
Referat fra generalforsamling i Dansk Selskab for hjerte- og Lunge fysioterapi 
Hvidover Hospital d. 8. maj 2019 

 
Der er 19 deltagere inkl. bestyrelsen 
 
Ordstyrer: Rasmus Gormsen Hansen 
Referent: Dagmar Lybæk Sieg 
 
Formandens beretning: 
Vi vil kompetenceudvikle og styrke medlemmernes faglige viden og ekspertise indenfor Hjerte- og 
lunge fysioterapi. 
 
Stiftende generalforsamling lørdag d 28 marts 2009 af fagforum for HjerteKar og Lungefysioterapi. 
Der var overvejelser om vi også skulle hedde noget med rehabilitering, men der er mange (måske 
alle) fagområder om laver rehabilitering. Så det bliv det ikke til. Hvorfor tog jeg det initiativ, fordi 
jeg som medicinsk specialeansvarlig manglende et sted der dyrket min viden og et fagforum som 
lavede kurser til mig og min specialegruppe… 
 
Siden er vi blevet et faglige selskab, der er kommet kurser indenfor vores fagområder. Hvilke der 
næsten ikke var dengang for 10 år siden. Det var noget ala 1 kursus hver 2-3 år om 
lungefysioterapi, nu er vi oppe på 2-3 kurser om året plus temadag. Der køre fast rul med kurser i: 
 
Lungefysioterapi, som nu hedder respirationsfysioterapi 
Træning af KOL patienter 
Træning af hjertepatienter 
Fysioterapi på Intensiv 
Løbende temadage 
Samarbejde med neurologisk selskab omkring kurser 
 
Og vi bliver inddraget i ”Type-2 diabetes” kurset når der skal udpege nogle til at lave det 
 
Vi har et stort fokus på kurser i bestyrelsen, da vi ser det om en oplagt måde at 
kompetenceudvikle og styrke vores medlemmernes faglige viden 
 
Der leder os til vores fokus de sidste år har være, at få styr på kurserne, at sikre en jævn kadence 
for hvor ofte vores kurser bliver udbudt. Kurser vi tidligere har lavet i samarbejde med Danske 
Fysioterapeut, et godt samarbejde hvor de har hjulpet med meget at der praktiske. 
 
Og igen i 2018 har fokus være på kurser og bliver det også i år 2019. Bestyrelsen skal møde til et 
seminar i slutning af maj, to dage afsat til at lave et curriculum. En samlet og struktureret plan for 
hvilke kurser vi har og hvilke kurser vi bør have, og hvordan får vi dem… 
 
Hvorfor dette fokus, dels da vi gerne vil videre end de basale/grundlægende kurser som nu køre 
stabilt og dels på grund af specialistordningen. Der er svært at bliver godkendt certificeret kliniker 
eller specialist indenfor vores område med så få kurser vi har. Det kræver efter/videreuddannelse 



svarende til 40 ECTS point (tjek op på om det er 30 eller 40). Til sammenligning kan jeg fortælle at 
vores respirationskursus, som er fire dags undervisning er på cirk 1,5-2 ECTS point. Vi har fået 1 
certificeret klinikker godkende og det er Lue fra bestyrelsen. 
 
Andre områder som også bør nævnes, er at vi sidder i flere databaser: 
Hjerterehabiliteringsdatabasen, hvor vi lige har fået en styrgruppe medlem mere, så vi nu har to. I 
anderkendelser af at vi har en stor rolle. Vi forventer at Birgitte Blume og Lene Boye vil komme til 
at repræsentere os fremadrettet.  
DRKOL databasen, hvor vi også har siddet med i mange år 
NKR sidder Dagmar og Christian lige nu og er med til at udarbejde en ny NKR indenfor afli, 
endocardit og ICD. Disse udkommer her i maj måned. 
I November var der et Symposium på BBH, hvor vi var invitere med som arrangør 
Vi bruger også en del tid på at give høringssvar på revurdering og evaluering af eksisterende NKR 
Derudover har vi brugt meget tid på hørringssvar. I 2018 har det været hørringssvar omkring KOL 
og Hjerterehabilitering som har været til revision. De er ikke blevet ændret, men det kræver også 
en tid og energi, at vurdere om der er behov for en justering. Desuden har vi fået invitation til at 
give høringssvar på flere andre, hvor vi har prioriteret ikke at svare. Fx Overvægtige børn, dysfagi. 
 
Vi opfordrer til at byde ind, hvis man har ideer til hvilke kurser vil kan udbyde. 
 
Vi er desuden begyndt at bruge en hjemmeside som betaling og tilmelding af egen temadag, 
hvilke virker til at fungere godt.  
 
Tak fordi I er kommet for at fejre vores 10 år fødselsdag.  
 
 
Gennemgang af regnskab ved Martin Walsøe 

• Vi deler indtægter fra basiskurser med danske fysioterapeuter 

• Medlemstallet svinger lidt 

• Vi får tilskud fra danske fysioterapeuter 

• Nytårsarrangement i 2017, som først er tilføjet regnskabet. Det er ikke standard, at vi har 
så høj omkostninger på forplejning 

• Omkostning til internationalt selskab 

• Regnskab inkl. bogføring sendes med referatet ud. 

• Nordisk lunge kongres figurer igen i år. 

• Hjemmesiden er omsider blevet om registreret 

• Vi afventer at få regnskabet revideret af revisor. 

• Der kan komme noget manglende betaling ift moms på kontingenter, da det har været 
svært at få et klart svar. 

   
 Indtægter i kroner  Bogført Budget 
 1. 0,00                   -    

 2. 0,00                   -    

 3.Kursus afholdelse  29.143,00                   -    

 4.  0,00                   -    

 5.Kontigent  51.000,00                   -    



 6.Tilskud fra DF  43.738,83                   -    

 7. 0,00                   -    

 8. 0,00                   -    

9. 0,00                   -    

10. 0,00                   -    

 11.Andre indtægter  0,00                   -    

 Indtægter til dags dato     123.881,83                    -    
   

 Åbningssaldo 1. januar 2018  214.049,64  

   

 Indtægter til dags dato i 2018     123.881,83   

 Udgifter til dags  dato i 2018       32.538,52   

 Forskel i 2018 til dags dato       91.343,31   

   

 Beholdning pr. dags dato     305.392,95   

   

 Pengene befinder sig i     

 Kassebeholdningen med  0,00  

 I banken med  305.392,95  

 I alt     305.392,95   

   

     

                    -     

                    -     

  
 Udgifter i kroner  Bogført 
 1.  0,00 

 2.  0,00 

 3.  0,00 

 4.  0,00 

 5.  0,00 

 6.  0,00 

 7.  0,00 

 8.  0,00 

 9.  0,00 

 10.  0,00 

 11.Nytårsarrangement +BM  10.000,00 

 12.  0,00 

 13. 0,00 

 14.  0,00 

 15.  0,00 

 16.Tilskud til medlemmer 2.586,00 

 17.Medlemsskaber 1.283,24 

 18. 0,00 

 19.Gebyrer 273,00 

 20. Rejseudgifter 7.218,89 

 21.Bestyrelsesmøder 585,80 

 22.Diverse (web)  0,00 

 23.Kontingenter  0,00 

 24.Moms indbetaling 0,00 

 25. 0,00 



 26.Nordisk Linge kongres 2016 10.347,84 

Hjemmeside 243,75 

0,00 0,00 

 29.Andre udgifter  0,00 

 Udgifter til dags  dato         32.538,52  

  

 
 
Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet fastholdes 
 
Indkomne forslag 
Der er ikke kommet nogen indkomne forslag 
 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg: 

• Rasmus Gormsen Hansen (formand) 
Formand Rasmus Gormsen Hansen genvælges 
 

• Dagmar Lybæk Sieg 

• Martin Walsøe 

• Lue Phillipsen 

• Lars Herman Tang 
 
Resultat af valg. 
Lars 13 stemmer – valgt til bestyrelsen 
Dagmar 10 stemmer – valgt til bestyrelsen 
Martin 7 stemmer- valgt til suppleant 
Lue 6 stemmer – valgt til suppleant 
 
Valg af suppleanter 
Se ovenfor 
 
Valg af revisor 
Martin anbefaler vi fortsætter med at søge en revisor ift. revidering 
 
Eventuelt 
 
Birgitte Blume: 
Har været inviteret med til et møde med et selskab(ACNAP)* under ESC, hvor der et fagselskab 
hvor man samler fagfolk som arbejder med hjertepatienter, som ikke er læger.  
Opfordring til at følge med og evt. tilmelde sig det. Det er gratis. Det giver god mening at vi er 
mange fysioterapeuter repræsenteret. 



*ACNAP står for Assosiation of Cardiovascular Nursing and Allied Proffesions. Det er et selskab 
under ESC og man kan melde sig ind gratis på et "Regular membership".  
 
Link herunder:  https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/Association-of-
Cardiovascular-Nursing-&-Allied-Professions  
 
De har også en Facebook-side man kan følge og orientere sig i: 
https://www.facebook.com/groups/134345483993829/  
 
Bestyrelsen konstitueres efterfølgende. 
Formanden er valgt 
Der skal vælges ny kassér 
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