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Kære Alle sammen 

Så er endnu et år gået. Et år siden sidste generalforsamling, hvor både temadag og generalforsamlingen 

blev on line. Det forløb ganske udmærket – dog med begynderfejl - så som bestyrelse har vi taget en del 

erfaringer med os videre fra det forløb. Jeg sad i hvert fald hjemme bag min skærm og svedte lidt over 

udfordringer med afstemningen til generalforsamlingen samt at min teknik begyndte at drille sidst på 

dagen. Og så var det svært ikke at kunne ”fornemme” jer derude bag skærmene.   

Vi er meget glade for den store opbakning til de ting vi arrangerer. Det gælder både dage som denne, vores 

kursus i onkologisk fysioterapi samt vores palliations kursus. Der er fortsat god efterspørgsel på hvornår de 

mere diagnose specifikke kurser i uddannelsesrækken kommer. Den oprindelige plan har vi grundet corona, 

måtte omjustere og omorganisere ad flere omgange – og det er et stort arbejde. Nu håber vi dog at vores 

nye kursusplan holder. Det skal I nok høre mere om, når vi annoncerer.    

Med endnu et år i coronaens tegn, har vi naturligvis også måtte afvikle 2 ud af 4 af vores bestyrelsesmøder 

on line. Vi er klart blevet meget klogere på hvad de on line muligheder har at tilbyde, både rent praktisk og 

økonomisk, når vi som bestyrelse er spredt over hele landet. Dog vil vi ikke erstatte det givende vores 

fysiske møder kan tilføre os som bestyrelse.  

I september måned i forlængelses af vores bestyrelsesmøde, holdt vi et seminar med overnatning, hvor vi 

havde ekstra tid til fordybning. Vi fik justeret vores langsigtede kursusplan og kom mere i dybden med 

vores ambitioner for uddannelse til jer medlemmer. Desuden inddelte vi os i grupper og fik arbejdet med 

nogle mere presserende opgaver med deadlines, bl.a. forberedelse til Fagkongres 2022 her i marts 17.-19 – 

som vi i øvrigt håber at se mange af jer til.  

Det er altid givende såvel fagligt som socialt at tilbringe mere tid sammen som bestyrelse. Det er en årlig 

tilbagevendende begivenhed, dog med forskelligt fagligt fokus. Ind imellem de 4 årlige bestyrelsesmøder 

har vi i mindre grupper en del on line eftermiddags/aftenmøder – alt efter hvilke opgaver vi varetager.  

Vi alle fra bestyrelsen repræsenteret i dag, med undtagelse af Lone, der fortsat er på barsel. Jeg vil derfor 

gerne sige jer en kæmpe tak. Vi er alle ansat forskellige steder, har forskellige erfaringer og kompetencer, 

hvilket jeg ser som en kæmpe fordel. Vi giver plads til hinandens forskelligheder og vi har mange gode 

drøftelser. Og ikke mindst hjælper og støtter vi hinanden ind i fordelingen af opgaverne, eftersom livet 

nogle gange kan udfordre os hver især på forskellig vis. Så tak for jer! I er fantastiske til at byde ind, sige fra 

eller tage over når der er behov for det. Så er det ingen sag at være formandskvinde. Og så er i til og med 

de klogeste kvinder, der bidrager til at højne fagligheden i vores selskab og i sidste ende med til at sikre at 

dem det handler om, nemlig patienterne/borgerne, at de får den bedst tænkelige indsats.  

 

 

I 2021 har vi grundet corona ikke haft det antal af aktiviteter i form af kursusafholdelse, som vi kunne 

ønske. Men vi har haft masser af arbejde at tage os til. Jeg vil nævne nogle af vores aktiviteter:  

 

- Bestyrelsesmøder og seminar. 



 

 

- Deltagelse i diverse møder med DSF og Danske Fysioterapeuter. Vi har gode dialoger og til tråds for 

at vi er et lille selskab med cirka 240 medlemmer, så møder vi stor anerkendelse og bliver hørt.  

 

 

- Arbejdet med den anden internationale konference om fysioterapi indenfor onkologi, som blev til 

en online version.  

 

- Planlægning af denne generalforsamling samt efterfølgende temadag.  

 

- Afviklet kursus i samarbejde med CFAS, (Center for aktiv sundhed, Riget)   

 

 

- Vi indgår i et Internationalt samarbejde: IPT-Hope, organisation for fysioterapeuter der arbejder 

med det onkologiske og palliative felt og som er med til at understøtte den internationale faglige 

udvikling indenfor kræft og palliation. Hjemmeside og YouTube kanal er tilgængelig, hvis I har 

interesse i at følge med eller deltager i webinarer.  

 

- Høringssvar. En obligatorisk opgave for et fagligt selskab og nogle år er der et stort pres fra den 

front. 

 

 

- Bidraget til forslag til 2022 Fagkongres.  

 

- Holde jer medlemmer orienteret via: Hjemmeside/facebook, nyhedsbreve. Skriv endelig til os hvis I 

har ideer eller er opmærksom på noget, der kunne være spændende at dele. Vi er også kommet på 

linked in.  

 

- Holder løbende øje med økonomien – har en fin økonomi – Louise præsenter regnskabet på 

punktet senere.  

 

- Vi sidder med i udvalg ang. vurdering/godkendelse af ansøgere til at blive certificeret klinikker eller 

specialist i onkologisk fysioterapi. Og hermed gerne en opfordring til at I søger – det vil være 

fantastisk at få flere godkendt indenfor onkologi.   

 

- Vi har en repræsentant fra bestyrelsen med i Dansk pal. Database, som deltager i diverse møder.  

 

- Desuden har vi i bestyrelsen, en repræsentant med i Repræsentants skabet.  

 

- På sidste bestyrelsesmøde havde vi besøg af Gitte og Lars henrik mhp. hvordan DSF bedst kan 

understøtte vores selskab. God konstruktiv dialog, følte de lyttede, noterede og tog til efterretning. 

To af os deltog efterfølgende en aften i et on line fokus gruppe interview sammen med andre 



faglige selskaber omkring samme emne. Spændende at lære/lytte til andre faglige selskabers 

tilgang, ideer og organisering.  


