
 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 16/9 2020 
Videomøde på Betterboard kl. 19.30-21.00 
 
Deltagere: Kristian, Mia, Niklas, Anja, Line, Jane 
Afbud: Maria, Hanne  

Dagsorden: 
1. Valg af referent og ordstyrer 
2. Godkendelse af referat fra sidst 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Nyt fra formanden 
5. Nyt fra tovholder 
6. Fagligt Årsmøde 
7. GDPR/persondataforordning 
8. Kurser 
9. Møde med Københavns Kommune 
10. Evt. 

                                                     

1. Valg af ordstyrer og referent 

 
Referent: Line 
Ordstyrer: Mia 
 
Procedure for referat: Sidst afprøvede vi betterboards referatfunktion. Det fungerede ikke optimalt, og 
endte med at være en større arbejde end hjælp.  
Vi er tilbage på at skrive referat i word, og udsender på mail til kommentering og godkendelse. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

 
Godkendt. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsorden er godkendt. Hvis vi skal prioritere i dagsorden, kan vi evt. følge op på GDPR på mail eller 
næste gang. 
 

4. Nyt fra formanden  

 
Udpegning af følgegruppe vedr. projekt om faglighed i fysioterapi. 
Projekt ”faglighed i fysioterapi” er en beslutning fra Repræsentantskabet 2018, om at arbejde videre 
med fagligheden. Aktiviteterne i projektet er blevet forstyrret af COVID-19 og Hovedbestyrelsen har 
derfor drøftet, det videre forløb og har besluttet at nedsætte en følgegruppe. Gennem DSF er vi blevet 
spurgt om mulige kandidater. 
Vi har ikke budt ind med kandidater. DSF har valgt at udpege Morten Høgh som den ene af 
repræsentanterne, da han har skrevet det oprindelige forslag til repræsentantskabet. 



 
 

Derudover er Bjarne Rittig fra DS Akupunktur blevet udpeget, grundet hans store kendskab til 
organisationen, som projektet udføres i, og da han har stor erfaring med at arbejde for faglighed. 
 
Opfølgning på mail vedr. dysfagiprojekt 
Line har talt med næstformand i Region Hovedstaden/Danske Fysioterapeuter. De inviterer os til 
opstartsmøde vedr. tværfagligt projekt om dysfagi. De tænker omdrejning omkring opsporing samt 
anvendelse af de kliniske retningslinjer. 
Niklas vil gerne deltage i opstartsmøde, for at afklare om det er relevant for os at deltage i. Annette 
udtrykte også sidst interesse i deltagelse.  
Line sender oplysninger vedr. møde til Niklas og Annette, der er planlagt til d. 8/10 kl. 8.00. 
 
Kommentar: Mia nævner at man på Randers Sygehus har projekt vedr. dysfagi screening på borgere med 
hoftenære frakturer.  Dvs. der kan være relevante erfaringer at trække på fra andre regioner. 
 
Supervisionsuddannelse 
Supervisionsuddannelse havde ikke nok tilmeldinger. DSF og metropol har derfor aflyst uddannelsen, og 
håber at udbyde den næste år. OBS, at vi får annonceret vores legat til medlemmerne sammen med 
annoncering af uddannelse. 
 
Generalforsamling og dialogmøde DSF 
Der afholdes generalforsamling og dialogmøde d. 22. september 2020. Til dialogmødet holdes oplæg af 
Signild Vallgård om ulighed i sundhed og der gives introduktion til fælles kursus og uddannelsesplatform 
plan2learn. 
Line og Hanne deltager. 
 
Dialogmøde om fagkongres d. 22. oktober 
Line videresender mail fra Bibi vedr. dialogmøde om fagkongres. 
 
Kommentar: Jane kan som medlem af det videnskabelige panel fortælle, at hun og Nana Rolving skal 
facilitere dagen, samt give de faglige selskaber indflyvning til fagkongressen og vores mulighed for at 
deltage med ideer og planlægning af det faglige program. Der vil være oplæg om oplægstyper og gode 
råd i planlægningsprocessen. 
 
Tilbagemelding til Line, mhp. hvem der ønsker at deltage? 
Det besluttes, at vi afsætter 1½ time på næste møde til at gå i dialog omkring forslag til oplæg mv. 
indenfor det geriatriske felt. 
 
Debatoplæg om ny politisk struktur i Danske Fysioterapeuter 
Siden repræsentantskabsmødet i 2018 har en, af hovedbestyrelsen, nedsat arbejdsgruppe arbejdet med 
et eftersyn af Danske Fysioterapeuters politiske struktur. Som led i dette, har vi tidligere indgivet input 
via dialogpakke.  
Nu har arbejdsgruppen udsendt et debatoplæg med en række anbefalinger. Line har videresendt 
debatoplæg. Vi er bedt om at give svar på oplægget senest ud fra konkret skabelon senest d. 15. 
november. 
Vi planlægger at kommentere på debatoplægget til næste heldagsmøde i oktober. 
 

5. Nyt fra tovholder  



 
 

 
Intet nyt 

6. Fagligt Årsmøde 

 

Siden sidst har vi måtte ændre på både lokation og det faglige spor ved det faglige årsmøde. 
Københavns Kommune har i forrige uge besluttet at lukke for eksternes brug af lokaler, samt 
restriktioner for medarbejdere ift. at deltage i kurser. Dette gælder for nuværende indtil årsskiftet.  
Også region Hovedstaden har regler om at medarbejdere ikke må deltage i kurser og lign. aktiviteter eller 
undervise. Odense Kommune har vedtaget lignende regler. Desuden flere af Københavns 
omegnskommuner. Det betyder desværre også at flere bestyrelsesmedlemmer/suppleanter ikke kan 
deltage. 

Vi skal have afholdt vores generalforsamling i år. Vi har ikke hjemmel i vores vedtægter til at afholde 
virtuel generalforsamling. Line har søgt sparring med Danske Fysioterapeuter og DSF. 
Der er ikke noget der tyder på at situationen omkring COVID-19 bedres hen over efterår og vinter. Vi vil 
formentlig løbende støde ind i lokale nedlukninger.  

De tilmeldte har i fredags modtaget mail med information om ny lokation og ændring i det faglige 
program. Alle er bedt om tilbagemelding, så vi har mulighed for at planlægge. 

Vi er enige om at afholde det faglige årsmøde, med mindre COVID-19 situationen forværres og der 
kommer yderligere restriktioner. 

Her status for Fagligt Årsmøde: 

Tema og oplæg 
Oplæg v. Niklas om træningsstress og overtræning 
Oplæg v. Esben om okklusionstræning 

Lokation 
Danske Fysioterapeuter har meddelt, at de har restriktioner ift. eksterne møder. Det betyder at vi på 
nuværende tidspunkt ikke ved, om det kan afholdes der.  
Vi beslutter at afsøge muligheder for andet lokale, og at vi om nødvendigt betaler os fra det. 
Anja vil afsøge muligheder, og inddrager evt. Niklas ved behov. 
Anja bestiller også forplejning og afklarer vedr. værnemidler på lokationen (sprit, mundbind).  

Tilmeldte 
Vi har 23 tilmeldte. 10 har meldt tilbage at de stadig ønsker at deltage. 1 ønsker ikke at deltage. 12 
mangler at melde tilbage. Hanne tager kontakt til dem i morgen, så vi ved hvor mange vi bliver af hensyn 
til forplejning og planlægning. 
Fra bestyrelsen er der afbud fra Annette og Pernille grundet COVID-19 restriktioner. Flere har foreløbig 
accept af deltagelse, og kan være nødsaget til at aflyse hvis situationen ændrer sig lokalt. 

Generalforsamling (dirigent, referent, beretning, regnskab) 

• Line afklarer om og hvem vi kan foreslå som dirigent og referent til generalforsamlingen. 

• Beretning er skrevet, Line laver oplæg. Hvis der er tilføjelser eller rettelser, send da til Line. 



 
 

• Kristian får tilsendt bilag og regnskab, tager kontakt til revisor Kamilla og gennemgår det med 
hende. Kristian fremlægger desuden regnskab for 2019 til generalforsamlingen, da Annette ikke 
kan deltage. 

• Jane foreslår at vi stiller forslag om vedtægtsændring, så vi har mulighed for at afholde 
generalforsamling virtuelt i tilfælde af force majeure. Dette vedtages. Line forespørger Danske 
Fysioterapeuter og DSF om formulering. 

Spisning og overnatning 
Anja sørger for at booke overnatning, enkeltværelser. 
Der er bestilt bord på sticks’n’sushi. 

 

7. GDPR/persondataforordning 

 
Line orienterer kort om netværksmødemøde om GDPR v. DSF. 
Det er med persondataforordningen blevet obligatorisk for foreninger som vores at forholde os til de 
persondata vi behandler. 

Vi har løbende arbejdet med at beskrive vores politik og retningslinjer. D. 27/8-20 afholdte DSF 
netværksmøde omkring GDPR.  

Der er behov for at vi genbesøger retningslinjerne, så alle er orienteret om politik og retningslinjer. 

DSF har efter dialogmøde tilbudt at efterse vores persondatapolitik, evt. lave skabelon. Når dette er sket, 
tilretter vi, ved behov. 

Der ligger youtube-video fra mødet, som det forventes at alle bestyrelsesmedlemmer ser. 
Desuden forventes det at man orienterer sig i persondatepolitikken samt artikel 30 fortegnelsen, så alle 
bestyrelsesmedlemmer er sikre på, at de arbejder ud fra retningslinjerne. 
Desuden opfordres alle til, at melde tilbage til Line, med mulige korrektioner eller ændringer. 
 
Kommentar: Youtube link er ikke tilgængelig. 
Line sørger for at Lars T. fra DSF gensender. 
 
Derudover skal vi have lagt databehandleraftale fra Economic i betterboard. Annette sender til Line. 
 

8. Kurser 

 
Balancekursus på Vikærgården november/December. 
Der er 19 tilmeldte, 10 på venteliste. Der er forespørgsel om afholdelse af kursus på Sjælland. 
 
Temaeftermiddag om skulderproblematikker hos geriatriske patienter. Afholdes i vejle i Oktober. 
 
Dialog om virtuel oplæg v. Mette Merete Pedersen, evt. på facebook Live. Både for at efterkomme 
forespørgslen på virtuelle arrangementer, men også for at booste facebooksiden. Kristian arbejder 
videre. 
 
Mia arbejder videre med osteoporose temaeftermiddag. 
 



 
 

Jane nævner farmakologi som muligt emne, om de hyppigste præparater og deres indvirkning på den 
geriatriske patient. Der er tilslutning til forslaget, som også var på som fagligt tema til det første 
årsmøde, som blev aflyst tidligere på året. 
 
Det nævnes at masteruddannelsen i rehabilitering har annonceret et alumnearrangement om 
målsætning med oplæg fra bl.a. Merete Tonnesen om ”målarbejde i rehabilitering”, Sally Boa om 
”personcentreret målsætning i palliativ rehabilitering” og Jette Thuesen om ”samarbejde med 
mennesker med demens om målsætning i rehabilitering – en udfordring i praksis”. 
 
Den planlagte temadag i sarkopeni, som vi måtte aflyse til det faglige årsmøde, planlægger vi som tema 
til næste års faglige årsmøde. 
 
COVID-19 retningslinjer. 
Anja har udarbejdet retningslinjer for afholdelse af kurser i COVID-19 tider. Retningslinjerne sendes ud til 
deltagerne før et kursus/fagligt årsmøde. 
 

9. Møde med ledere i Københavns Kommune 

 
Københavns Kommune har sagt ja til at gå i dialog med os om kurser og fokusområder set i et kommunalt 
perspektiv.  

Første møde blev desværre aflyst. Vi skal komme med forslag til nyt møde, der afholdes virtuelt.  

Niklas, Mia, Line og evt. Annette deltager. 
Mia sender doodle, så vi kan foreslå datoer mellem midt oktober og december. Niklas laver aftaler. 
 

10. Evt. 

 
Curriculum 
Jane spørger ind til vores arbejde med curriculum, hvordan vi planlægger kurser, emner, er det efter 
udbud, behov? 
Snak omkring at arbejdet med curriculum er stort, og at vi bliver nødt til at overveje hvad vi som 
bestyrelsen kan håndtere, samt hvordan vi kommer videre efter vores arbejde i januar og på sidste 
heldagsmøde.  
Vi beslutter at curriculum skal på som punkt til næste møde, med tid til et oplæg samt diskussion af det 
videre arbejde. Kan vi evt. finde samarbejdspartnere til processen? 
 
Survey om annoncering af kurser i fysioterapeuten 
Mia har svaret på survey. 
 

Punkter til næste møder: 

 
Heldagsmøde i oktober planlægges til at indeholde dialog om debatoplæg om Danske Fysioterapeuters 
politiske struktur, curriculum og det videre arbejde, samt om emner og vores deltagelse i Fagkongres 
2022. 
 
Emner til næste møder: Specialiseringsordning; supervisionseksempler, muligheden for hjælp til 
supervision, evt. både planlægning og økonomi. 

 


