
 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/6 2020 
Videomøde på Betterboard kl. 19.30-21.00 
 
Deltagere: Mia, Line, Kristian, Hanne, Anja, Annette, Jane 
Afbud: Niklas, Pernille, Maria 

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 
7. Nyt fra kursusudvalget 
8. Nyt fra IPTOP 
9. Netværk/Kompetenceudvikling 
10. Nyhedsbrev 
11. Projekt ”nem adgang til målredskaber” 
12. Evt. 

                                                     

Tidsramme 
 

Ansvarlig 
Alle 
Alle 
Alle 
Line 
Niklas 
Annette 
Kursusudvalget 
Hanne 
Line 
Alle 
Line 
Alle 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

 
Referent: Line 
Ordstyrer: Kristian. 
 

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

 
Referat er udsendt tidligere i dag. Kommentarer til Kristian på mail. Kristian lægger det i betterboard.  
 
Referatet i dag skrives i den nye funktion på betterboard. 
Vi evaluerer på næste møde, hvordan det fungerer. Herunder hvordan det er at skrive i agendaen 
under mødet. Hvordan referatet bliver dannet, og om det kan bruges til udgivelse på hjemmesiden. 
Da det kun er administratorer der kan skive referat, skal det overvejes hvordan vi håndterer det, hvis 
vi fremadrettet vil gøre brug af den funktion. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendes.  
 

4. Nyt fra formanden 

 
Specialiseringsordning 
Den første specialist i den nye ordning er godkendt, Det er Niklas Grundt Hansen, selskabets faglige 
tovholder, der er første specialist i geriatri og gerontologi. Fra hele bestyrelsen skal lyde et 
stort tillykke. 
 



 
 

Supervisor uddannelse 
Til efteråret udbydes en supervisoruddannelse gennem metropol og i samarbejde med DSF. 
Materiale er blevet delt på facebook og i nyhedsbrev. 
 
Forslag om vi skal udbyde et legat til uddannelsen, for at facilitere at en deltager har geriatrisk 
baggrund i regi af Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri. 
Vi vender for og imod, bl.a. hvordan vi evt. kan sætte rammerne for et sådant legat, så vi sikrer at 
medlemmet kan indgå i supervisorkorps. Findes der ikke allerede vejledere fx. kliniske vejledere, 
eller andre med master eller diplom indenfor lærings-processer, supervision eller vejledning, der vil 
kunne indgå i et evt. korps af supervisorer? 
Grundlæggende handler det om, at vi gerne vil løbe specialiserings-ordningen indenfor geriatri i 
gang. Indtil videre har vi haft en ansøgning, der for nylig er blevet godkendt som specialist. 
Vores medlemmer har, på sidste års faglige årsmøde, givet udtryk for at supervision ikke er en brugt 
metode indenfor vores arbejdsområde, og det er få der kan dokumentere strukturerede 
supervisionsforløb. 
Det kunne også være en fordel at eksemplificerer emner til supervisionsforløb eller konkrete 
læringsforløb. For på den måde at give vores medlemmer konkrete eksempler til inspiration. 
 
Det besluttes, at vi udbyder et legat på 2/3 pris af supervisor uddannelsen, mod at medlem stiller sig 
til rådighed for supervisorkorpset. Ved at legatmodtager/arbejdsplads skal betale 1/3 af prisen, 
forsøges at sikre motivation for uddannelsen, for at indgå i supervisorkorpset. Det skal på en eller 
anden måde sikres at legatmodtager kan stille sig selv til rådighed for supervisionsforløb, også i 
arbejdstiden. 
Line laver forslag til legat. Skal helst ud hurtigst muligt. 
 
Fremadrettet vil vi arbejde videre med 
• supervisionseksempler 
• muligheden for hjælp til supervision, evt. både planlægning og økonomi. 
 
Dialogmøde om fagkongres 
Hanne og Line deltog i dialogmøde d. 9. juni omhandlende fagkongres 2022. DSF ønskede dialog om de 
faglige selskabers tanker om fagkongres. 
 
Bibi Heiberg, DSF, Janne Dyrby og Nynne Meisner, DFys holdte oplæg omkring tankerne bag 
fagkongres 2022. 
 
Principperne for organiseringen er: 
• at fastholde det høje videnskabelige niveau og sigte 
• at sikre at foreningens strategiske brug af fagkongressen får sit selvstændige spor og fokus 
• at fordele opgaverne med at planlægge og organisere opgaverne på flere hænder 
• at sikre tidlig og tydelig inddragelse af DSf og de faglige selskaber 
Janne Dyrby Dsfys og Bibi Heiberg DSF er projektledere på det faglige spor og har opgaverne med: 
• at udvikle og planlægge det faglige program 
• udpegning og sekretariatsbetjening af det videnskabelige panel 
• dialog og inddragelse af de faglige selskaber i programplanlægningen. 
 
Evaluering fra sidste fagkongres blev fremlagt og det tydeligste mønster var: manglende oversættelse 
til anvendelighed i den kliniske praksis. Ikke et spørgsmål om niveau, men et spørgsmål og 



 
 

formidling og oversættelse. 
 
Herefter var der gruppearbejde vedr. forslag til sessionstyper. 
 
Næste nedslag ift. de faglige selskabers inddragelse bliver på dialogmøde d. 22/10-20 
 
Udskydelse/ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
Hovedbestyrelsen hos Danske Fysioterapeuter har truffet beslutning om at foreslå en udskydelse af en 
del af repræsentantskabsmødet til ekstraordinært Repræsentantskab, forventeligt marts 2021. Det 
betyder formentlig, at alle forslag først bliver behandlet på det ekstraordinære repræsentantskab. 
Udskydelsen sker da der pga. Covid19 er sket en stor forsinkelse i forberedelsen af hhv. praksisanalyse og 
foreningseftersyn. Endelig beslutning om at afholde ekstraordinært Repræsentantskabsmøde i 2021, skal 
tages på det ordinære Repræsentantskab til november. 
 
Line er blevet kontaktet af hovedbestyrelsesmedlem, for at orientere om og diskutere situationen. 
 
Brev fra hovedbestyrelsen 
Hovedbestyrelsen har sendt brev til de faglige selskaber på baggrund af dialogmødet i marts og de 
udfordringer der blev rettet mod samarbejdet med Danske Fysioterapeuter. 
Hovedbestyrelsen skriver at de er forsikret om at samarbejdet er på rette vej, og at første skridt i 
arbejdsplanen er et seminar med de to bestyrelser. 
 
Derudover arbejdes med følgende spor: 
Faglig formidling – hvad skal vi formidle – selvstændigt og i samarbejde – hvordan organiserer vi det? 
Faglige kurser – hvordan skal den fremtidige model for specialefaglige kurser være? 
Annoncering af kurser – konkrete aftaler om hvordan? 
Specialiseringsordningen – udbredelse, synlighed og promovering – modeller og muligheder 
 
Faglig formidling i fysioterapeuten. 
Jf. ovenstående brev fra hovedbestyrelsen, ønsker man at involvere de faglige selskaber mere ift. Faglig 
formidling i fysioterapeuten. I første omgang lægges op til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal belyse, 
hvordan vi som selskaber, kan komme mere på banen og være med til at levere relevant viden og info til 
de forskellige temaer, der fremover bliver for fagbladet.  
DSF ønsker at vi indstiller en person til arbejdsgruppe om faglig formidling i fysioterapeuten. Desuden 
forslag til en forskningsperson. 
 
Det er besluttet, at arbejdsgruppen nedsættes således: 
 

- Katrine Nygaard Hansen, chef for ”Kommunikation & Forretningsudvikling” (tovholder) 
- Gitte Arnbjerg, Formand DSF 
- Èn person, som repræsenterer ”større” fagligt selskab (Vi betegnes i denne sammenhæng som et 

større selskab) 
- Èn person, som repræsenterer ”mindre” fagligt selskab 
- Èn person som repræsenterer forskning 

 
Forslag og input sendes til Line, der videreformidler. 
 
Forespørgsel fra krop og fysik 



 
 

Henvendelse fra Marianne Nørup, Krop og Fysisk, der har aldring som emne i næste nummer. Hun 
efterspørger; En fysioterapeut, som kan sige noget om hvad der sker med kroppen (og til dels hjernen) 
når vi bliver ældre og gamle, og vad vi kan gøre for at forhale de fysiologiske processer. Gerne en person 
med kendskab til aktuel forskning, men også praksis. 
Et gammelt menneske, som på grund af træning og motion og livsstil holder sig i god form og med 
høj livskvalitet. 
 
Specialist i Gerontologisk og Geriatrisk Fysioterapi, Niklas Grundt Hansen kunne desværre ikke stille sig til 
rådighed inden sommerferien. I stedet vil Mia Møller Henriksen stille sig til rådighed. 
 

5. Nyt fra faglig tovholder  

 
Jane og Niklas har beskrevet en indledning til ”måleredskaber”. 
Ellers intet nyt fra Faglig Tovholder. 
 

6. Budget 2020  

 
Annette bliver lige så stille klogere på kassererposten. Det har ikke været en nem start. Fx. bliver 
fakturaer ikke sendt til Annette. Hun kan ikke gennemskue hvor de bliver af. 
 
Annette er begyndt at lave procedurer, så opgaver og funktioner er beskrevet. 
 
Der er ikke de store aktiviteter økonomisk. God egenkapital. Annette arbejder hen imod 
halvårsregnskabet. 
 
Vi har fået godkendt ansøgning om kompensation fra DSFs COVID-19 pulje. 
 

7. Nyt fra kursusudvalget 

 
Fagligt Årsmøde d. 2. oktober 2020 
Planlægger med Valby, Annette afventer endeligt svar. 
 
Emne: sarkopeni og SARC-F. Forslag om tre oplægsholdere, Niklas Grundt Hansen, Morten Tange og 
Anders Vinther. 
 
Hanne og Niklas skal have afklaret indhold og annoncering. Det skal både indeholde teori og 
praktisk, som deltagerne kan tage med tilbage og bruge i praksis. OBS, at indholdet går dybere eller 
bredere end temaeftermiddagene i sarkopeni fra sidste forår. 
 
Annette bestiller overnatning. Hanne spørger Pernille og Maria om deltagelse og overnatning. 
Anja bestiller bord på restaurant d. 1. oktober. 
 
Kursusudvalget arbejder videre på: 
• temadag om osteoporose i Kolding 
• virtuelt oplæg med Mette Merete Pedersen 
• Demens BBAUM evt. ifm. udgivelsen af demenshandleplanen. 
• Skuldertemadag 
• Annoncerer på facebook efter medlemmernes ønsker til temadage. 



 
 

 
Kurser allerede planlagt: 
Balancekursus nov/dec. 2020 
 

8. Nyt fra IPTOP 

 
IPTOP har også møde i aften. Ikke så meget nyt grundet COVID-19 situationen, som har været 
omdrejningspunktet for samtlige medlemslande. 
 

9. Netværk/Kompetenceudvikling 

 
Vi har modtaget henvendelse fra medlem, der efterspørger et forum for vidensdeling/netværk. 
Medlemmet henvender sig, ad vi i vores vedtægter skriver netop om at vidensdele, udnytte hinandens 
ressourcer og etablere fælles funktioner blandt selskaber.  
Det efterspørges, om vi møder behov fra vores medlemmer om videndeling? Hun har konkret forslag om 
et forum, som hun har fremsendt et oplæg på. 
 
Vi gennemgår medlemmets oplæg, og diskutere hvorvidt det ligger som selskabets opgave at facilitere et 
sådant netværk. 
 
Det er et meget flot arbejde, og vi vil næsten betegne det som en iværksætter-ide. 
 
Grundlæggende kan vores bekymringer dog være; 
• Hvem skal drive et sådant forum? 
• Hvordan adskiller det sig fra en øvelsesbank? 
• Hvordan sikres kvalitet, evidens og det faglige niveau, altså hele det bagvedliggende vidensapparat. 
Specielt hvis alle fysioterapeuter kan lægge øvelser op. 
• Specielt for den geriatriske målgruppe, hvor kompleksitet og multisygdom er mere reglen end 
undtagelsen, vil vi aldrig komme uden om den kliniske rsonering og individuelle tilgang. Og her kan vi 
være i tvivl om hvad man kan få ud af videodeling, ud over øvelsesforslag. Netop fordi den geriatriske 
patient er så forskellig. 
 
Vi mener ikke, at en frivillig forening som vores, kan bære et sådant projekt. Hverken som 
udviklingsprojekt eller i drift. Men, kan kun opfordre medlemmet til at undersøge behovet nærmere, 
hvilket fagligt vidensgrundlag en sådan platform skal have, samt hvordan det helt præcist adskiller sig fra 
eksisterende, fx. physiotools, physionetwork ect. samt afklare spørgsmål om udvikling og drift. 
 
Line giver svar på henvendelsen. 
 

10. Nyhedsbrev 

 
Forslag til indhold til nyhedsbrev der skal udkomme efter sommerferien: 
 

• Annoncering af legat til supervisor uddannelsen 
• Fagligt Årsmøde 
• Balancekursus 
• Henvisning til facebookgruppen, med ønsket om at man skriver sine ønsker til kurser, 

respons til bestyrelsen. Kristian laver indlæg. 



 
 

• Evt. andre nyheder 
 

11. Projekt ”nem adgang til målredskaber” 

 
Efter dialog med fagkonsulent fra DSF Bibi Heiberg på sidste møde, har Line diskuteret projektet med 
Bibi igen. 
 
Det er indskærpet, at vi i DSFGG kun ønsker at afprøve app, med nem adgang til måleredskaber, hvis det 
giver mening i DSF.  
 
Bibi vil afklare med næstformand i DSF, om vi skal afprøve my medcards appen og fysio's måleredskaber i 
mobilversion. Samt hvorvidt DSF kan understøtte en afprøvning metodisk. 
 
Afventer afklaring. 
 

12. Evt. 

 
Husk at svar på doodles så vi kan afklare mødedatoer næste halvår. 
 

 


