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Referat (Bemærk! Afventer godkendt af mødeleder/dirigent Mette Østergaard) 

Dato: 14. marts 2013 

Tidspunkt: kl. 9.30 – 12.30 

Sted: Dalum Landbrugsskole 

 
 

1. Valg af mødeleder/dirigent Mette Østergaard 
Mette konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i Fagblad (02.2014) og på 
hjemmesiden (22.1.2014 / 06.03.2014). 

 
2. Valg af referent Helle Mätzke Rasmussen 

 
3. Bestyrelsens beretning   

 
Her i en afkortet version 
 
Det seneste år har vi i bestyrelsen afholdt 5 møder samt 2 strategidage, hvor vi har fulgt op på 
aktiviteter og drøftet, besluttet og planlagt nye aktiviteter.  Udover møderne arbejdes der online med 
løsning af opgaver og beslutningstagen. Vi igangsatte det nye bestyrelses år ved det konstituerende 
møde i april. 
 
I november afholdt vi ekstraordinær Generalforsamling her i Odense, hvor vi vedtog en række 
ændringer af vedtægterne samtidig med, at vi ved generalforsamlingen stemte JA til at overgå til et 
fagligt selskab. 

Dansk Selskab for Fysioterapi 
Blandt årets væsentligste opgaver har været etableringen af og overgang til et specialebærende 
fagligt selskab. Den 22. maj 2013 blev der afholdt Stiftende Generalforsamling i Dansk Selskab for 
Fysioterapi. Efter en del års overvejelser og arbejde med at adskille fag og politik kunne vi mødes og 
officielt etablere selskabet. 

På mødet blev modellen for Dansk Selskab for Fysioterapi præsenteret, sammen med en plan for 
implementering af selskabet. Endelig blev vedtaget en forretningsorden og valgt en bestyrelse 
bestående af repræsentanter for vores faglige selskaber. Læs mere på 
www.danskselskabforfysioterapi.dk  

I min beretning sidste år rejste jeg spørgsmål om, ” Hvilken betydning kommer Dansk Selskab for 
Fysioterapi til at få for vores fagforum? Og i forlængelse heraf ” Har det overhovedet noget med mig 
at gøre, som børnefysioterapeut?” 

Til det kan jeg svare, at det har en stor betydning – for vi mærker, at vi bliver hørt og efterspurgt – 
mere end tidligere. Vi skal i højere grad forholde os til vores fag og vi skal stille viden og ekspertise 
til rådighed. Det gør vi så sammen – både i vores eget selskab og som en del af en stærk gruppe af 
faglige selskaber under den fælles paraply DSF.  
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Kliniske retningslinjer 
Indenfor børneområdet har der i 2013 været 2 nationale kliniske retningslinjer på dagsordenen. Den 
første er National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat 
funktionsevne som følge af cerebral parese. I udarbejdelsen af denne retningslinje har Kirsten 
Nielsen, Derek Curtis, Lisbeth Torp-Pedersen og Helle M. Rasmussen siddet med i arbejdsgruppen 
under sundhedsstyrelsen. Retningslinjen var i høring i oktober og vi har i vores faglige selskab 
afgivet høringssvar til DSF. Det samlede høringssvar fra de forskellige faglige selskaber kan læses 
på Dansk Selskab for Fysioterapis hjemmeside. Retningslinjen er netop blevet udgivet. 

En anden national klinisk retningslinje, som har haft vores opmærksomhed er, den Nationale kliniske 
retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. Her er det Kirsten Bundgaard, 
som sidder med i følgegruppen under Sundhedsstyrelsen. Der er afgivet høringssvar fra os den 10. 
Marts. 

Generelt er Sundhedsstyrelsens høringsfrist for disse retningslinjer kun 2-3 uger. Vi skal derfor være 
klar og kunne handle hurtigt, for at kunne give kvalificeret svar. 

Der har igen i år været efterspurgt forslag til emner til kommende kliniske retningslinjer. Her har vi i 
lighed med tidligere givet forslag om en retningslinje på området vedr. præmature børn. 

Holdningspapir for fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole og skolealderen  
Danske Fysioterapeuter nedsatte i juni en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som skulle levere et 
holdningspapir vedr. indsatser som er målrettet børn i førskole og skolealderen. Tina Lambrecht har 
omtalt holdningspapiret i vores fagblad i januar mdr.  

Tina Borg Bruun har deltaget i arbejdet, som repræsentant for vores faglige selskab. Gruppen har 
holdt et møde. På mødet blev de aktuelle udfordringer på området drøftet, og der blev foretaget en 
prioritering af de udfordringer som børnefeltet står overfor. Der blev med holdningspapiret peget på 7 
aktuelle problemfelter og anbefalinger. Disse ligger tilgængeligt på Danske Fysioterapeuters 
hjemmeside 

Strategidage i Fagforum for Fysioterapi 
I bestyrelsen har vi valgt at afholde fælles strategidage for bestyrelsen, redaktioner, kursusudvalg, 
webmasteren og bestyrelsessuppleanter. I alt 16 deltog i dagene, hvor formålet var at skabe et 
fælles verdensbillede – både af kravene, men også af hvordan vi skal agere.  På den måde har vi 
ønsket at skabe fælles fodslag for rammer og retning i vores arbejde – uanset om man sidder i 
bestyrelsen eller i et udvalg. Formålet var også, at lære hinanden bedre at kende, som en værdifuld 
forudsætning til det fremtidlige samarbejde. Det var 2 gode dage medoplæg, fælles dialog en masse 
arbejde. Resultatet var et fælles arbejdsnotat. Materialet fra strategidagene blev annonceret på 
vores hjemmeside, hvor I stadig kan finde det.  

Ekstraordinær Generalforsamling 
Den 20. november afholdt vi som tidligere nævnt ekstraordinær generalforsamling her i Odense.  De 
fremmødte besluttede, at Fagforum for Børnefysioterapi skulle omdannes til Dansk Selskab for 
Pædiatrisk Fysioterapi.  

Inden da har der været et stort stykke arbejde med at udarbejde nye vedtægter, som følger de 
vedtægtsrammer som er givet for faglige selskaber under Dansk Selskab for Fysioterapi.  
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Formanden for DSF Martin Josefsen deltog på Generalforsamlingen og der var mulighed for at stille 
spørgsmål til ham og os. Mødet forløb i god ro og orden med et klart Ja! til både at blive et fagligt 
selskab og Ja! til de nye vedtægter. 

Fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale 
Da Sundhedsstyrelsen i sommers efterlyste ideer til udvikling af fagligt inspirationsmateriale under 
satspuljen til træningsindsatser til børn med svære handicap, foreslog vi at nogle af midlerne blev 
anvendt til at udvikle fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale, som uddyber de indsatser, som 
anbefales i den kliniske retningslinje for den fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsats til børn og 
unge med cerebral parese.  Hvilket førte til at vi som fagligt selskab er ved at udvikle fagligt 
inspirationsmateriale, som kan anvendes når den kliniske retningslinje skal implementeres. 

Projektet gennemføres i samarbejde med Ergoterapifagligt selskab børn og unge. Projektets 
leverancer omfatter 9 foldere der omhandler de faglige indsatser som bliver behandlet i den kliniske 
retningslinje og 8 foldere der omhandler anvendelse af målemetoder der kan anvendes til at 
evaluering af indsatserne. Hver folder består dels af beskrivelserne fra den kliniske retningslinje og 
dels af beskrivelser fra klinisk praksis, som er udarbejdet af 9 fysioterapeuter og ergoterapeuter på 
baggrund af deres erfaringer med at anvende indsatser og målemetoder i deres egen praksis.  

Projekt Samarbejde med Danske Fysioterapeuter 
På det seneste bestyrelsesmøde – mødet i januar - havde vi taget initiativ til at invitere DF’s formand 
Tina Lambrecht til en drøftelse omkring samarbejdet på børneområdet mellem DF og vores Selskab. 
Formålet var at starte en dialog og skabe en god kontakt. Vi drøftede fælles billeder og snitflader 
omkring børneområdet. Vi diskuterede synliggørelse af fysioterapi til børn samt det at ”forstyrre”, 
udfordre og inspirere hinanden.  

Vi havde kort forinden haft nogle følere ude blandt nogle børnefysioterapeuter og ledende terapeuter 
omkring deres syn og holdning i forhold til området. Disse ytringer som aktuelt blev oplevet som en 
række udforinger i forhold til visionen, havde vi sammen sat i en folder, som Tina fik med efter 
mødet. Det drejer sig specielt om vores rammer i forhold til myndighedsansvar, vores organisering af 
indsatserne og udfordringer med små organisatoriske enheder, hvordan sker anvendelsen af ”den 
bedste tilgængelige” evidens samt udfordringer i forhold til uddannelse og rådgivning om børns 
fysiske og motoriske udvikling.  

Det var et positivt møde med Tina Lambrecht og vi kan kun glæde os over at have en formand, der 
brænder for børneområdet og som gerne ville samarbejde og have en direkte dialog. Så det vil vi 
holde hende fast på og udvikle videre på med de opgaver og udfordringer der kommer. 

På kursus området har vi sat gang i en god dialog og et øget samarbejde med Elisabeth Berents, 
der er ansvarlig for området hos Danske Fysioterapeuter. Sammen med hende har vi drøftet – og vil 
fortsat drøfte – hvad der er af særligt spændende faglige tiltag og hvad der skal udvikles og 
gennemføres af kurser, konferencer og temadage. 

Faglige aktiviteter 
Kursusudvalget eller udvalget for faglige aktiviteter, som det på strategidagene blev besluttet, at 
udvalget ændrede navn til. Består af 4 medlemmer Line Kiilerich, Christina Esmann Fonvig, Nanna 
Johansen og Maja Wolf. Julie Hebsgaard Mærsk trådte ud af udvalget, da hun ved sidste 
generalforsamling indtrådte i bestyrelsen som suppleant for Gitte. 
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Udvalget har i perioden planlagt og afholdt to store og vellykkede arrangementer. Konference om 
familiecentreret praksis i samarbejde med Jytte og Tina fra bestyrelsen. Der var 68 deltager og det 
var en stor succes. Grundkursus for børnefysioterapeuter, der var i støbeskeen ved sidste års 
generalforsamling, er netop blevet afholdt 5 dage i alt fordelt i en del 1 og del 2. Kurset var fyldt op 
og en stor succes. På kursets var der en god introduktion til børnefysioterapi, ved mange 
kompetente oplægsholdere. 

På strategidagene blev der udarbejdet en projektbeskrivelse, hvor der besluttes, at udvalget skulle 
lave en årlig tilbagevende temadag. Dette års temadag bliver afholdt i efteråret med temaet børn 
med psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser og inklusion.  

Børn i Fokus og Redaktionsarbejdet 
En anden meget vigtig aktivitet i vores Selskab er Børn i fokus og redaktionen og udvalget her. Børn 
i fokus er i 2013 udkommet med et forårs- og et efterårsblad. Redaktionernes arbejde er rettet mod 
DSF mål om bl.a. at formidle forsknings- og praksisviden, at orientere om bestyrelsens arbejde og 
beslutninger, og orientere om forhold af interesse for børnefysioterapiområdet. At lave et fagblad 
kræver et ret stort, tæt og tillidsfuldt samarbejde i redaktionen, især i højsæsonen. Men det er også 
sjovt, og giver mange gode kontakter. Udvalget har bestået af Pia Ågård, Mette Amstrup og 
Susanne Dreisig (Øst) og Maja Wolf, Pia Sommerlund Lind Lis Rebsdorf og Margit Lunde som lige 
er kommet med (Vest). 

Der er ikke redaktionsmedlemmer til at lave et forårsblad, så der kommer ikke noget forårsblad. 
Derfor har vi valgt at bruge foråret til at undersøge, om der fortsat er behov for et fagblad, i 
bekræftende fald i hvilken form, og med hvilke ønsker til formål og indhold. Brugerundersøgelsen er 
udarbejdet af Vest redaktionen, kommenteret af bestyrelsen, og med professionel hjælp fra Mette 
Gad, analysekonsulent fra DF. Resultatet af brugerundersøgelsen kan ses på hjemmesiden.  

Hjemmeside og Facebook og  Nyt Logo 
Vores hjemmeside og Facebook opdateres løbende af Helle Kongsbak og Julie Hebsgaard Mærsk – 
tak for det – fortsæt endelig med at skabe liv og aktivitet via de sociale medier, for det bliver mere og 
mere den vej vi skal dele viden med hinanden og lade os inspirere og forholde os aktivt.  

Vi er i gang med at ændre navn og formuleringer/ beskrivelser på hjemmeside og Facebook, så det 
passer med at være et Fagligt Selskab.  

En del af dette arbejde vil også være at få lavet et nyt logo, der i højere grad afspejler vores nye 
navn og at vi er et fagligt selskab. Vi har på et bestyrelsesmøde besluttet at vi skal have udarbejdet 
et nyt logo med det nye navn.  Det er en ny tid og vi mener der er brug for at drøfte betydning og 
krav i forhold til logoet. Samtidig løber vi ind i udfordringer med det gamle logo, da det er håndtegnet 
og scannet ind. Der er i dag brug for at logoet kan anvendes i vores materiale udadtil og bruges 
elektronisk.  

Vi har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både bestyrelse og 
øvrige medlemmer. Jytte Falmår og Lene Meldgaard har udarbejdet et kommissorium for 
arbejdsgruppen, som i korte træk går ud på, at der skal indhentes et par forslag til et nyt logo, som 
dernæst skal præsenteres for bestyrelsen i fællesskab. Vi håber, der er 2-3 personer blandt de 
fremmødte til generalforsamlingen, der er interesserede i at deltage i dette arbejde. Arbejdet 
forventes afsluttet inden sommerferien. 
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Sidst vi var sammen i marts 2013, havde vi en rigtig flot Generalforsamling med stærkt fremmøde og 
præsentation af bogen ”Pædiatrisk Fysioterapi og derigennem præsentation af mange delemner fra 
bogen.  

I maj måned sidste år havde vi besøg fra de Norske Fysioterapeuter og deres bestyrelse for 
børneområdet.  De ville gerne høre om vores organisering og hvordan vi ser området fremover. 
Lene Meldgaard deltog sammen med mig en eftermiddag i Århus.  

I Re/ Habiliteringsnetværket sidder Magdalena Hansen, som kontakt person mellem netværket og 
Dansk Selskab for pædiatrisk Fysioterapi. Opgaven i netværket er at bidrage til at udvikle og 
implementere habilitering som referenceramme for indsatser over for børn og unge med medfødte 
og tidligt erhvervede lidelser. Magdalene kan man kontakte direkte og man kan læse mere i det 
sidste Børn i Fokus blad om netværket. Tak for det Magdalena! 

På DR nyheder – både DR1 og i radioen og på DR’s nye børnekanal – deltog jeg i et indslag om 
børn, bevægelse og iPads. Indslaget gav en del opmærksomhed – jeg har bl.a. holdt oplæg om 
emnet efterfølgende og vi blev sågar kontaktet af et firma, der ville lave en App indenfor området. 

TV2 havde for kort tid siden en udsendelse om børn med skæve kranier. Dette blev pressen og 
Danske Fysioterapeuters kommunikations- og pressechef også optaget af. Vi blev derfor kontaktet 
for at give en faglig udtagelse. Det er et meget godt eksempel på en opgavetype, som pludselig 
dukker op og som vi skal håndtere og gribe mulighederne i for at styrke vores omdømme og fag. 

IOPTP – vores internationale organisation indenfor børneområdet – udgiver løbende nyheder, som 
vi bringer direkte på hjemmeside og Facebook. Vi har i bestyrelsen valgt, at vi lige nu ikke kan være 
så aktive i det internationale samarbejde, da vi er nødt til at fokusere på de opgaver, som ligger os 
nærmest.  Hvis der er nogen, som har lyst til at indgå i arbejdet, så er de/ I velkommen til at kontakte 
mig eller en anden fra bestyrelsen. 

Database for faglige netvæksgrupper i vores faglige selskab 
Efter en del overvejelser om forskellige løsningsmodeller, har vi nu oprettet en hjemmeside 
(www.dspf.dk) hvor man kan melde sig på netværket. Vi har brug for at opbygge og udnytte et solidt 
netværk af stærke faglige kompetencer og ressourcer, som sætter os i stand til at være 
handlekraftige – både reaktivt og proaktiv. 

Det er vigtigt, at de rigtige oplysninger rammer de børnefysioterapeuter, som har brug for dem. Så 
man ikke bliver bombarderet med viden, som ikke lige vedrører egen praksis og derfor muligvis 
overser de oplysninger, som er vigtige for egen praksis. Hvorfor vi har muliggjort at man kan tilmelde 
sig netværk indenfor interesse og arbejdsområder. 

Det er vigtigt for bestyrelsen, at kunne trække på de børnefysioterapeuter, som arbejder med 
konkrete emner eller målgrupper for at indsamle og bearbejde brugbar viden, som kan medvirke til at 
højne det faglige niveau hos alle børnefysioterapeuter. Bestyrelsen har brug for 
børnefysioterapeuter, når det vedrører noget konkret og det vil derfor gøre arbejdet væsentligt lettere 
og mere transparent, når der er en direkte linje til de rette børnefysioterapeuter. 
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Fokusområder 
Som I jo ved er det børnefysioterapeutiske område meget bredt med mange faglige områder, vi kan 
gå ind i. I bestyrelsen har vi tidligere besluttet og annonceret, at vi for tiden fokuserer på to faglige 
områder nemlig børn med psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser samt inklusion. Vi 
forsøger at gøre noget indenfor disse områder, men må også erkende, at der løbende kommer 
mange opgaver til i bestyrelsen. Vi er derfor løbende nødt til at prioritere og fokusere.  

Vi skal huske på, at vores tid og ressourcer er en knap faktor, for arbejdet i bestyrelsen og i udvalg 
baserer sig jo alene sig på frivillige, der er klar til at yde en indsats. Men når det så er sagt og vi 
kigger tilbage på året og alle de aktiviteter, som har været sat i gang og er blevet udviklet på, så får 
vi en smule åndenød, for vi synes virkelig, at alle involverede – både i og udenfor bestyrelsen - har 
været aktive med mange opgaver både små og store.  

Tak til alle der bidrager på den ene eller anden både – tak til dem der sidder i udvalg, tak til dem der 
sidder udpeget eller valgt til konkrete arbejdsopgaver under Sundhedsstyrelsen, DF eller fagligt 
selskab – Mange tak til jer alle! I yder alle en vigtig indsats for Børnefysioterapien og for vores 
Faglige Selskab.  Jeg tror fremadrettet, at vi i endnu højere grad skal tænke i, vi ikke ”bare” er nogle 
entusiastiske bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer, der løfter opgaverne, men at vi er et 
netværk af knap 500 medlemmer og andre gode relationer, som vi kan trække på med alles 
praksiserfaring, viden, forskning og kompetencer i det hele taget.  Jeg håber derfor, at alle vil være 
med til at smøge ærmerne og løfte sammen for derigennem at gøre os endnu stærkere og dygtigere 
indenfor vores felt.  

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 og budget for 2013. 
Regnskab og budget er taget til efterretning af generalforsamlingen 

 
5. Fastsættelse af kontingent  

Forslag: 350 kr., som vedtages. 
 

6. Indkomne forslag 
- Forslag til vedtægtsændring 1 – Godkendt (30 stemmer for – igen imod) 
- Forslag til vedtægtsændring 2 – Godkendt (29 stemmer for – 1 imod) 

 
- Drøftelse af medlemsblad 

Bestyrelsen fik forskellige forslag til det videre arbejde med medlemsblad. 
 

7. Valg til bestyrelsen  
7a. Valgt blev: 

- Hanne Christensen  
- Lene Meldgaard  
- Vibeke Grandt 
- Mirjam Gismervik 

 
7b. Følgende suppleanter blev valgt       

- Nina Bastholm (1. suppleant) 
- Winnie Rasmusson (2. suppleant) 
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8. Nedsættelse af udvalg 
Kursusudvalg 

- Helle Storgaard 
- Linda Blæsbjerg 
- Nina Bastholm 

 
Redaktion 

- Ann Boeng 
- Kirsten Nordbye-Nielsen 

 
Logo udvalg 

- Rikke Munch 
- Camilla Keel 
- Susanne Husted 
- Mirjam Gismervik (bestyrelsen) 
- Lene Meldgaard (bestyrelsen) 

 
9. Valg af revisor 

Deloitte er valgt som revisor. 
 
10. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt 
 
 
 
 

Referatet godkendt af dirigenten 
 
 
 
 
 

        
Dato  Mette Østergaard 

 


