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Valg af ordstyrer 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Line melder sig som ordstyrer. 

 

Valg af referent 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Mia er referent og afprøver den nye referatfunktion. 

 

miamhenriksen@gmail.com
miamhenriksen@gmail.com


Godkendelse af dagsorden 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Dagsorden blev godkendt uden yderligere punkter. 

 

Nyt fra formanden 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Opsamling fra sidst: 

Sparringsmøde med Københavns Kommune. Hvor er vi i processen? 

Kommentar til debatoplægget om ny politisk struktur i Danske Fysioterapeuter. 
-Vi har indsendt sammen med DSF og de øvrige faglige selskaber. 

Arbejde med curriculum. Line er i gang med at færdiggøre forslaget til "kursusrække". Har sendt 
kladden fra curriculum til Niklas, som vil påbegynde beskrivelse af kursus om sarkopeni, 
skrøbelighed, styrke- og udholdenhedstræning. Når denne er færdig samles dokumentet til 
kommentarer fra Lars Henrik, DSF. 
OBS om uddannelsesbeskrivelser fra Holland kan bruges. Punkt kommer på næste møde. 

Ændring af vedtægter - jf. generalforsamling 

Medlemsskab for studerende 

Information: 

Line er blevet godkendt som certificeret kliniker i Gerontologi og Geriatri. Så nu er vi halvvejs til 
målet om at have 4 certificerede klinikkere til årsmødet 2021. Hvordan kan vi understøtte flere til at 
ansøge specialiseringsordningen? Næste ansøgningsfrist er d. 1. februar 2021. 
Line og Mia er i gang med en artikel til et nyhedsbrev omkring nyheden og hvad det kræver og 
hvordan Line har gjort. 

Repræsentantskabsmøde 

Referat 

Ad. Sparring med Københavns Kommune: 

Lederne for terapeuterne i Københavns Kommune har tidligere foreslået et møde med 
repræsentanter fra bestyrelsen af DSFGG, da der kan være divergens imellem de kurser, de finder 
relevante for deres fysioterapeuter, og de kurser og temadage vi udbyder. Det betyder, at 
fysioterapeuterne ikke får lov at deltage på vores kurser. Derfor har vi takket ja til tilbuddet om et 
dialogmøde omkring dette. 



Niklas har skrevet med leder Marianne. Der er ikke tid og overskud til at mødes før sidst i januar eller 
først i februar. Line deltager samt en repræsentant fra kursusudvalget samt Niklas. Niklas sender 
doodle ud med forslag til nye datoer. 

Vi antager, at der fortsat er tale om et virtuelt møde. Niklas har tovholderfunktion på dette. 

Ad. Kommentar til debatoplæg om ny politisk struktur i Danske Fysioterapeuter 

Mia deltog i et virtuelt møde omkring debatoplægget med DSF og bestyrelsesmedlemmer fra de 
øvrige faglige selskaber. DSF har efterfølgende udarbejdet høringssvar til debatoplægget.  Vi er 
medunderskrivere på DSF's kommentar sammen med øvrige faglige selskaber. Vi har altså ikke 
indsendt en selvstændig kommentar, som der også var mulighed for.  

Ad. Curriculum: 

Se sagsfremstillingen. 

Ad. Ændring af vedtægter ift at kunne afholde virtuel general forsamling.  

Line har været i kontakt med Lars Tomlinsson. Danske Fysioterapeuter og deres jurister kommer 
med en pasus ift. undtagelsesvis at kunne afholde Repræsentantskabsmøde virtuelt. Vi vil kunne 
læne os op ad denne. Lars vender tilbage i januar. Punktet går videre til næste møde. 

Ad. Medlemskab for studerende.  

DSF og flere andre selskaber anbefaler at medlemskab skal være gratis for studerende. Vi har haft 
det oppe på et tidligere bestyrelsesmøde og diskuteret fordele og ulemper. Line har været i kontakt 
med Lars Tomlinsson, som fortæller at det ikke er en beslutning der skal på generalforsamling, det 
kan besluttes i bestyrelsen.  

Dansk Selskab for Fysioterapi til voksne med Udviklingshæmning har lige ændret deres 
medlemstilbud til studerende, så de i stedet for fuld pris betaler et kontingent på kr. 50,-. De har 
valgt et symbolsk beløb, så medlemsskabet beror på en faglig interesse, og ikke at man blot melder 
sig ind i alle selskaber, fordi det er gratis. 

Et af vores tvivlspørgsmål ift. nedsat kontingent eller gratis medlemsskab er risikoen for at 
studerende vil kunne optage alle pladser til fx Det Faglige Årsmøde eller andre af vores 
arrangementer, som er gratis for medlemmer.  

Niklas foreslår, at man reserverer et fastsat antal pladser (evt. en vis procentdel af pladserne) til 
studerende ved gratis arrangementer, og så tildeles de efter først-til-mølle-princippet.  

Man skal i øvrigt også være medlem af Danske Fysioterapeuter for at kunne melde sig ind i et fagligt 
selskab.  Men der er også nedsat kontingent for studerende. 

Vi skal overveje, om vi vil appellere til at flest muligt melder sig ind (gratis) eller til de, der har 
interesse for vores felt (symbolsk/nedsat kontingent). Vi tager beslutning på næste møde. 

Ad. certificering 



Mia har foreslået Line at lave en artikel/et interview til nyhedsbrevet og hjemmesiden om processen 
ift. at blive certificeret kliniker. Line arbejder på det, og vil bl.a. prøve at belyse de gevinster der er 
for arbejdspladsen, bl.a. i forbindelse med brug af kollegial refleksion. 

Ad. repræsentantskabsmøde 

Ordinært Repræsentantskabsmøde blev aflyst/udskudt fra november pga. den akutte situation i 
Nordjylland. Da alle medlemmer ikke ønskede en virtuel afholdelse, blev mødet udskudt på 
ubestemt tid. Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har nu appelleret til virtuel afholdelse d. 
6/1-21, fordi foreningen reelt ikke kan køre videre uden afholdelse af mødet. Efter afstemninger og 
dialog har alle medlemmer godtaget virtuel afholdelse. 

Der afholdes ekstraordinært møde i marts. 

 

Nyt fra tovholder 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Nyt fra tværfagligt projekt om dysfagi 

Opfølgning på COVID-19 retningslinjer om rengøring og hygiejne 

Udpegninger 

Høringer 

 

Referat 

Ad. Udpegninger og høringer. 

Der har igen været bud efter faglig tovholder. Niklas har givet tilsavn om at give høringssvar på NKR 
om følger efter hjernerystelse og NKR om organisk delirium. Arbejder i øjeblikket med dette.  

Ad. Opfølgning på COVID-19 retningslinjer om rengøring og hygiejne: 

Vi har lagt en nyhed ud på hjemmesiden, men links'ene er lidt tunge. Så Niklas foreslår, at vi lægger 
en kort og præcis retningslinje ud. Niklas vil gerne stå for dette. Vi er enige om at det vil være 
relevant og brugbart for mange af vores medlemmer. 

Ad. Dysfagiprojekt:  

Niklas har lige været til 2. møde med Noor (næstformand i DFys Region Hovedstaden). Der er nu 
fundet en sygehusafdeling at samarbejde med omkring projektet. Niklas og Noor skal hjælpe med at 
definere fysioterapeuters rolle i den tværfaglige dysfagi udredning og behandling. 



Fysioterapeuters rolle er nok mest i opsporingen og behandlingen bl.a. ift siddestilling og 
holdningskorrektion. Men der er stor forskel på fra kommune til kommune, hvordan man arbejder 
med opgaven, og hvor meget fysioterapeuter er involveret i den. 

 

Nyt fra kursusudvalget 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Ad. Skulderkursus: 

Der blev afholdt virtuelt skulderkursus for et par uger siden med Kristian som tovholder og Sven 
Lausen som underviser. Kristian laver en opfølgning på det + regnskab. Der var overvejende gode 
evalueringer. Der var et par episoder, hvor oplægsholderen "frøs" på skærmen. Men ellers kørte det 
fint i Zoom. Nogen var på hjemmefra. Andre sad i større eller mindre grupper på arbejdspladsen. 
Nogen havde slukket kamera, men en erfaring at give videre er, at det var rart, at nogen havde 
tændt kameraet, så der var lidt respons og  feedback på undervisningen. 

17 deltagere + Sven og Kristian. 

5-7 har svaret på evalueringsskema. 

Arrangementet løb næsten rundt. Men endte med et lille underskud på ca. 500 kr. 

Ad. Fagligt Årsmøde: 

Der er ikke sat dato endnu. Men vi vil gerne lægge det sidst i maj i håb om at vi er ovre 
forsamlingsforbud og coronarestriktioner. 

Vi vil stadig gerne gå med Niklas', Mortens og Anders' oplæg om sarkopeni, som egentlig var planlagt 
til dette års årsmøde. Niklas er med på det, og vil spørge de øvrige oplægsholdere, om de fortsat har 
mulighed for at deltage. 

Forslag om 7/5-21 eller 28/5-21. Vores første prioritet er 28/5, så vi kommer så langt hen som 
muligt. Niklas forhører sig hos Anders og Morten med dato. 

Kursusudvalget planlægger videre ift. lokale. Vi skal være i Odense i 2021. Odin Havnepark, hvor vi 
tidligere har holdt bestyrelsesmøder, kan være en mulig lokation. Men kursusudvalget hører 
suppleant Pernille, der arbejder i Odense Kommune, om hun har forslag til lokale, som evt. ligger 
mere centralt ift. deltagere der benytter off. transport til mødet. 

Ad. Balancekursus 

Balancekurset er flyttet til marts. Pga. lang venteliste var det planen at udbyde to kurser; et i Jylland 
og et på Sjælland. Afholdelse på Sjælland er dog forbundet med øgede udgifter til underviserne, 
hvorfor det vil blive for dyrt at gennemføre. Det foreslås, at vi afholder to kurser i Aarhus i stedet.  



Det skal også overvejes om afholdelse i marts fortsat er for tæt på, eller om det skal udskydes til 
senere, for at vi går fri af coronarestriktioner. Kursusudvalget arbejder videre med dette. 

 

Fagkongres 2022 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Sidst besluttede vi at arbejde på indsendelse af 5 forslag til faglige sessioner til fakongressen. 

Hvor langt er de forskellige grupper? 

Værdibaseret målsætning i fysioterapi 

Test og screening af den skørbelige og sarkopeniske borger 

Polyfarmaci 

Vestibulær Rehabilitering 

Demens 

Referat 

Ad. Værdibaseret målsætning i fysioterapi 

Der var lagt op til et samarbejde med Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi men de er 
sprunget fra. Ellers ikke kommet så langt. 

Ad. Test og screening af den skrøbelige og sarkopeniske borger 

Niklas og Jane (suppleant) har arbejdet med dette og lavet et oplæg, hvor de selv sammen med 
Mette Merete Pedersen afholder et symposium og evt. en workshop. Der er lavet ansøgning til 
symposiet. Den er stort set færdig. De overvejer, om der skal laves en ansøgning til workshop. 

Ad. Polyfarmaci 

Niklas havde en oplagt oplægsholder, men kan ikke få hul igennem til hende. Så den er ikke kommet 
videre. Jane har tidligere omtalt en geriater, der kunne være relevant som oplægsholder, så Niklas vil 
kontakte hende ift dette. Niklas arbejder videre med dette. 

Vestibulær Rehabilitering 

Sportsfysioterapi har spurgt, om vi skal gå sammen, da de arbejder med et oplæg til en workshop 
om følger efter hjernerystelse og her indgår vestibulær rehabilitering som behandlingsmetode. 

Sportsfys + Line + en nakke/skulderarbejdsgruppe vil gerne indgå et samarbejde om vestibulær 
rehab. Det vil give god mening at lave et oplæg, som går på tværs af flere interessegrupper og 
derved rammer en bredere målgruppe. da det så vil sætte vores selskab og interesse på 



dagsordenen.  Desuden vil der være flere at samarbejde med ift. at lave det indledende arbejde. Der 
er møde 7/1-21. 

Ad. Demens 

Mia og Kristian skal kigge på dette. Mia er tovholder, men har ikke nået så meget endnu. Steen 
Hasselbalch fra Nationalt Videnscenter for Demens kunne være en mulig oplægsholder. William 
Sloth kunne også være en mulig oplægsholder, primært ift. gangfunktion. Men også amerikansk fys. 
Julie Ries, der forsker i rehabilitering af mennesker med demens, kunne være en mulig kapacitet at 
hente ind. Måske skal vi tænke § 83 fysserne ind? Altså dem, der arbejder med 
hverdagsrehabilitering. Andre mulige vinkler kunne være: 

Hvordan opsporer vi mennesker med demens i klinikken?  

Kliniske tegn på de forskellige typer af demens.  

Kristian og Mia arbejder videre med det. 

 

Overordnet set er vi enige om, at vi fortsat arbejder videre med alle forslag. Ingen er sparket til 
hjørne (endnu). 

 

Forslag om dannelse af netværksgruppe for geriatrisk fysioterapi 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Niklas har foreslået at arbejde med netværksgruppe for geriatrisk fysioterapi med det formål at 

-have mulighed for faglig sparring 

-mulighed for at stille spørgsmål ud i en gruppe 

-formidle forskning og kurser 

 

Dialog og beslutning om hvorvidt vi skal gå videre ad den vej. 

Referat 

Niklas er medlem af en del forskellige netværksgrupper, hvor man fx kan stille casebaserede 
spørgsmål. Lidt som at spørge en dygtig kollega. Især i de særligt komplekse spørgsmål. Skal vi 
tilbyde vores medlemmer den mulighed? Det kunne fx være facebookgruppe, som fungerer som et 
forum. Vi kan hente inspiration i Skulderfys - Interessegruppen.  Der kan evt. på sigt arbejdes på at 
arrangere nogle fysiske eller virtuelle møder med sparring, hvis der viser sig et behov for det. Det vil 
også kunne give os en fornemmelse af, hvad der rører sig blandt medlemmerne, bl.a. ift. hvilke 
emner vi skal lave kurser om og hvis noget skal bringes videre ind/op i systemet.  



Bibi har tidligere sendt en mail med en liste med forskellige netværksgrupper. Måske var den i et 
nyhedsbred fra DSF. Det kunne være relevant at komme med på en sådan liste. 

Vi synes, det er en god idé, og vil gerne arbejde videre med det. 

Hvordan kommer vi videre: 

Vi skal have gruppen oprettet på Facebook. Og så skal vi have lavet noget "larm" omkring den. 

Vi skal have fastsat et formål. Cecilia Lykke Thorsen, marketing og kommunikationsmedarbejder fra 
Danske Fysioterapeuter kan muligvis guide ift. dette. 

Vi skal have defineret, hvad forskellen på selskabets nuværende facebookside og netværksgruppes 
side er. 

Kristian og Niklas vil gerne arbejde videre med det og kommer med et forslag. 

 

Specialiseringsordning 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Supervisionsuddannelse. Vi har ikke fået nogle henvendelser ang. legatet. Forslag fra sidst - om at 
udpege en fra bestyrelsen? fx. specialist? 

Supervisionseksempler - hvordan får vi det udbredt? 

Muligheden for hjælp til supervision - planlægning og økonomi. 

Referat 

Ad. Supervisionuddannelse 

Ingen har budt ind på legatet til Supervisionsuddannelsen. Niklas foreslog sidst, at et medlem af 
bestyrelsen byder ind på den, således at vi på den måde kan hjælpe flere med supervisionsdelen i 
certificeringen, da det lader til at det ofte er den del der skaber udfordringer ift at søge om 
godkendelse. 

Niklas er interesseret. Kristian er også. 

Hvordan kan supervisionen foregå og lade sig gøre i praksis - også over afstande? Det er muligt at 
lave en optagelse af en behandlings-session, som man efterfølgende får supervision på. Lidt som en 
mini-klinik fra praktikforløbene på fys-studiet. Det kan godt foregå virtuelt. Og det kan også foregå 
skriftligt. En del af Lines supervision var også supervision på sammenhæng i journalen samt den 
kliniske ræsonering med undersøgelser, træning og refleksioner over dette. 

Niklas tilmelder sig, selskabet betaler den fulde uddannelse.  

 



Ad. Supervisionseksempler 

Line beskriver, i en artikel til vores nyhedsbrev, processen med at blive certificereret kliniker. 

Bla. processen med tværfaglig supervision, hvor de i Lines team har anvendt metoden kollegial 
refleksion. Line vil desuden indhente udtalelser fra leder. 

Ad mulighed for hjælp til supervision - planlægning og økonomi 

Forudsætning for betaling af supervisionsuddannelse er, at Niklas giver gratis supervision i et vist 
omfang, der bliver besluttet på næste møde. Niklas laver første oplæg på dette og sender til Line. 
Dette skal fordre at flere medlemmer kommer i gang med supervision. 

 

Evt. 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Kristian spørger til et opslag omkring ergonomi og forflytning, som er annonceret til at skulle foregå 
på VIA. 

Mia har modtaget en halv times online introduktion til den opdaterede referatfunktion på 
BetterBoard. Der ligger en intro-video i menuen, som giver et meget godt indblik. Ellers kan man 
booke en tid med fx Jesper fra BetterBoard, som meget gerne vil hjælpe med at vi kommer i gang 
med at bruge det. 

Alle kan nu være referent (ikke kun administratorer). Og man kan også skifte referent midt i et møde 
eller et referat uden problemer. Men det er admin der skal vælge referenten. 

Der kan ikke lægges logo på referatet endnu - men den feature er på vej og kommer i meget nær 
fremtid. 

Line opretter en doodle med nye datoer for det næste halve år. Vi synes, det fungerer godt med et 
videomøde en gang om måneden og et heldags møde fysisk en gang hvert halve år. 

Vi holder juli og august fri for møder. 
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