
REFERAT ONLINE DUGOF MØDE 
ONSDAG D. 17/8-2022 

 
DELTAGERE: UD, CS, MH, DK, DS, LE, HV, LS, BB, MGS 
 
REFERENT: mgs 
 
 

DAGSORDEN 
1. Siden sidst/løst og fast – Betterboard til online-møder ophører til oktober. MH vil 

bestille Zoom, så vi kan bruge zoom fra september. 
 

2. Temadag 29/10 – Emne; overgreb – Camille Darre er underviser og vil have 
patient-repræsentant med. DK undersøger 1 underviser ift ”det etniske islæt”. 
(forening ”søstre mod social vold/kontrol” – hvordan vil man mødes i 
Sundhedssystemet). MGS samarbejder med Janne ift. det praktiske på dagen ift 
forplejning. Der laves nyhedsbrev med teaser for dagen, og så snart der er noget 
konkret, vil DS sende konkret annonce til hjemmesiden og nyhedsbrev, når der 
åbnes op for tilmelding. Pris 100,-. 

 
 

3. Modul 1 – der er kommet link til dropbox, som der er sat hjælpere og medlæsere 
på til opgaver i Odense. Der er mange på venteliste til modul 1 til 2023. Der er 
forslag om at flytte om på modul 1 og 2 i ’23. LE og CS vil undersøge om der er 
ledige lokaler. 

 
4. Modul 2 – Der mangler lokaleplacering, men der er styr på undervisere. HV og 

DS er hjælpere. 
 

5. Modul 3 – der er styr på undervisere, så LE vil kontakte Mette ift. at åbne 
kursustilmelding op på hjemmesiden. 

 
 

6. Opfølgning Lars Damsbo (DS sportsfysioterapi) – vi bakker op om begge forslag 
– adgang til open acces til videnskabelige artikler for bestyrelsesmedlemmer i 
faglige selskaber samt mulighed for at være medlem af fagligt selskab uden at 
være medlem af Danske Fysioterapeuter  

 
 

7. Evt  
 
- Behandlerliste – lige opdateret, meget få problemer. MH vil overtage revision 

af behandlerlisten til hjemmesiden og ift. at overtage revision af hjemmesiden. 
Evaluering fra moduler – MH vil lægge evaluerings-oversigt i dropbox, når de 
er lavet efter et endt modul 
 



- Studiedag 21/9 på VIA Århus for alle studerende.  Dugof skal lave 20 min 
oplæg sammen med 3 andre faglige selskaber. DK og LE vil lave fælles 
udkast og deltager på dagen. 

 
– næste onlinemøde d. 22/9 (afbud MH), næste BM 28/10 

 


