
 

  

Referat fra Bestyrelsesmøde 

Virksomhed:  DSFGG 

Lokation:  Video 

Dato:  20-01-2021 

Tidspunkt:  19:30 - 21:00 

Deltog:  Anja Elgaard, Annette Rohde Nørgaard, hanne Andersen, 
Jane Andreasen, Kristian Hansen, Line Krogh Elmer, Mia 
Møller Henriksen, Niklas Grundt Hansen, Pernille Skyum 
Christensen  

Deltog ikke:   

Referent:  Kristian Hansen (gerontokristian@gmail.com) 

Publiseret af:  Kristian Hansen (gerontokristian@gmail.com) 

Publiseret:  24-02-2021 19:38 

 

 

Valg af ordstyrer 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Line 

 

Valg af referent 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

 

Referat 

Kristian 

 

gerontokristian@gmail.com
gerontokristian@gmail.com


 

  

Godkendelse af dagsorden 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Høring på materiale fra NKR sekretariatet udgår. 

Curriculum udskydes til næste gang. 

Forslag om netværksgruppe på facebook vendes kort, Kristian har møde med Danske 
Fysioterapeuter dagen efter. 

 

Høring på materiale fra NKR sekretariatet 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Niklas udsender mail til drøftelse 

Referat 

Udgår. Line afklarer yderligere med Niklas. 

 

Hjemmeside 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Forslag fra Mia, der har overtaget ansvaret for hjemmesiden om Ensretning af materiale og 
oplysninger på hjemmesiden 

Referat 

Efter Mia er kommet godt i gang med hjemmesiden, spørger hun om ensretning af den korte tekst 
der står under hvert bestyrelsesmedlem. 

Hver enkelt bestyrelsesmedlem sender opdaterede info til Mia. Det holdes til meget basale 
oplysninger, lig dem der står i forvejen. 

 



 

  

Forslag til Fagkongres 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Opfølgning på arbejde vedr. indsendelse af forslag til fagkongres. Vi har tidligere aftalt at arbejde 
konkret med indsendelse af forslag på følgende emner: 

Vestibulær rehabilitering, 

I samarbejde med Danske Selskab for Sportsfysioterapi, Dansk selskab for Neurologisk Fysioterapi og 
flere ressource personer arbejdes på indsendelse af forslag til keynote speaker samt tre workshops 
med forskellig fokus - hjernerystelse, neurologi og geriatri. 

Line er tovholder. 

Test/screening af den sarkopeniske/skørbelige borger/patient. 

Jane Andreasen, Niklas Grundt og Mette Merete Pedersen har sendt forslag ind om emne som 
omhandler om at screene ældre borgere for risikoprofil. 

Jane er tovholder. 

Demens.  

Kristian og Mia har været tovholdere. Der har været forskellige følere ude. Bl.a. med Malene Skoubo 
fra Esbjerg. Der bliver ikke indsendt forslag herfra. 

Multisygdom. 

Vi modtog henvendelse fra bl.a. Lars Tang og Søren Thorgaard Skou ang. symposium om 
multisygdom. Vi er medindsender på det. Line/Niklas og Kristian har kontakt til forfattergruppe. 

Målsætning 

Jane og line har tidligere med forskellige selskaber snakket om muligheden for forslag med 
værdibaseret målsætning som emne. Line har udarbejdet forslag til en serie med symposium, 
workshop og round table discussion.  

Det drøftes om vi bør holde os til en af mulighederne? Der er enighed om at at fastholde forslag om 
symposium, og indarbejde en plenumdiskussion efter symposiet.  

Line er tovholder. 

Polyfarmaci 

Niklas har forsøgt at få kontakt til mulige oplægsholdere, dette er ikke lykkes. Vi indsender ikke 
forslag med polyfarmaci som emne. 



 

  

Videre arbejde: 

Der er deadline for forslag d. 1. februar. 

HUSK at lægge forslagene ind i betterboard, under Fagkongres 2022. 

 

 

Supervision til medlemmer 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Forslag fra Niklas om vilkår for betalt supervisionsuddannelse 

Referat 

Selskabet besluttede sidst, at Niklas får betalt supervisionsuddannelse, mod  at han "tilbagebetaler" i 
form af at stille supervision til rådighed. 

Niklas og Line har lavet udkast til forslag om en aftale. Denne diskuteres. Grundindholdet er at Niklas 
tilbyder 50 timers supervision. Dialog om få medlemmer skal tilbydes supervision i flere timer eller 
skal flere medlemmer tilbydes supervision i færre timer. Der hældes til den første løsning og mere 
specifikt at levere 4 forløb Ã¡ 10 timer. De sidste 10 timer skal gå til at lave en form for generisk 
model(ler) for supervision og evaluere de enkelte forløb. 

Line afklarer endeligt med Niklas, og aftalen bliver noteret til referat til næste møde. 

Der bør også formuleres krav til modtagere af supervisionstimerne. Dette skal tænkes ind, når vi 
udbyder timerne. Line er tovholder. 

 

Henvendelse fra medlem vedr specialiseringsordning 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Niklas har modtaget henvendelse fra medlem, der gerne vil ansøge som specialist, men mangler 
ECTS point. 

Referat 

Kan han søge om certificeret kliniker? 

Jane foreslår at opsøge udenlandske uddannelser på nettet. Fx udbyder udenlandske universiteter 
moduler eller efteruddannelse, som kan være relevante og tælle med. 



 

  

Line foreslår, at han kan arbejde struktureret med læringsforløb i praksis mhp. at implementere 
kursusforløb i praksis.  

 

Curriculum 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Udskydes til næste møde. 

 

Beslutning om Medlemsskab for studerende 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Gratis medlemsskab? 

Referat 

På tidligere møder har der været snak om vi skal tilbyde gratis medlemsskab for studerende.  

Alle stemmer for gratis medlemsskab til studerende.  

Men at der f.eks. ved fagligt årsmøde og temadage/kurser, skal indsættes en pasus omkring evt. 
max. antal studerende, så pladserne ikke går fra kontingentbetalende medlemmer. 

Vi aftaler, at Line går videre med det, til DSF og Danske Fysioterapeuter med start fra d. 1/9 2021. 

 

Opfølgning på rengøringsanbefalinger og COVID-19 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Mia sætter infografik som Niklas har lavet på hjemmeside og nyhedsbrev. 

 



 

  

Udpegninger og høringer 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Faglig tovholder Niklas deltog ikke i dag, men havde sendt følgende: 

• Udpegning til arbejdsgruppe for udvikling af patientrapporteret outcome i brug ifm. 
rehabilitering  

• Har hjulpet Lone Ramer Mikkelsen med at finde terapeuter til at skrive en artikel om 
multisygdomme til fagblad.  

• Høringssvar NKR for ikke-medicinsk behandling af hovedpine (ingen anmærkning). 
• Høringssvar prostatacancer ( har kommenteret at deres anbefaling om træning ikke 

var korrekt - arbejdsgruppen har ikke været skarpe på definitioner på forskellige 
intensitetszoner og giver derfor en anbefaling, der er hårdere end hvad litteraturen 
berettiger). 

• Infografik om afspritning (udarbejdet sammen med min søster). 
• Invitation fra Lone Ramer Mikkelsen til at kommentere på artikel til fagbladet, samt 

opfordring til at deltage i kommentarer af artikler - og et ønske om at styrke 
samarbejdet mellem os og DFys. Vi har talt om, at vi godt kan blive bedre til at 
informere hinanden om, hvad vi går og sysler med, sådan at vi kan udnytte hinanden 
bedre.  

 

Kurser, fagligt årsmøde og temadage 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Fagligt Årsmøde 

D. 7. maj 2021, Fagligt årsmøde skal foregå på Odin Havnepark i Odense. Kristian sørger for at booke 
overnatning og spisning til årsmødet.  

Niklas, Annette, Line er på genvalg. Hanne sørger for at sende materiale til Mia til hjemmesiden og 
nyhedsbrev. 

Balancekursus 

Pga. coronasituationen har det været udskudt til marts. Vi har dog besluttet at udskyde yderligere.. 
Undervisere er kommet med nye datoer: 5-6. maj. Det besluttes dog at udskyde det yderligere, så de 
nye datoer bliver i efteråret. 

Anja og Line koordinerer nye datoer. To kurser afholdes på Vikærgården i Aarhus. 

Øvrige arrangementer 



 

  

Kursusudvalget taler sammen om at tilbyde noget aktivitet inden sommeren - f.eks. online. 

 

Forslag om netværksgruppe på facebook 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Niklas og Kristian præsenterer forslag 

Referat 

Kristian har aftale om telefonmøde dagen efter bestyrelsesmøde med Cecilia fra DFys. 

Drøftes ved næste møde. 

 

Evt 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 
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