Referat fra Generalforsamlingen 2009
Danske Fysioterapeuters Fagforum For Muskuloskeletal Fysioterapi
D. 28. marts, Odense Congress Center
Martin B. Josefsen bød velkommen til 12 deltagere samt til bestyrelsen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Inger Wiggers Kiær, som blev valgt enstemmigt.
Inger Wiggers Kiær takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
Bestyrelsen præsenterede sig med navn og arbejdsområder.
2. Årsberetning
Årsberetning blev gennemgået i hovedtræk. Der blev især lagt vægt på:
•
Uddannelsen: Hele uddannelsen pointsættes til ECTS 60 point.
•
Medieaktivitet: Der er nu kommet nye foldere på uddannelsesområdet.
Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål til Årsberetningen:
Det opdaterede antal ExamMT? Martin B. Josefsens bud var 60 ExamMT’ere og 30 DipMT’ere.
Navnene kan ses på Hjemmesiden.
I forhold til ”gammel” / ”ny” uddannelse. Hvad vil bestyrelsen gøre som overgangsordning? Hvordan
komme de med den ”gamle” uddannelse videre?
Martin B. Josefsen: De fleste ExamMT i uddannelsen mangler ca. 1 år. Der er planlagt møde d. 29/4
vedr. overgangsordninger og forældelsesfrist. Bestyrelsen er meget opmærksom på information.
Hvem skal den enkelte rette henvendelse til? Inger Skjærbæk er vores kursusadministrator og
studievejleder.
Forespørgsel om Brush-up kurser for de ”gamle”? Er der overvejelser om dette? Er det en klog
disposition, at kun DipMT’ere og Specialister på sigt vil fremgå af Hjemmesiden?
Martin B. Josefsen: Der vil fortsat være muligt at bruge ExamMT, men i forhold til IFOMT er en
Muskuloskeletal Fysioterapeut en DipMT.
Henrik Bach: Refresherkurser og fordybelseskurser er en måde til at komme ud til de, som har nogle
af kurserne. Bestyrelsen er meget opmærksom på dette.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Lene W. Johansen
Regnskabet blev fremlagt og godkendt
Budgettet blev fremlagt
Forslag at Fællesprisen (McKenzie – MT) hører under posten ”Gaver”.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent – vedtages.
5. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
•
Niels Honoré – ønsker ikke genvalg
•
Inge Ris – stoppede i bestyrelsen i 2008. Som Suppleant indtrådte Henrik Christoffersen.
Han ønsker nu valg til bestyrelsen.
•
Amad Shayan – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Jesper Holm. Han er ikke til stede, men bestyrelsen har hans tilsagn.
Inger Wiggers Kiær spurgte til andre kandidater: Der peges på Eva Bäcker Hansen. Hun er ikke
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til stede, men der er et skriftligt tilsagn.
Henrik Christoffersen, Jesper Holm og Eva Bäcker Hansen vælges uden modkandidater.
7. Valg af suppleanter
På valg:
•
Vibeke Laumann – ønsker genvalg
•
Inger Wiggers Kiær spurgte til andre kandidater.
•
Jeppe Thue Andersen ønskede at opstille.
Vibeke Laumann og Jeppe Thue Andersen vælges uden modkandidater.
8. Valg af revisorer
På valg:
•
Aase Troest er villig til genvalg
•
Dansk Revision, Sønderborg er villig til genvalg
Aase Troest og Dansk Revision, Sønderborg vælges uden modkandidater.
9. Eventuelt.
Inger Skjærbæk uddelte papir ud om NOI 1010 – hun foreslår at mange tager af sted. Der kom et forslag
fra salen, at MT yder tilskud til dette.
Birte Carstensen har sendt et par sider til en planlagt bog til Freddies Kaltenborgs 75 års fødselsdag.
Spørgsmål fra salen: Har bestyrelsen en holdning til, hvad der skal til for at blive specialist og har
bestyrelsen en holdning til hvad disse skal bruges til / hvordan de skal implementeres?
Martin B. Josefsen: Dette spørgsmål er fortsat ”mudret”. Vores udgangspunkt er som minimum de
internationale IFOMT standarder. Vi har løbende dialoger med udland og Danske Fysioterapeuter om
uddannelsen inklusive overvejelser om niveau og kompetencebeskrivelser. Vores holdning er at
DipMT/MaMT (IFOMT godkendte uddannelser) er den direkte vej til opnået klinisk specialiseret niveau.
Betydningen og implementeringen af et klinisk højt kompetenceniveau – opnået gennem et egentligt
uddannelsesforløb – er nok det mest ”mudrede” i den danske specialistordning p.t.
Martin B. Josefsen informerede om, at vi bl.a. kigger på ”den australske model”, som kunne være
interessant for os. ”Level 2” svarer til en DipMT/MaMT (Diplom / Master) med et højt specialiseret niveau.
Dernæst har man gennem 2 års forløb med supervision og projektdeltagelse m.m. mulighed for en
egentlig specialistgodkendelse ”Level 3”. Det vigtige for os bliver at beskrive og arbejde for godkendelse
af særligt det kliniske niveau, som skal være krav indenfor specialet.
Martin B. Josefsen takkede Niels Honoré for samarbejdet i bestyrelsen og for det store arbejde som
tidligere formand. Vi vil fortsat have et tæt samarbejde, da Niels Honoré nu skal arbejde mere med
ultralydsskanning.
Også en tak til Amad Shayan for hans tid i bestyrelsen.
Martin B. Josefsen takkede Inger Wiggers Kiær for at være dirigent, og sluttede med at takke alle for
fremmødet.

Referent: Lene W. Johansen
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