
 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 25/5 2020 
Odin Havnepark kl. 9.30-15.30 
 
Deltagere: Maria, Niklas, Mia, Line, Kristian, Pernille 
På Betterboard: Jane, Hanne 
Afbud: Anja, Annette 
Gæster: Bibi Dige Heiberg 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent                       
2. Godkendelse af referat fra sidst 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Nyt fra formanden  
5. Nyt fra tovholder  
6. Budget 2020 
7. Repræsentantskabet 2020  
8. Fagkongressen  
9. Curriculum  
10. Måleredskaber           
11. Projekt nem adgang til måleredskaber                      
12. Årshjul 2020/2021 
13. Evt.                                                                                    

 
 
 
 
 
                                                     

Tidsramme 
9.30-9.32  
9.32-9.36 
9.36-9.40  
9.40-9.50  
9.50-10.00 
10.00-10.10 
10.10-10.40 
10.40-11.10 
11.10-12.15 
13.00-14.15 
14.15-14.30 
14.30-15.15 
15.15-15.30 

Ansvarlig 
Alle 
Alle 
Line 
Formand 
Tovholder 
Kasserer 
Line, Hanne, Mia 
Line, Maria 
Line + co 
Niklas og Jane, Bibi gæst 
Line 
Kursusudvalg 
alle 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 
Ordstyrer: Line 
Referent: Kristian 
 

2. Godkendelse af referat fra sidst/ procedure for godkendelse af referat 

 
Referat er godkendt. 
 
Vi har afprøvet procedure omkring godkendelse af referater, hvor vi har benyttet Betterboards 
underskriftfunktion til at godkende referater. 
Det drøftes hvordan godkendelse af referat fremadrettet skal foregå, da proceduren ikke fungerer. 
 
Der kommer en ny funktion i Betterboard, hvor referat kan skrives direkte i agendaen.  
 
Indtil, er følgende proceduren for godkendelse af referat. 
Referent sender ud via mail hvor bestyrelsesmedlemmerne skal kommentere. Referent er ansvarlig for at 
lægge til underskrift i Betterboard. 
 



 
 

3. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendes.  
Der tilføjes dog ift. punkt 7, dialog og diskussion om forslag til repræsentantskabet. 
 

4. Nyt fra formanden 

 
Ny formand DSF 
Formanden for DSF Lars Henrik Larsen har trukket sig pga. samarbejdsvanskeligheder med DFys. Lars 
Henrik fortsætter som næstformand. Ny formand er Gitte Arnberg. 
 
Deltagere til Dialogmøde om fagkongres 
Dialogmøde via video omkring fagkongres d. 9/6. Line og Hanne deltager, muligvis Mia, men ellers meld 
ind til Line. 
 
Generalforsamling i DSF 
22. september, Generalforsamling i DSF. Meld gerne ind til Line ang. om man er interesseret i at deltage. 
 

5. Nyt fra faglig tovholder  

 
SST har spurgt ang. borgernes trivsel. Niklas har fået svar fra Mia. 
 

6. Budget 2020  

 
Kasserer ikke til stede. Kasserer er stadig ny i arbejdet, og der har været nok at se til i corona tiden.  
Budget for 2020 er i gang. 
 
Der er søgt refusion fra Dansk Selskab for Fysioterapis ”COVID-19 pulje” ift. dækning af tabte udgifter til 
aflyst generalforsamling samt aflyst Nordisk Kongres i gerontologi i Island.  
 

7. Repræsentantskab 

 
Line, Hanne og Mia stiller op til repræsentantskabet. Der er valg fra d. 8. juni. Valgets afsluttes d. 22. juni. 
 
19.5.2020 var der dialogmøde med DSF. Videomøde på ca. halvanden time. Line, Hanne og Mia deltog. 
Der var bl.a. gruppearbejde (i zoom) hvor der skulle arbejdes med forslag til repræsentskabsmødet.  
 
Til mødet i dag diskuteres drøftelserne på dialogmødet, samt generel drøftelse af sammenhæng og 
samarbejde i DsFys og DSF også jf. nyheden om at formanden for DSF har trukket sig.  
Drøftelserne på dialogmødet omhandlede behovet for reorganisation i struktur mellem dsfys og 
DSF/faglige selskaber, ændring af beslutningsstruktur i Dsfys, bedre ressourcer til arbejdet i DSF og de 
faglige selskaber, specialiseringsordning og kompetenceudvikling. 
 
Der oprettes arbejdsgruppe under DSF, der udarbejder forslag til repræsentantskabet. Der er ingen af 
opstillerne fra selskabet, der har mulighed for at indgå i arbejdsgruppen.   
 

8. Fagkongres 2021 

 



 
 

Dialogmøde d. 9.6.20. Hanne og Line deltager. 
 
Maria fra bestyrelsen var ved sidste fagkongres 2018 involveret i arbejdet med standen. Det var en stor 
fælles stand med DFys og de faglige selskaber. 
Vi var med til at arrangere oplæg omkring målsætning, som var en succes med fyldt lokale. 
 
Generelt fungerede det godt med standen, men selskaberne kunne godt være mere synlige. 
Det drøftes at være mere proaktive i år, og der foreslås små events/oplæg. Evt. have en scene til disse 
små events. 
 
Jane er formand for videnskabeligt panel. Hun påpeger at det er en god idé at være tidligt ude ift. f.eks. 
symposier. F.eks. det vi havde på programmet til årsmøde omkring værdibaseret målsætning. 
Forskellige muligheder nævnes. Gerne stile efter et internationalt anerkendt navn. 
 
Line og Hanne tager vores overvejelser med til dialogmødet. 
Vi skal overveje og arbejde videre med forslag til symposier, deltagelse i stand mv. 
 

9. Curriculum 

 
Fremlæggelse af det foreløbige arbejde. Curriculum er en beskrivelse af efteruddannelse i regi af Dansk 
Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri og skal strukturere efteruddannelse og støtte 
specialiseringsordningen, særligt certificeret kliniker.  
 
Kort gruppearbejde omkring form og struktur og hvordan en fremtidig struktur skal være. Kort fortalt 
lægges der op til en yderligere forenkling. Det er et arbejde der pågår i vores selskab og alle de andre 
faglige selskaber. 
 
Line retter til. Vi tager det op igen til efteråret. Også hvordan vi skal komme videre med at beskrive de 
enkelte kurser. 
 

10. Opdatering af Måleredskaber.dk 

 

Med deltagelse af Bibi, faglig konsulent for DSF. 

Bibi fortæller om sin stilling i DSF. Bibi er ansat 2-3 dage om ugen i DSF og har ellers en forskningsstilling 
på OUH/SDU/Rygcenter. Stillingens to hovedbestanddele er for det første arbejdet med NRK, 
udpegninger og generelle henvendelser og for det andet arbejdet omkring opdatering af måleredskaber 
på fysio.dk. Der er efterfølgende tilkommet arbejdet omkring den kommende fagkongres. 
 
DSF er gået i gang med systematisk opdatering af måleredskaberne på www.maaleredskaber.dk. Det er 
den mest besøgte underside på fysio.dk. Det er tænkt som en medlemsservice.  
I løbet af første halvår af 2020 vil de gennemgå alle måleredskaber på hjemmesiden, opdelt efter de 10 
specialer fra specialiseringsordningen. De har derfor efterspurgt vores input og viden og vil gerne drøfte 
følgende punkter: 
  

1.       Hvilke måleredskaber er relevante for Jeres specialer? 
2.       Mangler der relevante redskaber på hjemmesiden?  
3.       Er der forældede redskaber på hjemmesiden? 
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4.    Er I bekendte med opdaterede referencer, manualer eller lignende, som bør tilføjes på 
hjemmesiden? 

 
Oplæg ved Niklas og Jane på baggrund af Bibis henvendelse:  
Jane og Niklas har set på måleredskaber. De foreslår en anden indgang til det geriatriske område, anden 
indeksering.  
De enkelte tests på det geriatriske område gennemgås, der bortvælges enkelte og der er forslag om nye. 
Hvis vi har nye validerede tests til måleredskaber, kan vi kontakte Bibi, eller bede forskerne om at 
udfylde valideringsdokument fra DSF. 
 

11. Projekt ”nem adgang til målredskaber” 

 
Med deltagelse af Bibi, faglig konsulent DSF. 
 
Bibi blev til kort snak om Pilotprojektet let tilgængelige måleredskaber – i MyMedCards.  
Projektet blev sat i søen som pilotprojekt om nem adgang til måleredskaber i samarbejde med DSFs 
formand.  
Bibi fortæller at hun ved ansættelse har haft lignende tanker, om at måleredskaber under DFys kan laves 
som web-app eller mobilbaseret hjemmeside, der nemmere kan tilgås på mobiltelefoner. Har vi afprøvet 
hvordan det fungerer? Er vi er hoppet over behovsanalysen? 
 
Ca. 10 måleredskaber er lagt op i appen. Bestyrelsen har fået adgang og har kigget i appen. De første 
overvejelser er positive.  
 
Det skal beslutte inden sommerferien, om det skal afprøves yderligere.  
 

12. Årshjul/Aktiviteter 

 
Fagligt Årsmøde. Kursusudvalget arbejder videre med program. Arbejdsdato er den 2. oktober. Annette 
spørger til muligt lokale i Københavnsområdet. Alternativt vil Niklas forhører sig. 
 
Der er forespurgt hos Mette Merete Pedersen ang. muligt webinar. 
 
Der er forespurgt omkring skuldertemaeftermiddag. Skuldertemaeftermiddag med Sven Lausen. 
 
Balancekursus er planlagt til d. 10.-11. november og 8. dec. 
 
Der er via DSF kommet tilbud om at tilbyde Physionetwork gratis til medlemmer i 3 mdr. Maria sender 
nyhedsbrev ud med oplysninger til medlemmerne.  Line laver tekst til nyehdsbrev. 
 
Nyhedsbrev. Maria sender også generelt nyhedsbrev ud med relevant info. Line laver tekst til 
nyhedsbrev. 
 

13. Evt. 

 
Henvendelse om kurser/undervisere: 
Der er kommet henvendelse fra fysioterapeut i Aabenraa. Kursusudvalget tager sig af henvendelse. 
 



 
 

Henvendelse vedr. demenshandleplanen 
Line har i forbindelse med at en fysioterapeut sidder i arbejdsgruppen vedr. demenshandleplanen fået 
henvendelse fra fysioterapeut i arbejdsgruppen om sparring vedr. arbejdet og produktet i arbejdsgruppe. 
I den forbindelse har vi skrevet omkring metoden BBAUM og om det er et emne til temadage/kurser. 
Kursusudvalget vil tage det med i den videre planlægning. 
 
Fremtidige møder.  
Der foreslås to årlige heldagsmøder med fysisk fremmøde, og løbende videomøder. Næste møde sidst i 
august. Line laver doodle, som alle bedes melde ind på. 
 

 


