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Valg af ordstyrer 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 
Anja blev valgt til ordstyrer. 

 

Valg af referent 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Mia blev valgt til referent. 

 

miamhenriksen@gmail.com
miamhenriksen@gmail.com


 

  

Godkendelse af referat fra sidst 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Referat fra sidste møde er godkendt efter godkendelsesprocedure på Betterboard er anvendt. De 
enkelte deltagere i mødet har mulighed for at kommentere og derefter godkende referatet, som til 
sidst publiceres i betterboard af referenten. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Vi bliver enige om at prioritere dagsordenen, da der er mange punkter på. 

Regnskabspunktet kan udgå, da Annette fortsat afventer tilbagemelding fra revisoren. 

Line har fået en henvendelse vedrørende et nyt koncept/forløb, der hedder "I bedste fald". Dette 
vender vi under Evt. 

 

Nyt fra formanden 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Danske Fysioterapeuter arbejder på at faglige kurser fremadrettet overgår fuldt ud til de faglige 
selskaber. Således at alle faglige kurser i fremtiden udbydes via relevant fagligt selskab. Danske 
Fysioterapeuter vil efterfølgende kun stå for afholdelse af organisatoriske kurser, ledelseskurser, TR 
mv. 

Der pågår i øjeblikket drøftelser mellem Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi ift. 
ressourcefordeling. På vores område er det nogle store kurser/arrangementer fx Osteoporosekursus, 
Demenskursus, Vestibulær Rehabiliterings-konference og lign. der vil skulle overtages. Det vil kræve 
et omfattende stykke arbejde at skulle stå for at videreføre disse.  Vi synes, som bestyrelse, det er et 
stort ansvar og en stor arbejdsbyrde, der lægges over på os, der udelukkende arbejder frivilligt og i 
vores fritid. 

På sidste bestyrelsesmøde tog vi beslutning om, at studerende ved fysioterapeutuddannelserne skal 
have mulighed for gratis medlemsskab af DSFGG. Line arbejder fortsat videre med dette. 



 

  

Line opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at bruge dokument-funktionen i Betterboard, så vi har 
alle vores dokumenter samlet. Færdige dokumenter lægges ind i relevante mapper.  Så alle kan tilgå 
dem, og så de også er tilgængelige for fremtidige bestyrelsesmedlemmer. 

 

Nyt fra tovholder 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Niklas deltog ikke, men havde sendt følgende forud for mødet: 

Har svaret på NKR for hofteartrose (opdatering af eksisterende fra 16).  

Høring om lovforslag (undtagelser). Har ikke sendt svar, da det er svært at overskue 
konsekvenser. 3 kommuner fritages fra §86. Jeg er i dialog med konsulent fra Danske 
Fysioterapeuter, som vil holde øje med hvordan det bliver håndteret i praksis.  

Følgegruppe for nationalt center for overvægt - ikke indgivet forslag. 

 

Regnskab/budget v. Kassereren 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Udgår jvf. godkendelse af dagsorden. 

 

Kurser og temadage 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

 

Referat: 

Fagligt Årsmøde 

Fagligt Årsmøde udskydes til efteråret, så vi kan afholde det fysisk. Vi vil gerne mødes med vores 
medlemmer. 

Afholdes d. 29.10.21. Her kan Niklas og co deltage med temadag om sarkopeni. 



 

  

Når dato er klar sender Mia besked til de tilmeldte om aflysning og om at melde sig til på ny. 

Kristian flytter bookinger af lokaler og restaurant. 

Balancekursus 

Der er god tilslutning til "Balanceudredning og træning af ældre i risiko for fald"-kurserne.  
November-kurset er fyldt op med 19 deltagere. 

August-kurset har 11 tilmeldte, og dermed er der fortsat ledige pladser. Der oprettes ikke venteliste 
før august-kurset også er fyldt op. Tilmeldingerne er kommet fra tidligere tilmeldte til de aflyste 
kurser, folk fra ventelisten til de aflyste kurser og folk, der selv har fundet kurset på hjemmesiden, så 
vi satser på at kunne fylde begge kurser, når det har været annonceret i nyhedsbrevet. 

Webinar 

Kristian arbejder på et webinar med Mette Merethe Pedersen som oplægsholder. 

Kristian har også en idé om at tage kontakt til Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi ift. hjælp 
til afholdelse af et COVID-relateret webinar af 1 times varighed. Evt. særligt relateret til ældre. Men 
der skal sparres med DSHLF ift. om senfølgerne er de samme uanset alder, eller om der er særlige 
udfordringer ift den geriatriske borger/patient. Kristian arbejder videre med dette. 

Bestyrelsens deltagelse på kurser i efteråret: 

Balance-kursus, august: Line, Anja, Niklas (alle deltager som en del af kursusledelse) 

Balance-kursus, november: Hanne, Kristian, Annette og Mia (alle deltager som en del af 
kursusledelsen) 

Osteoporosekursus, september, Anja og Hanne. 

 

Curriculum 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Line gennemgår curriculum jf. kladden for curriculum. Bl.a. gennemgang af kurset "Vestibulær 
rehabilitering" lagt ind i kursus beskrivelses-skabelonen. 

Når vi planlægger kurser til 2022 kigger vi mere ind i denne model, så vi får taget hul på intro kursus, 
sarkopeni kursus eller fysioterapi og kognition. I planlægningen tages udgangspunkt i skabelonen, 
evt. sammen med undervisere. 

Vi er enige om, at det er et supergodt stykke arbejde, Line har arbejdet videre på, og at det er en 
brugbar, struktureret og overskuelig måde at beskrive kurser på i fremtiden. 



 

  

Vi går mere i dybden med arbejdet med curriculum på heldagsmødet i maj. 

 

Funktionsbeskrivelser og procedurer for relevante arbejdsopgaver 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Funktionsbeskrivelser bedes gennemgået og tilrettet/opdateret i betterboard inden mødet. 
Følgende er ansvarlige for tilretning: 
Funktionsbeskrivelse for formand ( Line) 
Funktionsbeskrivelse for tovholder (Niklas) 
Funktionsbeskrivelse for webredaktør (Mia) 
Funktionsbeskrivelse for uddannelse og kursusudvalget (Anja og Kristian) 
Funktionsbeskrivelse for IPTOP samarbejdet (Hanne) 
Funktionsbeskrivelse for kasserer (Annette) 

Desuden bedes om bud på hvilke relevante procedurer, der skal udarbejdes, for ikke at stå i lignende 
situationer med svære overgange, når der sker udskift i bestyrelsesmedlemmer. 

 

Referat: 

Punktet udsprang fra sidste møde, hvor vi talte om, at der har været nogle bestyrelsesposter, der 
ikke har været så nemme at overtage for nye medlemmer af bestyrelsen. Bl.a. kasserer-posten og 
webredaktør-posten, da der ikke har ligget nogle nedskrevne procedurer for arbejdet og opgaverne. 
Derfor har Line bedt om, at vi hver især opdaterer funktionsbeskrivelserne for vores 
bestyrelsesposter. 

Funktionsbeskrivelser opdateret: 

Funktionsbeskrivelserne for Formand, Kasserer og Webredaktør er opdateret og lagt i betterboard. 

Funktionsbeskrivelsen for IPTOP er uændret og fyldestgørende. Hanne er ansvarlig for at lægge ny 
op på betterboard, hvor dato er opdateret. 

Funktionsbeskrivelser under opdatering: 

Kursusudvalget er "in progress" med arbejdet (Anja ansvarlig) 

Funktionsbeskrivelse der skal opdateres inden oktober 2021: 

Tovholder (Niklas ansvarlig) 

Relevante procedurer: 

Hvor det er nødvendigt laves en mere uddybende beskrivelse af arbejdsopgaver/procedurer for 
funktionen, som der kan henvises til i funktionsbeskrivelsen. 



 

  

Kursusudvalg: Anja har taget udgangspunkt i proceduren for Det Faglige Årsmøde til at beskrive 
arbejdet omkring kurser. Det kan være et bud at bruge den. Men der er mange procedurer ift. 
planlægning og afholdelse af kurser, så det skal vurderes, hvor det giver mening af beskrive 
procedurer mere uddybende. 

Formand: Der er ikke så mange procedurer for formandens arbejde, der skal uddybes. 

Faglig Tovholder: Funktionsbeskrivelsen er meget overordnet. Procedurer her kan være ift at indgive 
høringssvar. Niklas kigger igennem og ser om der er behov for yderligere. 

Webredaktør: Mia har beskrevet/uddybet procedurer i eget dokument, men der kan også henvises 
til manualerne for fx nyhedsbrev og hjemmeside. Udfordringen er dog at disse ikke er 
fyldestgørende. Så derfor tilføjes også mailadresse til "livlinen" hos Danske Fysioterapeuter og 
ITSupport hos Danske Fysioterapeuter. 

IPTOP:  Der er ikke umiddelbart behov for uddybelse af procedurer. Hanne tjekker efter. 

Kasserer: Funktionsbeskrivelsen er meget overordnet. Annette har haft et stort arbejde med selv at 
lave og beskrive procedurer for arbejdet. Det er ved at være på plads. 

Alle procedurer/arbejdsgangsbeskrivelser lægges på betterboard. OBS om de skal ligge under 
funktionsbeskrivelserne eller under hvert område? 

 

Eventuelt 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Line har fået en henvendelse fra Mathias Krabholm, som arbejder på en metode til at lære ældre at 
falde korrekt, så de ikke kommer til skade. Han tager udgangspunkt i en judo-karriere og i sin 
pædagogiske baggrund. Metoden kalder han i "I Bedste Fald". 

Han ønsker at udvikle et koncept i stil med GLA:D og vil gerne i kontakt med en fysioterapeut, der 
evt. kan indgå i faglig sparring omkring metoden/konceptet og evt. undervise på workshops. 

Vi diskuterer idéen, som vi finder sympatisk. Vi møder dog oftest den geriatriske borger, hvor vi ville 
være nervøse for at lave decideret faldtræning. Vi tænker, man skal søge den gerontologiske borger, 
da vi primært ser et forebyggelsesaspekt i metoden.  

DSFGG's formål jf. vedtægterne er, at styrke de faglige miljøer og bidrage til at realisere visionen om 
specialiseret og evidens baseret fysioterapi.  Derfor konkludere vi, at vi ikke kan gå direkte ind i at 
tilbyde workshops til borgere, som dette handler om.  

Mia vil høre en faldforebygelseskonsulent i Favrskov Kommune omkring konceptet og om han kan se 
det anvendt i praksis. Han deltog i en artikel, som Mathias Krabholm har sendt til Line.  



 

  

Line giver Mathias tilbagemelding. Evt. kan vi tilbyde vores hjælp til at afsøge vores medlemsskare 
for en fysioterapeut eller forsker, der kunne være interesseret i sparring og undervisning ect. jf. 
vores vedtægter 2.02. der beskriver at vi kan medvirke til netværksdannelse mellem institutioner og 
personer, som har tilknytning til specialets arbejdsområde.  
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