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AD DAGSORDENENS PUNKT 4.2 – FORSLAG TIL BESLUTNING 
 
 
Forslag 2: Dansk Selskab for Fysioterapi får fast plads i Danske Fysioterapeuters fond for 
forskning, uddannelse og praksisudvikling 
 
Forslag stillet af: Dansk Selskab for Forskning og de faglige selskaber 
 
 1 
Forslag:  2 
Det foreslås, at Dansk Selskab for Fysioterapi tildeles en fast plads i fondsbestyrelsen i 3 
Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling 4 
 5 
Baggrund  6 
Bestyrelsen i Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling 7 
foretager en vurdering af kvalitet, fysioterapeutisk relevans og gennemførlighed af ansøgninger til 8 
fonden og afgiver herefter indstilling til hovedbestyrelsen om eventuel støtte. Fondsbestyrelsen er 9 
bredt sammensat af medlemmer med teoretisk og praktisk viden om forskning, professionen og 10 
faglig udvikling.  11 
 12 
Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) er helt central i udviklingen af de faglige selskaber på 13 
baggrund af integration af klinisk og forskningsbaseret viden. Gennem de seneste 5 år har DSF 14 
dermed i stigende grad været det samlende organ for fysioterapeutisk faglighed og de faglige 15 
miljøer generelt, gennem DSF’s funktion som paraplyorganisation for de faglige selskaber. Det 16 
vurderes derfor, at de faglige selskaber, gennem DSF, med fordel vil kunne være repræsenteret i 17 
fondsbestyrelsen for at bidrage til den fortsatte udvikling af forskning og praksisudvikling i 18 
fysioterapi.   19 
 20 
DSF har endvidere gennem den tætte kontakt til de faglige selskaber i fysioterapi stor indsigt i 21 
hvilke vidensområder, der bør prioriteres for at understøtte fagligheden og sikre kvalitet i den 22 
fysioterapeutiske indsats, hvilket blandt andet sker gennem fysioterapeutisk forskning, uddannelse 23 
og praksisudvikling. Det foreslås derfor med samlet indstilling fra DSF og de faglige selskaber i 24 
fysioterapi, at bestyrelsen for Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og 25 
praksisudvikling udvides ved, at DSF tildeles en fast plads i bestyrelsen. Denne plads besættes af 26 
et bestyrelsesmedlem fra DSF eller en repræsentant udpeget af denne. 27 
 28 
Supplerende kan det oplyses, at hovedbestyrelsen i marts 2018 har besluttet at udvide bestyrelsen 29 
fra 4 til 5 personer.  30 
Konkret foreslås det således, at Danske Fysioterapeuter fond for forskning, uddannelse og 31 
praksisudviklings fundats §4 ændres, så den lyder:  32 
 33 
§ 4 34 
Fondsbestyrelsen består af 6 medlemmer. Et hovedbestyrelsesmedlem, der er formand for 35 
fondsbestyrelsen, et medlem udpeget af bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi og 4 36 
øvrige medlemmer. Udpegningsperioden er 4 år.  37 
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