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Dansk Selskab for Fysioterapi			

kontakt@dsfys.dk

Holmbladsgade 70, 2300 København S		

danskselskabforfysioterapi.dk

Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF)
Praktiserende Fysioterapeuter (PF)
Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF)

KOMPETENCER

Stikord/eksempler
(på kompetencer der kunne være
relevante inden for feltet)

Forstå og gennemføre klinisk
ræsonnering
Undersøgelsesteknikker
Kliniske retningslinjer og standarder
Diagnostik

Fysioterapifaglige
kompetencer

Differentialdiagnostik
Træningsprogram
Behandlingsmål

(Teoretisk og praktisk klinisk kompetence)

Behandlingsplan
Evaluering af effekt
Dokumentation
Behandlingsmetoder og -redskaber
Litteraturlæsning
Omsætte teori til praksis

Læringskompetencer
herunder videnskabs
kompetence

Være forandringsparat

(Evnen til at tilegne sig, reflektere og handle ift.
viden og erfaringer)

Aflæring af gamle rutiner

Opsøge og tilegne sig ny viden
Integrere ny viden
Refleksion (egen og fælles)
Være åben og nysgerrig og kunne
lære sammen med - og af andre

Pædagogiske og didaktiske teorier

Pædagogiske og
Kommunikative
kompetencer
(Viden og færdigheder ifht pædagogiske metoder
og formidling, herunder inddragelse af aspekter
ift. modtagerens/nes motivation og egne ønsker)

Individuel læring
Læring i grupper
Motivation
Formidling
Vejledning og undervisning
Patientcentreret tilgang
Kontekstinddragelse

Kommunikationsformer
Konflikthåndtering

Social- og samarbejdskompetencer

Tværfaglighed
Give og modtage feedback
Lyttende

(Viden og færdigheder ift. samfundsgrupper,
levevilkår, kulturer, samarbejdsformer,
relationsskabelse – ift. patienter, pårørende og
kolleger)

Kulturforståelse
Socialgruppeforskelle
Vidensdeling
Teamspiller
Patientcentreret tilgang

Organisatoriske og
administrative
kompetencer

Relevante love og anbefalinger

(Viden om og evne til at handle hensigtsmæssigt
indenfor rammerne af klinikken og det øvrige
sundhedsvæsen)

Dokumentation

Sundhedssystemets opbygning med
sektorovergange
Udnyttelse af klinikkens ressourcer

Analytisk
Problemløser
Selvindsigt

Personlige kompetencer

Ansvarlig
Modig
Selvstændig
Kreativ
Empatisk
Engageret

Mine særlige kompetencer

Mine nuværende
kompetencer

Hvor er
kompetencerne erhvervet

Disse kompetencer
vil jeg gerne styrke

Aftaler om
kompetenceudvikling

