
 

  

Referat fra Bestyrelsesmøde 

Virksomhed:  DSFGG 

Lokation:  video 

Dato:  24-02-2021 

Tidspunkt:  19:30 - 21:00 

Deltog:  hanne Andersen, Kristian Hansen, Line Krogh Elmer, Mia 
Møller Henriksen, Niklas Grundt Hansen  

Deltog ikke:  Pernille Skyum Christensen, Annette Rohde Nørgaard, Anja 
Elgaard, Jane Andreasen  

Referent:  Line Krogh Elmer (line.krogh@mail.dk) 

Publiseret af:  Line Krogh Elmer (line.krogh@mail.dk) 

Publiseret:  18-03-2021 21:33 

 

 

Valg af ordstyrer 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Mia er ordstyrer 

 

Valg af referent 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Line er referent 

 

line.krogh@mail.dk
line.krogh@mail.dk


 

  

Godkendelse af referat fra sidst 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Referat er godkendt 

Mia lægger godkendte referater på hjemmesiden. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Punkt til eventuelt: Sikker mail 

 

Nyt fra formanden 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Dialogmøde med Dansk Selskab for Fysioterapi:  

Dansk Selskab for Fysioterapi havde i eftermiddags indkaldt til dialogmøde for DSF, de faglige 
selskabers bestyrelser og repræsentantskab. Emnet var Faglighed i Fysioterapi. Hanne og Line deltog 
i eftermiddags i fin dialog om samarbejde, strukturer og organisation, for at sætte fagligheden i 
fokus til gavn for vores profession. 

Workshop om faglig kvalitet og kompetencer i ældreområdet.  

Line deltog d. 23/2 i workshop med Sundhedsstyrelsen og organisationer og interessenter på 
ældreområdet, med input til kvalitetsarbejdet og forudsætninger for dette. 
Workshoppen udsprang af ældretopmødet og omhandlede sporet omkring kvalitet og kompetencer. 

Databehandleraftale med Danske Fysioterapeuter 

Line har underskrevet databehandleraftale med  Danske fysioterapeuter, på vegne af selskabet. 

Opfølgning vedtægtsændring - mulighed for virtuel afholdelse af generalforsamling. Line arbejder 
på sagen. 

Gratis medlemsskab for fysioterapeutstuderende - Line afventer svar fra DSF 



 

  

 

Nyt fra tovholder 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Tovholder har siden sidst arbejdet med: 

NKR for hofteartrose, få kommentarer og overvejende ros til arbejdet. Vi har som selskab udpeget 
ressourcepersoner til arbejdet. 

Høring på forslag til lov om velfærdsaftaler, igangværende. 

Samarbejde med Danske fysioterapeuter om artikler til fagbladet 
Redaktør fra fagbladet har henvendt sig mhp. samarbejde om artikler mv til fagbladet. Niklas har 
givet positiv tilbagemelding, og laver en nærmere aftale. 

Samarbejde om måleredskaber 
Samme med Bibi og en gruppe har Niklas arbejdet med en ny måde at ansøge om optagelse af 
måleredskaber. 

 

Regnskab/budget v. Kassereren 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Afbud fra Annette. Hun har sendt kort status for regnskabet. Som pt. er indleveret til revisor blandt 
andet mhp. momsregnskab pr. 1. marts. 

Overgangen til ny kasserer har været svær, men Annette er nu ved at fået gode rutiner og 
opsamlingsmapper. 

Kristian og Line står til rådighed for hjælp. 

I denne forbindelse kommer vi til at snakke om procedurer for de forskellige opgaver. Mia har også 
oplevet at det har været svært at overtage funktionen som webredaktør. 

Der ligger funktionsbeskrivelserne for de forskellige funktioner i betterboard. Der ligger for formand, 
kasserer, webredaktør, kursusudvalg, IPTOP ansvarlig og tovholder. Det er dog ikke nok med 
funktionsbeskrivelserne, når der er bestyrelsesmedlemmer der går af, her er der også behov for at 
have nedskrevne procedurer. Line er tovholder på dette forestående arbejde med at lave procedurer 
for relevante arbejdsopgaver, som alle kommer til at bidrage til. OBS at procedurerne løbende 
revideres. 



 

  

 

Kurser og temadage 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Nyt om fagligt årsmøde, temadage og kurser. 

Desuden nyt om mulig deltagelse i osteoporose kursus v. Danske Fysioterapeuter 

Referat 

Fagligt årsmøde: 
Der begynder at tikke tilmeldinger ind. Medlemmerne er måske  forsigtige med at melde sig til, og vi 
kan være bekymret for forsamlingsforbuddet i maj, når vi stadig er meget restriktive i genåbningen. 

Der er to muligheder hvis forsamlingsforbuddet ikke går op; udskydelse eller virtuel afholdelse. Vi 
tager beslutning, senest ved tilmeldingsfrist. 

Kristian booker overnatning og middag torsdag. 

Hanne er tovholder. 

Kurser og temadage: 
Balancekursus afholdes d. 17+18/8 + 22/9 samt 10 +11/11 + 9/12. Vi planlægger med at bestyrelsen 
deltager i et af de to kurser. Mia skriver mail mhp. fordeling af pladser. 

Mia arbejder på at lægge kurserne op. De medlemmer der var tilmeldt og optaget på det aflyste 
kursus, har fortrinsret 

Osteoporose kursus fra Danske Fysioterapeuter: 
9+10/9 + 19/11 

Vi har to pladser på kurset, der afholdes i Kolding. Flere vil gerne deltage. For at afklare hvem der 
deltager, skriver Mia mail ud. Deltagelse på osteoporosekurset forudsætter at man efterfølgende 
deltager i faglig sparring med Danske Fysioterapeuter ift. indhold, form ect. Desuden samles erfaring 
ift. afholdelse af kurser i eget regi. 

Virtuel temaeftermiddag: 

Kristian arbejder med at planlægge virtuelle undervisninger i foråret. Evt. med demens eller ? som 
emne. 

 



 

  

Supervisions aftaler med supervisor 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Forslag til aftale omkring Supervision i forbindelse med ansøgning til specialist eller certificeret 
kliniker i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi: 

Specialist i geriatrisk og gerontologisk fysioterapi - Niklas Grundt Hansen, får betalt sin 
supervisionsuddannelse (gn. Metropol og DSF), med krav om at han stiller sig til rådighed for; 

1. supervisionsydelser til medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i 

Gerontologi og Geriatri. 

2. supervisionskorps gennem Dansk Selskab for Fysioterapi, så fysioterapeuter, 

der ønsker at ansøge som specialist eller certificeret kliniker i geriatrisk og 

gerontologisk fysioterapi, har mulighed for at tilkøbe supervisionsydelser. 

3. Generisk model for supervision 

Dette for at facilitere supervision eller bidrage til mængden af supervisionstimer 
blandt medlemmerne af Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri. 
Aftalens omfang er som beskrevet herunder: 

Ad 1)  
Medlemmer tilbydes gratis vejledning i hvordan supervision kan tilrettelægges og struktureres. 
Dette tilbud er gældende for x antal medlemmer fra sommer 2021 og 1Â½ år frem, indtil udgangen 
af 2022. 

Medlemmer tilbydes gratis vejledning i hvordan supervision kan tilrettelægges og struktureres. 

4 medlem, der ønsker at søge certificeret kliniker eller specialist tilbydes 10 timers supervision 
Et sådan supervisionsforløb skal ligge i perioden fra sommer 2021 til udgangen af 2022. 

Ad 2)  
Medlemmer, der ønsker at ansøge som specialist eller certificeret kliniker i geriatrisk og 
gerontologisk fysioterapi tilbydes at købe supervisionsydelser. 

Supervision tilbydes til xx Kr. pr. time.  

Ad 3)  

Niklas bruger ca. 10 timer på at udvikle en generisk model for supervision med udgangspunkt i 
erfaringer fra de udbudte forløb. 

Referat 

Forslaget godkendes med følgende tilføjelser. 

Ad 2) ...Supervision tilbydes til 676,- kroner pr. time. 



 

  

Ad 1) .... Dette tilbud er gældende for alle medlemmer i 1 Â½ år fra sommer 2021  og indtil udgangen 
af 2022. 

 

Forslag om netværksgruppe på facebook 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Kristian har talt med Cecilia, Danske Fysioterapeuter og fået ideer og forslag til oprettelse af 
netværks/interessegruppe. 

Kristian har lavet forslag og oprettet en for nuværende lukket gruppe. 

Vigtigt at være klar over forskellen mellem interessegruppen og vores officielle facebookgruppe. 

Ideen er at Interessegruppe skal være medlemsdrevet, det skal bæres af medlemmerne, og fokus 
skal være på erfaringsudveksling, gode ideer mv. 

Kristian arbejder videre med siden og kommer med forslag til hvordan de to sider adskiller sig.  

Alle byder ind med en case, træningshistorie, dilemma eller lignende, for at booste gruppen fra en 
start. Kristian skriver mail. Vi er alle ansvarlige for at indsende et opslag hver til Kristian.  
Opslag skal være klar, når vi går ud og offentliggøre siden, så der er en konkret kanel- og 
kommunikationsstrategi de første uger, for at gøre siden interessant. 

Kristian er fortsat tovholder. 

Dialogen fortsætter i snak om facebookgruppen for Dansk Selskab for Fysioterapi i gerontologi og 
geriatri, og hvordan vi mere progressivt kan formide faglig viden, informere om vores faglige selskab, 
bestyrelsesarbejdet og på den måde hverve medlemmer. 

 

Curriculum 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Punkt ikke nået. Vigtigt at prioritere næste gang. 

Line har beskrevet model for efteruddannelse med udgangspunkt i vores foregående snakke. 
Niklas er i gang med at beskrive sarkopeni kursus. 
Line har sendt skabelon til Michael Smærup med ønske om, at han kan hjælpe med at beskrive de 
kurser, han er underviser på. 



 

  

 

Eventuelt 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat 

Mia  har ikke kunne tilgå vores sikre mail. Hun henvender sig til Danske Fysioterapeuter for at få 
hjælp. 
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