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Danske Fysioterapeuters strategiske 
ambition

Danske Fysioterapeuter er et relevant, handlekraftigt og 
synligt fællesskab for fysioterapeuter.

Vi sætter medlemmernes kompetencer i centrum for 
at fremme professionen, det gode arbejdsliv og 

sætte en fysioterapeutisk dagsorden. 



Must-Win-Battles
MWB #1: STYRKE FÆLLESSKABET
Vi driver en platform for fysioterapeuter, hvor viden og processer er synlige, og hvor 
tilgængeligheden for medlemmer er stor

MWB #2: STYRKE PROFESSIONEN
Sammen med medlemmerne og gennem partnerskaber 
udvikler vi professionen

MWB #3: MØDE DET ENKELTE MEDLEM
Vi anerkender, at alle medlemmer også har individuelle behov. De skal tilbydes 
professionelle ydelser og produkter.



Tilbageblik – og det fremadrettede

Fra REP 2012:
1.”Faglige selskaber for fysioterapi skal bidrage til at styrke de 
faglige miljøer i fysioterapi og bidrage til at realisere professionens 
visioner om specialiseret og evidensbaseret fysioterapi”
2.”Faglige selskaber for fysioterapi skal bidrage til at sikre faglig 
legitimitet og anerkendelse af fysioterapi, som specialiseret og 
evidensbaseret professionel ydelse”

Nu og fremad:
Vores fremadrettede kurs på; Faglig formidling, kurser, 
promovering og interessevaretagelse



Danske Fysioterapeuters politik for 
uddannelse (uddrag)
Om efteruddannelse:
• ”At medlemmerne af Danske Fysioterapeuter har adgang til kurser og 

efteruddannelsestilbud af høj kvalitet inden for samtlige specialer og 
grene af fysioterapi

• En certificeringsordning, som sikrer medlemmerne af Danske 
Fysioterapeuter information om omfang, niveau og kvalitet i 
efteruddannelsestilbud målrettet fysioterapi. (Specialiseringsordningen) 

• At fysioterapeuter får professionel karrierevejledning om uddannelse i 
fysioterapi.”

• Hvor de faglige selskaber er fagspecifikke skal Dfys derimod stå for det 
mangfoldige.

• Hvilken uddannelse og niveau skal vi have i fremtiden???



Promovering af fysioterapifaget
- fagpolitisk fokus og momentum!

• Muskuloskeletal og  diagnostik/front funkt.; 
Direkte adgang 
Fysioterapeuter i ambulatorier
Fysioterapeuter på skadestuer 
I specialenheder
Fysioterapeutisk kompetence i DR nye beh.råd 
Fysioterapeuter i arb.markedsrehab.



Christiansborg og politisk momentum

• Mangel på læger og sygepl. => special udd. I psykiatri 
og borgernær sundhed/fys., koordinator, 1.linje 
personer

• Kronikere, multisyge og sammenhæng=> GOP udspil
• Struktur i sundhedsvæsenet ( DR, KL, PLO) 
• Ulighed i sundhed => alliance…
• Nedslidning/pension => Vi er eksperter på krop, vi 

kan mestre at koble der fysiske og psykiske => 
arbejdsmarkedsdagsorden



Faglig formidling i Fysioterapeuten

Følgende artikler inden for det muskuloskeletale område har været bragt:

2020
Nr. 1: Tema om Hovedpine

2019
Nr. 1: Interview med ny professor i reumatologi
Nr. 2: Fysioterapi til hjernerystelse (skrevet af eksperter og forskere)
Nr. 3: Tre artikler om behandling af muskelskader, springhofte og ankelskader skrevet af 

professorer, læger og forskere, dobbeltpublikation med Ugeskrift for Læger)
Nr. 6: Bækkenbundstræning til inkontinens (projekt)
Nr. 8: Test af sacroiliaca led– interview med forsker

2018
Nr. 1: Vedligeholdelse af muskelstyrke hos sengeliggende (forskere fra NFA)
Nr. 2: Udredning af børn med asymmetriske ben (læge har skrevet artikel – fra 

Månedsskrift)
Nr. 4: Fagkongressen med flere korte notitser
Nr. 7: Behandling af hælsmerter – skrevet af ph.d., fysioterapeut Henrik Riel
Nr. 8: Tema om behandling af amputationer

Der er 8 udgivelser om året



Forfattere til faglige artikler 2019
• Marlene Jul Houmann – fysioterapeut, BBAT-terapeut: Om praksis i Næstved Kommune

Morten Høgh – fysioterapeut, ph.d. 
• Anette Bach Jønsson – fysioterapeut, sundhedsfaglig kandidat og forskningsassistent.
• Henriette Krøier Henriksen – fysioterapeut fra Videnscenter for hjernerystelse – forfatter i 

Månedsskrift for almen praksis om hjernerystelse.
• Michael Smærup: fysioterapeut, ph.d. og lektor.
• Monika L. Bayer – postdoc, ph.d.
• Abigail Mackey , ph.d., lektor, fysio- og ergoterapiafdeling på Bispebjerg Hospital

Peter Magnusson – fysioterapeut, dr. med. og professor
Michael Kjær – overlæge, ph.d. og professor
Michael Krogsgaard – overlæge, ph.d. og professor.

• Rasmus Husted – fysioterapeut, ph.d.
• Inger Mechlenburg – fysioterapeut, ph.d., professor
• Marianne Lindahl – fysioterapeut, MPH, lektor

Annette Lykke Dresner – fysioterapeut, MPHW, lektor
Bonnie Rønn Noer – fysioterapeut, Master in Health Education, lektor

• Lars Herman Tang – fysioterapeut, ph.d.
Christian Have Dall – fysioterapeut, ph.d.

• Bente Skovsby Toft – fysioterapeut, ph.d.
• Anders Hansen – fysioterapeut, kandidat, ph.d.
• Marie Bagger Bohn – læge, ph.d.

Kasper Spoorendonk – fysioterapeut
• Ro J. Robotham – neuropsykolog, ph.d. og adjunkt på Institut for Psykologi, KU.



Fysioterapeuten fremadrettet - relancering

• Der er gennemført en læserundersøgelse i 2019
• Indeholder en kvalitativ og kvantitativ del

• Der er gennemført to fokusgrupper, 1 dialogmøde og 
14 telefoninterviews.

• Hovedresultater:
• Høj tilfredshed
• Passende længde
• Unge, studerende og kvinder er mest tilfredse
• Arbejdsgivere og mænd er mest utilfredse
• Bladet skal være trykt
• Skarpere opdeling i temaer/sektioner 
• Nyt og friskere layout.
• Medlemsblad med en faglig kerne



Tilfredshed - udvalgte segmenter
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Hvad er bladets vigtigste formål?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Orientering om foreningens medlemstilbud

Afspejle fysioterapeuters hverdag og det at
være fysioterapeut

Formidling af viden om foreningens
politiske virke

Orientering om værktøjer, øvelser m.m.
som kan anvendes i praksis

Fortælle om nye tendenser og strømninger
i faget

Give inspiration til arbejdet som
fysioterapeut

Formidling af evidens og faglig viden om
fysioterapi

1 2 3 4 5 6 7



Øvrig formidling, målgrupper og platforme
• Faglige status

Målgruppe: Ledere, udviklingskonsulenter og pol.beslutningstagere
• Fysio.dk

Målgruppe: Alle medlemmer
• LinkedIn

Målgruppe: Ledere, akademikere
• Facebook

Målgruppe: Fysioterapeut-til-fysioterapeut

• Twitter
Målgruppe: Politikere og forskere
Bag log in er mest populære: Måleredskaber, kliniske retningslinjer, 
faglig status, pixi-bøger og akkreditering. 

• Instagram
Målgruppe: Studerende



Opgaver i afdeling Profession og Karriere

 Akkreditering 
 Kvalitetsudvikling og –sikring i 

praksissektoren, samt 
modernisering af denne

 Lederindsatserne og lederrådet
 Etisk råd 
 Akademikerindsatser 
 Uddannelsesområdet –

grunduddannelse og kandidat

 Sekretariat for fonde og uddeling 
af priser

 Medlemsrådgivning – fagligt og 
sundhedsjuridiske spørgsmål 

 Karriererådgivning af medlemmer

 Administration af kurser og øvrige 
arrangementer i foreningen(alle)

 Udvikling af kurser – faglige og 
karriereorienterede

 Faglige input til det 
interessepolitiske arbejde

 Sparring til det politiske nivaeu
 Høringssvar og samarbejder med 

styrelser 



Eksempel på samarbejde og synergi – fag 
og politik 

Udvalg og 
interessent-

udvalg
(Tina 

Lambrecht)Følgegruppe for 
indsatser vedr. 
kronisk sygdom 

(1,2 mia.)

Den nationale 
handleplan for 

demens 2025 (0,5 
mia.)

National 
handleplan for den 
ældre medicinske 
patient 2016-19 

(1,2 mia.)

Udvalg for bedre 
lægedækning i 

hele landet Borgere med 
komplekse behov

Udvalg for Kræft

Udvalg for Psykiatri

DFys og Etf 
repræsenteret v/ Lene 

Nyboe, PhD.

DSF repræsenteret v/ 
Mette Brodersen, 

udviklingsterapeut AUH

Digitaliseringsprojekt, 
(Sundhedsdatastyrelsen)

Ikke repræsenteret
Formand Martin Theilman

DSF repræsenteret ved 
Benedikte Rostock, leder i 

Greve Kommune

DFys repræsenteret v/ 
Sille Frydendal 
(følgegruppe)

DSF repræsenteret v/ 
Nanna Sobol, PhD

(reference- og 
arbejdsgruppe)

DFys repræsenteret v/ 
Sille Frydendal

DSF repræsenteret v/ 
Rasmus Gormsen 

Hansen

DFys repræsenteret i 
arbejdsgrupper v/ Stig 

Mølsted (diabetes): 
Margrethe Smidth (KOL), 
Hanne Morthorst (kom. 

forebyggelse).

DSF repræsenteret ved 
Niels Bo de Vos 

Andersen


