
 

  

Referat: Bestyrelsesmøde 

Virksomhed:  DSFGG 

Lokation:  Odin Havnepark, Odense 

Dato:  27-05-2021 

Tidspunkt:  09:00 - 15:30 

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:  Niklas Grundt Hansen (Grundt.Niklas@gmail.com) 

Publiseret:  06-07-2021 11:48 

 

 

Valg af ordstyrer (9.00-9.05) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Niklas 

 

Valg af referent (9.05-9.10) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Kristian 

 

Grundt.Niklas@gmail.com
gerontokristian@gmail.com


 

  

Godkendelse af dagsorden (9.10-9.15) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 
Godkendt 

 

Nyt fra formanden (9.15-9.30) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Der er Årsmøde i DSF d. 15. juni. Line deltager. Andre der vil deltage skal give besked til Line senest 
1. juni. 

Line og Kristian deltog d. 18. maj i webinar omkring e-læring i kursusportalen Plan to Learn, som 
DSF og de faglige selskaber skal implementere som kursusportal. 

Line har fået henvendelse ang. en balancetræningsmetode 'stickdo' og om vi vil afprøve det på 
vores geriatriske patienter. Line har svaret, at vi ikke går direkte ind i afprøvninger af metoder og 
redskaber og konceptualisering af et produkt. Vi henvender os primært til vores medlemmer og 
arbejder med kompetenceudvikling, netværksdannelse og samarbejde på tværs af de faglige 
selskaber. Vores fokus for uddannelse til fysioterapeuter er evidensbaserede tilgange. Vi drøfter, at 
vi skal have et slags holdningspapir til lignende henvendelser og selskabets ambitioner i forhold til 
det. Punkt på to do listen. 

Danske Fysioterapeuter arbejder på at overdrage faglige kurser til Dansk Selskab for Fysioterapi. 
Man troede man var tæt på en aftale, men parterne er desværre endnu ikke nået til enighed om, 
hvordan overdragelsen skal foregå. 

Dansk selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber, inkl. DSFGG har sendt 4 forslag til 
repræsentantskabsmødet i Danske Fysioterapeuter.  

Vi modtager fra Sundhedsstyrelsens træningsguide for mennesker med demens. Vi uddeler på 
vores kurser og arrangementer i efteråret. Er andre interesserede i fysiske eksemplarer, må i 
henvende jer til Line. 

Annette, vores kasserer, har taget beslutning om at trække sig fra bestyrelsen ved næste 
generalforsamling. Vi skal have afklaret, hvordan vi skal håndtere kassererposten fremadrettet. Om 
nogen i bestyrelsen brænder for posten? eller vi skal afsøge om revisorfirma kan tage flere opgaver? 

 



 

  

Nyt fra tovholder (9.30-9.45) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Niklas er blevet kontaktet af et belgisk universitet ang. en e-læringsuddannelse indenfor sarkopeni.  
Vi har sagt ja til at være partnere i projektet, med Niklas i hovedrollen. Projektet er en del af et 
større projekt, og foregår i samarbejde med det europæiske selskab for praktiserende læger og er 
henvendt til læger, sygeplejersker, fysio og ergoterapeuter. 

Vi har udpeget Jane Andreasen som repræsentant til arbejdsgruppe for virksom rehabilitering for 
ældre.  Jane Andreasen er optaget i arbejdsgruppen. 

Tilkendegivelse til DSFs høringssvar ang. ny definition af begrebet rehabilitering som pågår ifm. 
arbejdet med den nye hvidbog for rehabilitering. 

Vi har ikke kommenteret på høring for diabetiske fodsår. 

Niklas, Morten Tange og Anders Vinther laver en artikel omhandlende sarkopeni til 
fagbladet/fysioterapeuten. 

Niklas er færdig med undervisningen i supervisionsuddannelsen og skal aflevere eksamensopgave 
om 5 uger.  

 

Kursus nyt 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Balancekurserne er fuldt bookede. Vi skal have afklaret omkring forplejning og om der er borgere 
skal indgå i workshops. Anja der er tovholder melder tilbage til Line. 

Kristian indgår arbejdsgruppe ang. fremtidig farmakologikursus i DFys regi. Der har været et møde. 
Forventes afholdt i 2022. 

Fagligt årsmøde. Foregår d. 29. oktober 2021. Deadline for indkaldelse til generalforsamling skal 
være en måned før årsmødet - dvs. 29.september 2021. Line er ansvarlig. OBS at vi har medlemsdata 
ca. midt september, så vi kan udsende mail. 

Kursusudvalget kigger ind, i hvornår der kan afholdes kursus fra curriculum i det nye år. 

 



 

  

IPTOP nyt (9.45-10.00) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Punktet springes over. 

 

Regnskab 2020 (10-10.30) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Regnskab for 2020 præsenteres. Regnskabet præsenteres som vanligt på årsmødet. 

 

Curriculum (10.30-11.30) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

 

Referat: 

Udkast til curriculum indeholder nu fire kurser. Introkursus, balancekursus, vestibulær 
rehabiliteringskursus, styrke og udholdenhedskursus.  

Mia og Kristian planlægger med at arbejde med curriculum for den kognitive del af uddannelsen. 

Line sender udkastet til curriculum til sparring hos Lars Henrik fra DSF. 

 

Supervisionstilbud (11.30-12.00) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Der bliver tilbudt 4 forløb af 10 timers supervision, samt udarbejdet en vejledning i hvordan 
supervision kan struktureres. Niklas vil også beskrive hvordan man sammensætte en ansøgning til 
specialiseringsordning. 



 

  

Der laves kriterier for hvordan man kan søge om supervisionstilbuddet ved os/DSFGG. Forslag er: 
Der skal sendes en motiveret ansøgning. Medlemsskab af DSFGG kræves. Der kræves min. 3 års 
erfaring indenfor specialet. Man skal kunne dokumentere efter/videreuddannelse indenfor specialet 
svarende til 20 ECTS point. 

 

Strategi arbejde (13-14) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

Drøftelse og opdatering af driverdiagram for strategiske indsatser i selskabet. Ligeledes drøftes og 
opdateres driverdiagram (køreplan) for specialiseringsordning og hvordan vi som selskab 
understøtter dette.  

 

Dialog med DSF (14.00-15.00) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Besøg af formand og næstformand fra DSF 

Referat: 

Gitte Arnbjerg deltager. 

Hvordan foregår kommunikationen bedste mellem os og DSF. 

Gitte fortæller om proces og samarbejde ift. at ansvaret for kurser skal overgå fra DFys til de faglige 
selskaber. 

 

Øvrige punkter (15-15.15) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

 

 



 

  

Eventuelt (15.15-15.30) 

Beskrivelse/sagsfremstilling 

Referat: 

ingen punkter til evt. 
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