danske Fysioterapeuter involveret i kurset ”Den ældre 

medicinske patient”. 

Vi har deusden afholdt to temaefterdage om målsætning - en i Århus og en i Ringsted. ”Kunsten at sætte 

mål”. Temadagene blev afholdt i samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi. 

Begge temadagene var meget velbesøgte (I Aarhus 41 deltagere, i Ringsted 31 deltagere) og det gav god 

mening at lave noget fælles med Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi. Vi har fremadrettet 

aftalt, at vi kan invitere hinandens medlemmer med til udvalgte faglige aktiviteter – til medlemspris. Det 

håber vi I vil gøre brug af. Vi annoncerer på hjemmesiden, når vi får invitationer til aktiviteter. 

Vores Udredningskursus blev desværre aflyst i efteråret 2017, da der ikke var tilmeldte nok - trods stor 

efterspørgsel. Vi forsøgte igen i foråret 2018 – men måtte aflyse grundet for få tilmeldte. Vi tror på, at det 

stadig er relevant med kurser i udredning og klinisk ræssonering. Den feedback vi har modtaget har gået på 

at det var et vildt spændende kursus, men med et meget kompakt program. Fremadrettet vil vi kigge på om 

vi kan udbyde deleelementer over færre dage. 

Bestyrelsen deltog i Dansk Gerontologisk Selskabs konference, som havde temaet om ”Aldring og Samfund 

2017”, og ”at skabe gode dage”.  

I kan bl.a. finde antologien ”at skabe gode dage” på Dansk Gerontologisk Selskabs hjemmeside. Antologien 

sætter fokus på det, livet består af, det ordinære, det rutineprægede, det upåagtede – og på hvordan man 

som fagperson kan støtte, når det udfordres”. 

Vi er i DSFGG medlemmer af Dansk Gerontologisk Selskab. 

I november 2017 afholdte vi Fagligt Årsmøde, gratis for medlemmer. Det faglige Årsmøde bød ud over 

generalforsamlingen på to spændende foredragsholdere, Tenna Askjær om Palliativ Rehabilitering og Jane 

Andreasen om Den Skrøbelige Ældre Borger.  

Evalueringen var rigtig god. Alle på nær én synes at oplæggene var meget brugbare/i høj grad eller 

brugbare/ i nogen grad. Både forplejning og lokaler fik god kritik, og det er bl.a. derfor vi er i Vejle igen i år. 

Nogen efterspurgte til det Faglige Årsmøde flere aktiviteter på Sjælland. Det skal siges at størstedelen af 

bestyrelsen er fra Jylland og det bærer det måske nogle gange præg af, men vi prøver at planlægge både i 

øst og vest og tilgodese hele landet.  



I forhold til vores faglige aktiviteter, så har vi de sidste år prioriteret at holde Fagligt Årsmøde gratis for 

medlemmer. Vi synes som bestyrelse, at der skal være nogle medlemsgoder – og gratis årsmøde er et af 

dem. Medlemsblad er et andet. Men, det koster også – disse medlemsgoder, og vi vil gerne høre 

generalforsamlingens holdning til medlemsgoderne? 

Medlemsblad – tema demens 

Medlemsbladet 2017 udkom i oktober måned med demens som et velvalgt emne, da Demenshandleplanen 

blev lanceret året før, Der er stor fokus på kompetenceudvikling indenfor demens, og vi så en mulighed for 

at give jer – vores medlemmer – inspiration og viden om demenshandleplanen samt hvordan demens kan 

håndteres i fysioterapeutisk praksis. 

Til Årsmødet i november gav flere udtryk for, at vi kunne forsøge os med at digitalt blad, og dermed spare 

penge på tryk og forsendelse. Derfor har i for en lille måneds tid siden modtaget et digitalt medlemsblad i 

jeres indbakke. Spørgsmålet er nu – er det en løsning vi skal fortsætte med? Også set i lyset af at det er let 

at sende bladet videre, og på den måde er medlemsbladet i mindre grad kun forbeholdt medlemmer? 

Internationalt samarbejde 

I 2017 har vi meldt os ind i IPTOP, som er den internationale sammenslutning af fysioterapeutiske 

selskaber, der arbejder med ældre. Vi forventer os meget af dette, både at deltage i nye netværk og 

samarbejde i forhold til spændende videns udveksling. Der er løbende over året planlagte telefonmøder 

med Geriatriske Fysioterapeutselskaber verden over. Vi er spændte på, hvad dette nye samarbejde kan 

bringe til os som fagligt selskab i Danmark. Vi vil løbende holde Jer orienteret på hjemmesiden. 

Forberedelse til Fagkongres 2018 

I 2017 begyndte vi forberedelserne til Danske Fysioterapeuters Fagkongres den 12.-14. april 2018. Vi skulle 

forberede en fælles stand sammen med de øvrige faglige selskaber – og vi skulle planlægge en workshop 

om målsætning, som blev godkendt på vores foranledning. Vi samarbejdede med fysioterapeut Irma 

Edqvist, som i 2013 var med til at lave en kliniske retningslinje om ”Systematisk anvendt målsætning i 

rehabilitering til borgere over 65 år med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i 

hverdagen”. I samarbejde med Irma fandt vi et fint fokus for workshoppen, som skulle give deltagerne 

konkrete redskaber til målsætning i egen praksis, bl.a. TARGET. Vi valgte målsætning, da det er et centralt 

element i rehabiliteringsprocessen. For det har vist sig, at det at have en systematisk tilgang til at sætte mål 

kan være med til at øge borgerens motivation og fremme et målrettet forløb. 

Vi havde en god proces – og en god workshop på Fagkongressen – med stuvende fuldt hus. 

Hjemmeside 

Vi havde gennem det meste af 2017 samarbejde med Danske Fysioterapeuter omkring etablering af ny 

hjemmeside. Arbejdet trak ud, og først i starten af 2018 startede overførslen. Det var et stort arbejde, som 

vi nu er igennem. Vi modtager rigtig gerne feedback om siden.  

Nationale kliniske retningslinjer 

Vi har givet høringssvar på følgende nationale kliniske retningslinjer i 2017: 
NKR for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne 
NKR for behandling af lumbal spinalstenose 
Opdatering af NKR sundhedsfaglige indsatser ved rehabilitering til patienter med DM2. 
Opdatering af NKR håndledsnære brud. 
NKR for forebyggelse af fald hos ældre. 
 
Arbejdet med høringssvar er blevet og bliver varetaget af vores faglige tovholder. 

https://www.fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger/kliniske-retningslinjer/publicerede-kliniske-retningslinjer/geriatri/malsatning-i-rehabilitering
https://www.fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger/kliniske-retningslinjer/publicerede-kliniske-retningslinjer/geriatri/malsatning-i-rehabilitering


 
Den måde som kliniske retningslinjer bliver udarbejdet, bliver lavet om. Tidligere har sundhedsstyrelsen 
stået for dem. Nu lægges de ud til de forskellige faglige selskaber eller arbejdspladser, der kan søge om at 
udarbejde nationale kliniske retningslinjer. Der er puljemidler til arbejdet. 
 

Høringer og udpegninger 

I 2017 har vi udpeget Hanne Brusgaard fysioterapeut og leder af træningsenheden i Aalborg til en 
følgegruppe til udmøntning af initiativer i demenshandlingsplanen 2025 i Sundhedsstyrelsen. 
 
Desuden har vi udpeget en repræsentant til referencegruppe vedr. anbefalinger til tidlig opsporing af 
sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring i regi af ”Styrket indsats for den ældre 
medicinske patient” mhp. at kommunerne skal begynde implementeringen i 2018. 
 
Vi har været involveret i udpegning til arbejdsgruppe for risikobaserede tilsyn samt udpeget Fysioterapeut 
Nanna Sobol til arbejdsgruppen for NKR for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos 
personer med demens.  
 
Derudover har vi givet høringssvar på opdatering af håndbog for fysisk aktivitet - del 3.  
 

Bestyrelses sammensætning 

Vi har haft et bestyrelsesmedlem Kim Baadsgaard, der i starten af 2017 er stoppet og derfor er suppleant 

Eva Due Rabenschlag, trådt i stedet som kasserer. Ved årsskiftet 2017/2018 trådte Annette Storm ud af 

bestyrelsen, og vi fik lavet nogle korrektioner ift. vores ansvarsområder og konstituerede os på ny med 

formand og næstformand og ellers øvrige ansvarsposter som tidligere. Suppleant Anja Elgaard trådte ind i 

bestyrelsen ved årsskiftet i stedet for Annette Storm. 

Bestyrelsen består indtil i dag af: 

Formand: Line Krogh Elmer 

Næstformand: Birte Tamberg 

Webmaster: Maria Sørensen 

Kasserer: Eva Due Rabenschlag 

Faglig Tovholder: Kristian Hansen 

Bladredaktører: Kristian Hansen, Maria Sørensen 

IPTOP ansvarlig: Hanne Andersen 

Ansvarlig for Fagligt Årsmøde: Birgitte Vejlang 

Uddannelsesansvarlige: Anja Elgaard, Hanne Andersen 

Suppleant: Jane Andreasen 

Afslutningsvis vil vi sige at vi har haft et travlt men spændende år 2017. Vi håber, at I som vores 

medlemmer får noget ud af jeres medlemskab. Det er jeres selskab!  

Vi gør vores bedste for at være inspirationskilde og give jer som medlemmer relevant faglig viden indenfor 

det gerontologiske og geriatriske speciale samt skabe rammer for at danne netværk med hinanden og 

relevante faglige organisationer. Det håber vi, at vi lever op til! Kontakt os endeligt hvis du har gode ideer, 

ønsker mv. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Reviderede regnskab fremlagt og godkendt. 

5. Fastsættelse af kontingent: Kontingent stigning til 250 kr. fra tidligere 200 kr. 



6. Indkomne forslag: ændring af vedtægter: Følgende vedtægts ændringer vedtages:  

§6. Ekstraordinær generalforsamling, her ændres 6.02 fra: Indkaldelse til ekstraordinær 

generalforsamling foregår pr. brev til fagforummets medlemmer med minimum 14 dages varsel. 

Til: 6.02.Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foregår pr. mail til selskabets medlemmer 

med minimum 14 dages varsel. 

Desuden tilrettes vedtægterne så der alle steder står hele vores selskabs navn: for Dansk Selskab for 
Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri og ikke kun noget af navnet. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 
Formand: Line Krogh Elmer 

Faglig Tovholder: Kristian Hansen 

Birte Tamberg 

Maria Sørensen 

Eva Due Rabenschlag 

Hanne Andersen 

Anja Elgaard 

Suppleanter: Jane Andreasen og Mia Møller Henriksen 

Bestyrelsen konstituerer sig ved 1. bestyrelsesmøde 

8. Valg af revisor: Kamilla Nørgaard 

9. Eventuelt: Ingen punkter 

 


