
Dagsorden og Referat, Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri den 11.3.2019 

1 
 

Dagorden og Referat Bestyrelsesmøde d. 11.3. 2019 kl. 9.30-15.30 
Sted: Odense, Odin Parken. 

Til stede: Kristian, Birte, Anja, Hanne, Maria, Eva, Line 

Gæst fra 9.0-10.00: Brian Erboe 

  Emne  

1. Valg af ordstyrer/referent Ordstyrer: Line 
Referent: Anja 

2. Dialog 
9.30-10.00 

Dialog med regionsformand Brian Erboe: 
BE forsøger at komme rundt og besøge alle kommuner min. 1 gang pr. 
valgperiode bl.a mhp. deres sundhedsprofiler.  
Samarbejde med Danske Fysioterapeuter fx ifm. Kurser 
 
Specialiseringsordning: kører i 2 niveauer. Der efterspørges kliniske 
specialister. Det kan være svært at få arbejdsgiverne til at finansiere 
uddannelserne – specielt kommunerne. Professionshøjskolerne er me-
get interesserede i at efter-/videreuddanne fysioterapeuter. BE anbefaler 
at vi deltager i KLs årlige sundhedskonference i januar.  
Optagelse i AC: på sigt tænkes uddannelsen ind på universiteterne.  
Fysioterapeuter ansat i plejen: flere oplever at blive brugt i plejen. Fysio-
terapeuter er for dyre til at indgå i plejen da der er mange opgaver vi 
ikke kan varetage ift. Sosu. Skyldes det manglende sosu personale?. 
Det giver mening hvor det er med fysioterapeut fagligt vinkel og rehabili-
terende sigte og det er vigtigt at skelne. Et opmærksomhedspunkt er at 
det skal være veldefineret i job- og funktionsbeskrivelser og man skal 
oplæres hvis man skal varetage funktioner/opgaver man ikke er uddan-
net til. 
 
Hvordan kan vi samarbejde med region syd: Der afholdes ikke kurser, 
men fyraftensmøde ift. emner der er oppe i tiden. Derudover fagstafet 
som kan gives til alle i regionen der selv vælger emner og som skal væ-
re åbne for alle. 
D. 2 oktober er der fagkonference/minifagfestival i regionen, emnet er 
stress (til tolkning), hvor de faglige selskaber inviteres til at komme med 
hver deres stand. Deltager betaling på 150 kr. 

3. Kommentarer til referat fra 
sidst 
10.00-10.05 

Er allerede på hjemmesiden 
   

4. Nyt fra - 
Formanden 
Tovholder 
10.05-10.15 

Nyt fra Formand: 
Dialog med suppleanter: 
Der har været kommentarer fra os om demens i fagbladet og i Corpus 
om skrøbelige ældre, der har været kommentarer fra Jane Andreasen – 
der er linket til det på hjemmesiden. 
Line har været i dialog med både Jane og Mia. Jane vil gerne med på 
mails. 
 
Kommentarer til diverse medier 
 
Nyt fra DSF 
Dialogmøde d. 20/2-19: 
Kristian referer til referat fra dialogmødet, referatet ligger på trustbox. 
Der findes en opskrift til curriculum samt til ECTS beregning ift. Speciali-
seringsordningen. 
 
Nyt fra tovholder:  
Line deltager i rehabiliteringskonference d. 24.september, da Vikærgår-
den har en workshop. Maria laver link på hjemmesiden. 
 

5. Årshjul 2019 (Line og co) 
10-15-11.15 

Kursusaktiviteter, status og fordeling af opgaver 
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Temadage i sarkopeni 
Aarhus: afholdt med succes 
København: pt. 32 tilmeldte 
 
Vestibulær rehabiliterings kursus 
25 tilmeldte inkl. Maria 
Materiale: Line skriver til Michael og får ham til at sende materiale til 
Maria så det kan printes inden kurset starter 
Kursusbeviser: Michael Smærup har lavet og fremsendt kursusbeviser 
Kursusledere: Maria 
 
Muskulo-skeletal Fysioterapi til ældre 
Kursusledere: Hanne, Anja og evt. Line 
Tilmeldte: 1 til nu 
 
Demens kursus i samarbejde med DFys 
Eva er med i planlægningsgruppe i regi af DFys om temadage i demens 
d. 13.14 juni i Odense. 
DSFGG har to pladser, Eva og Kristian deltager 
   
 
Vestibulær konference, DFys 
Line er med i planlægningen af konference om vestibulær rehabilitering i 
regi af DFys i Kbh d. 24.25 okt. 2019.  Line, Maria og Anja deltager.  
 
 
Fagligt årsmøde og generalforsamling 
Fagligt årsmøde: afholdes 4/10-19.  
Emne: Indre motivation, Thomas Bredahl? 
Kognitiv rehabilitering evt. Henrik?, Morten Høgh om smerte og skrøbe-
lige ældre? Obs. Deadline inden blad d. 21.5 
Sted: Vi beslutter at vi vil forsøge med turnusordning fremadrettet Jyl-
land, København, Fyn. Eva undersøger om vi kan være på lokalcenter 
Trøjborg (Abildgården, fuglebakken eller skelager) 
 
Blad: 
Der er ikke så mange der læser vores blad, ca. 25% af medlemmerne 
har åbnet bladet. Vi dropper bladet i år grundet tallene og at vi er en 
mindre i bestyrelsen. Nyhedsbrevene opgraderes i stedet. 
 
 
Bestyrelsesmøder 
Forslag til mødefrekvens og form (Birte og Line) 
2019: 
Januar: skype 
Marts; heldagsmøde 
Maj: heldagsmøde inkl. Suppleanter 
Juni: skype 
September: skype 
Oktober: årsmøde 
November. heldagsmøde 
 
2020: 
Januar: skype 
Marts/april: årsmøde 
Maj: heldagsmøde inkl. suppleanter 
Juni: skype 
September: skype 
November: heldagsmøde 
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Skypemøderne forsøges kl. 13.00 - 15.30. 
Birte sender doodle ift. Heldagsmøder og skype møder 
 
 

6. Indsatsområder 2019-
2020 
11.15-12.00 

Indsatsområder 2019 /20: 
Driverdiagram: Birte gennemgår driverdiagrammet – det ligger på trust-
box. 
Der bliver lavet en supervisionsuddannelse (16 uger) med et supervisi-
onskorps ift. Specialiseringsuddannelsen. 
 
 
Fremtidige kurser? 
Evt. Temadag efteråret 2020 omkring skulder med Sven Lausen (fys fra 
Vejle sygehus)?? 
Vi har fået en forespørgsel fra VIA ift. Om vi vil samarbejde omkring et 
kursus i balanceudredning og træning af ældre i risiko for fald. Vi arbej-
der videre med det til foråret 2020. 
 
 
Konferencer: 
Skal vi planlægge deltagelse? 
Vi sender deltagere til demens og vestibulær rehabiliterings konference. 
I 2020 er der konference hos Nordisk gerontologisk selskab (Island) 
Vi kigger på evt. Deltagelse i dansk gerontologisk selskab d. 31. oktober 
og 1.november i Middelbart - Kan man forebygge alderdommen? 
 
Faglig konference Region Syddanmark d. 2.10 
Kristian arbejder videre med evt. Deltagelse og foredragsholder. Evt. 
Sarkopeni ift. At det kan stresse når man taber muskelmasse og mu-
skelstyrke. Evt. Kontakt til Niklas Grundt Hansen? Maria undersøger om 
vi evt. Skal deltage på mødet hos region sjælland også. 
 
Facebook: 
Line opretter en facebook profil/gruppe til selskabet 
 

7. Frokost  
12.00-12.45 

 

8. Budget 2019 
12.45-13.15 

Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 2019 (Eva) 
Budgettet findes på trustbox - Eva gennemgår det og det godkendes. Vi 
drøfter om vi skal bruge penge til uddannelse af supervisere til speciali-
seringsordningen eller om vi skal give legater til nogle der har brug for 
supervision. Vi arbejder på billigere temadage evt. Gratis. Derudover 
deltagelse i dansk gerontologisk selskab konference i 2019. 
Fastsættelse af Egenkapital (Line) 
Egenkapital fastsættes til 80.000 - 90.000 kr. 

9. Bestyrelsesportal/ drev 
13.15-13.30 

Trustboks. Er det det rigtige?   
Hanne har siden sidst undersøgt bestyrelsesplatforme. 
Hanne foreslår Betterboard. Det koster 395 kr. Plus moms pr. Måned, 
derudover 49 kr. Pr. Måned for videomøde funktion. Oprettelse koster 
2995 kr. Line og Eva deltager i dialogmøde om GDPR hvor de forespør-
ger hvad de andre selskaber bruger. Vi forhåndsgodkender betterboard 
og tager en endelig beslutning til bestyrelsesmødet i maj. 

10. Funktionsbeskrivelser 
13.30-14.30 

Funktionsbeskrivelser (Line)  
Gruppearbejde mhp. at kvalificere og færdiggøre funktionsbeskrivelser-
ne. 
De enkelte sørger selv for at tilrette funktionsbeskrivelserne. 

11. Specialiseringsordning 
14.30-15.15 

Specialiseringsordning (Line/Birte)  
Hvordan kommer vi videre? 
Workshop, hvor vi kan arbejde intensivt med det med inddragelse af 
redskaber ift. Curriculum. Der skal være møde i arbejdsgruppen d. 23. 
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April – Line sender forslag til datoer. 
Hvordan understøtter vi medlemmerne? 
Supervision – hvordan kan vi forestille os det  
Input fra dialogmøde 

12. Evt. 
15.15-15.30 

Medlemslister.  
Har vi virksomheds e-boks?  Skal vi have det? Eva finder ud af om vi 
skal have sikker mail til modtagelse af bla. Medlemslister. 
Maria sørger for dette. 
 
Facebook/linked In 
Line starter dette op 
 

European Research Agenda on #geriEM - part 2 

Kristian følger op på dette. 
13. Til næste gang: Trustbox eller hvad skal vi bruge?  

Konferencedeltagelse 


