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Indledning 
Dansk Selskab for Fysioterapi har de seneste år været præget af en udvik-
ling, hvor der er blevet taget fat på at løse nogle af de store opgaver, der 
er tillagt selskabet. Arbejdet med specialestrukturen har fyldt meget, men 
det har ikke overskygget, at Dansk Selskab for Fysioterapi også har mange 
andre opgaver. Det har ligget bestyrelsen meget på sinde at fastholde fo-
kus på, at det er Dansk Selskab for Fysioterapis fornemste opgave at bi-
drage til styrkelse af professionens gennemslagskraft over for medlem-
merne og i samfundet ved at styrke de enkelte faglige selskaber. 
 
Dansk Selskab for Fysioterapi har ingen selvstændige medlemmer og re-
præsenterer ikke bestemte grene af faget. Selskabet skal derimod tjene 
den samlede professions interesser ved at skabe en ramme for selskaber-
nes fælles udvikling i forhold til opgaver, der kræver koordinering på tværs, 
og der hvor det i øvrigt giver mening at selskaberne går sammen om fælles 
løsninger.  
 

I denne beretning kan du læse om de aktiviteter, der har præget Dansk 
Selskab for Fysioterapi de seneste to år. Vi har udvalgt de aktiviteter, vi sy-
nes, er væsentligst for at forstå og få indsigt i Dansk Selskab for Fysiotera-
pis virksomhed.  
 
God læselyst. 
 
 
Martin B. Josefsen 
Formand 
Dansk Selskab for Fysioterapi  
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Specialisering 
I foråret 2015 færdiggjorde den arbejdsgruppe, der var nedsat for at se på 
den fremtidige specialestruktur, sit arbejde. Bestyrelsen behandlede og 
godkendte op mod sommerferien i 2015 den specialerapport, arbejdsgrup-
pen havde udarbejdet. Arbejdet med specialestrukturen handlede ikke kun 
om at fastlægge specialer i fysioterapi anno 2015. Det handlede ikke 
mindst om at fastlægge de principper og kriterier, som skal danne grundlag 
for også i fremtiden at kunne forholde sig til og eventuelt justere speciale-
strukturen. Specialestrukturen er nemlig dynamisk, således at der kan vise 
sig behov for at nye specialer.  
 
Bestyrelsen fastlagde med udgangspunkt i specialerapporten 9 fysiotera-
peutiske specialer.  
 
 

-0- 
 

Bestyrelsen modtog både ris og ros under arbejdet med specialestrukturen. 
Et af de væsentligste kritikpunkter var, at de enkelte faglige selskaber 
gerne ville have haft mulighed for at forholde sig til de principper og krite-
rier i specialerapporten med udgangspunkt i det eller de specialer, de så sig 
selv i. På dialogmødet i efteråret 2015 blev der udtrykt et klart ønske om, 
at beslutningen, om et selskab skulle være specialebærende eller ej, ikke 
skulle baseres på en egentlig ansøgningsrunde. Bestyrelsen besluttede der-
for, at alle faglige selskaber skulle beskrive sig selv i forhold til kriterierne – 
samt ikke mindst beskrive, hvilke samarbejdspotentialer de så i forhold til 
andre faglige selskaber. 
 
Den 15. februar 2016 var der frist for indsendelsen af beskrivelserne fra de 
faglige selskaber. Bestyrelsen vurderede på bestyrelsesseminariet sidst i 
februar de indkomne beskrivelser for at skabe et samlet overblik over, 
hvorledes de faglige selskaber så sig i forhold specialestrukturen. Bestyrel-
sen havde fokus på at identificere snitflader og samarbejdspotentialer mel-
lem de faglige selskaber samt at vurdere om, der skulle foretages justerin-
ger i specialestrukturen. 
 
Det blev besluttet at fastholde alle specialerapportens anbefalinger for så 
vidt angår specialerne inden for fysioterapi.  
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I tillæg hertil blev det besluttet at etablere et nyt speciale, der dækker om-
rådet arbejdsmiljø og ergonomi på baggrund af den beskrivelse, Dansk Sel-
skab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi havde 
fremsendt. Baggrunden for denne beslutning var, at beskrivelsen klarlagde 
et fysioterapeutisk videns- og kompetenceområde inden for indsatser rette 
mod forbedringen af arbejdsmiljømæssige og ergonomiske problemstillin-
ger, som bestyrelsen vurderede som værende et afgrænset videns- og 
kompetencefelt jf. de 6 kriterier i specialerapporten fra 2015. 
 
Som det fremgår af specialerapporten fra 2015, skal sundhedsfremme gå 
på tværs af alle specialer. Derfor skal et nyt navn signalere, at specialet 
dækker de fysioterapeutiske indsatser rettet mod forbedring af arbejdsmiljø 
samt fokus på ergonomiske problemstillinger.  
 

Specialer i Fysioterapi 2016 

 
1. Geriatri  
2. Hjerte-lunge 
3. Muskuloskeletal 
4. Neurologi  
5. Onkologi  
6. Psykiatri  
7. Pædiatri  
8. Sportsfysioterapi 
9. Urologi, gynækologi og obstetrik 
10. ”Ergonomi og arbejdsliv” – der skal findes et nyt navn. [Repræ-

senteret ved det nuværende selskab for Sundhedsfremme, Forebyg-
gelse og Ergonomi]. 

 
 

Organisatoriske rammer omkring specialerne 

Bestyrelsen konstaterede, at der for hvert speciale findes et selskab, der 
kan udgøre den organisatoriske ramme om varetagelsen af de opgaver, der 
knytter sig til specialerne.  
 
For så vidt angår det muskuloskeletale område, så har flere selskaber ud-
tryk interesse for at arbejde ind i specialet. Dansk Selskab for Muskuloske-
letal Fysioterapi har taget initiativ til en dialog omkring samarbejdet på det 
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muskuloskeletale område. I midten af maj måned mødtes repræsentanter 
fra selskabet med repræsentanter for de faglige selskaber inden for smerte, 
akupunktur og mekanisk diagnostik og terapi. Resultatet af mødet, der va-
rede to dage, blev en samarbejdsaftale mellem de fire parter, der beskriver 
rammerne for det fremtidige samarbejde på det muskuloskeletale område. 
Bestyrelsen har afventet resultaterne af dialogen og vil på det førstkom-
mende bestyrelsesmøde tage stilling til på, hvorledes Dansk Selskab for Fy-
sioterapi kan understøtte et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem par-
terne.  
 
 
Øvrige konklusioner omkring specialestrukturen 
De øvrige konklusioner - for så vidt angår specialestrukturen - var at besty-
relsen fandt det formålstjenligt, at der er et tæt samarbejde på det onkolo-
giske område mellem Dansk Selskab for Onkologi og Palliativ Fysioterapi og 
Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling. 
 
Endelig fandt bestyrelsen ikke grundlag for at etablere et speciale inden for 
smerte. Bestyrelsen anerkendte, at smerte er et vigtigt vidensfelt indenfor 
fysioterapi, og at der er behov for mere viden på området. Men smertebe-
handling inden for fysioterapi er et kompetencefelt, der går på tværs af 
specialerne. Dermed lever smerteområdet ikke op til at være både et selv-
stændigt kompetence- og vidensfelt.  
 
Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi ønsker fortsat at være et speciale-
bærende selskab, og der har efterfølgende været afholdt et møde mellem 
medlemmer af bestyrelsen i selskabet og medlemmer af bestyrelsen i Dansk 
Selskab for Fysioterapi. Bestyrelsen i Dansk Selskab for Fysioterapi fasthol-
der dog, uagtet den gode dialog, at der ikke bliver et speciale dækkende 
smertebehandling inden for fysioterapi. 

Specialerapport og beskrivelser – et arbejdsredskab for fremtiden 

Specialerapporten og beskrivelserne udarbejdet af de enkelte selskaber er 
arbejdsredskaber for Dansk Selskab for Fysioterapi, som ikke kun har haft 
et formål i forbindelse med fastlæggelsen af specialestrukturen. De vil frem-
over også finde anvendelse eksternt i forhold til omverdenen i forhold til pro-
moveringen af professionen og internt i forhold til arbejdet med at facilitere 
samarbejdet på tværs af selskaberne og for løbende at tage bestik af, om 
specialestrukturen skal justeres. 
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Samme opgaver for faglige selskaber og specialebærende faglige selskaber  

Arbejdet med at få defineret rammerne omkring specialestrukturen har på 
nogle strækninger måske overskygget det faktum, at ambitionerne og op-
gaverne for alle faglige selskaber er de samme.  
Overordnet skal alle selskaber alene eller i samarbejde med andre samle, 
bearbejde og formidle viden. Det betyder, at alle selskaber skal have fokus 
på følgende opgaver: 

o Formidlingsaktiviteter - kurser m.m.  
o Kontaktpunkt for henvendelser om faglige input 
o Samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner  
o Høringer  
o Udpegninger 

For så vidt angår specialerne ligger der desuden en opgave i at udarbejde 
specialebeskrivelser/specialistramme samt at være omverdenens og med-
lemmernes indgang til det pågældende videns- og kompetencefelt inden for 
fysioterapi. 

 

Revision af specialistordningen 
På bestyrelsesseminaret i februar 2016 blev det besluttet at arbejde med en 
mindre revision af specialistordning ”version 2.0”, der kun er nogle år gam-
mel. Fordi der kun er lagt op til en mindre revision blev det samtidig besluttet 
at forankre arbejdet i bestyrelsen. De faglige selskaber og andre nøgleinte-
ressenter vil blive inddraget i processen i form af en høring af det reviderede 
udkast til specialistordningen i efteråret 2016. Bestyrelsens ambition er, at 
revisionen skal være afsluttet inden udgangen af 2016.  
 
Det er muligt at få indsigt i bestyrelsens drøftelser omkring revisionen via 
referaterne fra bestyrelsesmøderne på www.danskselskabforfysioterapi.dk 
 
I tilknytning til revisionen af specialistordningen har Dansk Selskab for Fy-
sioterapi via samarbejdsforummet med Danske Fysioterapeuter indgået et 
strategisk samarbejde omkring promoveringen af specialister i fysioterapi. 
Målet er at opnå større anerkendelse og viden i omverdenen omkring de 
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fysioterapeutiske specialister. Det skulle samtidig gerne øge efterspørgslen 
efter specialisterne. Samtidig er den fælles ambition også, at denne indsats 
skal gøre det mere attraktivt at få en specialistgodkendelse. 

 
Nationale kliniske retningslinjer 

Rigtig mange selskaber har de seneste år bidraget til at sætte markante fy-
sioterapeutiske aftryk på de mange nationale kliniske retningslinjer (NKR), 
som Sundhedsstyrelsen har stået for at udvikle. 
 
Status i forhold til NKR var ved udgangen af april 2016, at der var publice-
ret 34 ud af de 47 planlagte NKR. 
Dansk Selskab for Fysioterapi har via ressourcepersoner fra de faglige sel-
skaber været repræsenteret i arbejdsgrupper/referencegrupper i 26 af 
disse. Der er desuden på nuværende tidspunkt 13 igangværende NKR, hvor 
Dansk Selskab for Fysioterapi har udpeget medlemmer til 10 af disse grup-
per.  
 
Endelig har der netop være ny ”udbudsrunde” for 2-3 NKR udelukkende på 
området ”svage ældre”. Dansk Selskab for Fysioterapi har på foranledning 
af input fra de faglige selskaber indgivet forslag på bl.a. faldudredning og 
svimmelhed. Nationalt udvalg for NKR er i gang med at udvælge emner. 
 

Høringer  

Dansk Selskab for Fysioterapi har afgivet 5 høringssvar i 2014 på NKR, 10 
høringssvar på NKR i 2015 og 3 ved udgangen af april 2016. Derudover er 
der to gange indgivet forslag til nye NKR i Sundhedsstyrelsen. Desuden er 
der siden februar 2014 afgivet 7 høringssvar til Center for Kliniske Ret-
ningslinjer samt til en retningslinje udgivet i andet regi.   
 
Det er muligt at orientere sig nærmere omkring status for arbejdet med kli-
niske retningslinjer i bilaget til beretningen.  
 
 
Temadag om implementering af nationale kliniske retningslinjer 
Dansk Selskab for Fysioterapi afholdt en temadag i december 2015, hvor 
én af overskrifterne var implementering af nationale kliniske retningslinjer, 
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NKR. Det blev diskuteret blandt repræsentanterne fra de fremmødte sel-
skaber, hvordan vi sikrer en god implementering af de nye og kommende 
NKR’er. Det blev diskuteret, hvilke udfordringer og barrierer der måtte 
være for implementering i de forskellige selskaber og på forskellige typer af 
arbejdspladser, og der blev udvekslet ideer til at sikre en succesfuld imple-
mentering. 
 
 
Fremtiden for udarbejdelse af kliniske retningslinjer 
Dansk Selskab for Fysioterapi er meget interesseret i, at Sundhedsstyrelsen 
fortsat spiller en central rolle omkring udviklingen og opdateringen af klini-
ske retningslinjer. Desuden ønsker Dansk Selskab for Fysioterapi at fort-
sætte sporet med at satse på nationale retningslinjer. 
 
Udfordringen er, at bevillingen til at udvikle kliniske retningslinjer nu er ud-
løbet. Derfor er både den fremtidige organisering og videre konkrete tiltag 
på området meget usikker. Det handler i høj grad om politisk opbakning. 
Der har været tale om en model, hvor faglige selskaber (bredt fra flere pro-
fessioner) skal have ansvaret for udviklingen af NKR. Dansk Selskab for Fy-
sioterapi deltog sammen med Danske Fysioterapeuter i foråret 2016 i et 
møde med Sundhedsstyrelsens direktør herom. Det fremgik på mødet, at 
Sundhedsstyrelsen endnu ikke har lagt sig fast på nogen konkret model, og 
at der ikke er noget fast tidsperspektiv for, hvornår Sundhedsstyrelsen 
eventuelt kommer med en udmelding. Og det er fortsat status på området. 
 
 
Øvrige udpegninger og høringer 
Dansk Selskab for Fysioterapi har udover det specifikke arbejde med klini-
ske retningslinjer også udpeget fagpersoner og afgivet høringssvar til andre 
faglige opgaver, som eksempelvis Sundhedsstyrelsens stående udvalg om 
kræft og psykiatri, forløbsprogrammer og særlige indsatser samt tværsek-
torielle anbefalinger vedr. specifikke sygdomme. Der er afgivet 12 hørings-
svar i dette regi samt udpeget 14 fagpersoner til arbejdsgrupper og stå-
ende udvalg, herunder nationale kvalitetsdatabaser.  
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Måleredskaber 
I forbindelse med lanceringen af Danske Fysioterapeuters nye hjemmeside i 
februar 2016 blev Måleredskaber revideret. Der var gennem årene kommet 
mange måleredskaber til, og der var stor forskel på, hvor godt de var ble-
vet vurderet og beskrevet.  
Planen var at skabe et mere ensartet udtryk og en mere ensartet. Det blev 
besluttet, at der i første omgang kun skulle ligge de 50 mest benyttede 
måleredskaber. Efterhånden som der bliver vurderet og beskrevet nye må-
leredskaber kommer der flere på. Både gamle og nye. 
 
 

Dialogmøder 
Der har været afholdt 3 dialogmøder og et årsmøde siden sidste generalfor-
samling i 2014. Dialogmøderne har især handlet om specialestrukturen, 
men der har også været meget andet på dagsorden. I efteråret 2014, var 
processerne for høringer og udpegninger på dagsorden, workshop om at 
skrive gode høringssvar, status for måleredskaber og drøftelse af DSF’s 
indlæg på Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde 2014 samt 
fremadrettede indsatsområder i DSF. I foråret 2015 blev der udover at 
drøfte specialestruktur givet en tilbagemelding fra REP 2014. Her blev også 
drøftet fagkongres 2015, kursusvirksomhed og nye muligheder for fælles 
platform for hjemmeside samt det nye initiativ om forskning og uddannelse 
(samarbejde med forskningsinstitutioner). På årsmødet i 2015 blev udeluk-
kende fokuseret på specialestrukturen. I efteråret 2015 blev der arbejdet 
videre med specialerne og der blev præsenteret et arbejde med at give 
medlemmer i de faglige selskaber adgang til videnskabelige tidsskrifter. 
Der blev også tid til få dagsordenssat de faglige selskabers ønsker til Dansk 
Selskab for Fysioterapi i forhold til at facilitere udviklingen af de enkelte 
faglige selskaber. Det følges der nu konkret op på, da bestyrelsen har be-
sluttet at gøre dette til et strategisk indsatsområde.  
 
 

Dansk Selskab for Fysioterapis strategiplan 
Dansk Selskab for Fysioterapis strategiplan for 2015-2016 indeholder tre 
strategiske indsatsområder: 
• specialer og specialisering 
• samarbejde med forskningsmiljøerne 
• organisationsudviklingen – med særligt fokus på kommunikation. 
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Uddybende har de tre strategiske indsatsområder fokus på følgende: 
 
Specialer og specialisering 
Efter at arbejdet med fastlæggelsen af specialestrukturen nu er afsluttet 
skal der i 2016 primært være fokus på, at foretage en justering af specia-
listordningen. Behov for at justere den nuværende specialistordning skal 
ses i lyset af etableringen af de faglige selskaber og den nye specialestruk-
tur. Behovet for at revidere specialistordningen skyldes også udviklingen i 
efterspørgslen efter specialister i samfundet. 
 
Der skal desuden være fokus på fortsat at støtte de faglige selskaber i at 
have fokus på specialisering.  
 
Samarbejde med forskningsmiljøerne 
Dansk Selskab for Fysioterapi arbejder ud fra en vision om at understøtte 
specialisering og evidensbasering af fysioterapi i Danmark. Et tættere og 
styrket samarbejde mellem de faglige selskaber og forskningsmiljøerne: 
 
• vil kunne understøtte de faglige selskabers opgave med at viderefor-

midle viden inden for deres områder 
 

• vil kunne udvide og udvikle forskningsmiljøernes nuværende kontakt og 
samarbejde med klinisk praksis via netværk og kontakter på området.  

 
• vil kunne være med til understøtte en faglige udvikling på et endnu hø-

jere niveau blandt medlemmerne af de faglige selskaber. 
 
Dansk Selskab for Fysioterapi har i forlængelse heraf fokus på: 
At opnå mere baggrundsviden om udfordringer og potentialer ved et styr-
ket samarbejde med forskningsmiljøerne. 
At igangsætte konkrete initiativer, der kan facilitere til mere eller stærkere 
samarbejde mellem forskningsmiljøerne og de faglige selskaber. 
 
 
 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/


 

Dansk Selskab for Fysioterapi  www.danskselskabfysioterapi.dk 
Holmbladsgade 70  Telefon: +45 3341 4612 
DK-2300 København S  Mail: kontakt@dsfys.dk 
 

11/16  

Organisationsudvikling 
Dansk Selskab for Fysioterapi har nu konsolideret sig som et selvstændig 
paraplyselskab og organisatorisk ramme omkring faglige selskaber inden 
for fysioterapi. Desuden har Dansk Selskab for Fysioterapi løst en særlig 
stor opgave i form af fastlæggelsen af en specialestruktur. Det frigør yderli-
gere ressourcer til at arbejde med udviklingen af Dansk Selskab for Fysio-
terapi som organisation samt at bidrage til at facilitere og understøtte den 
organisatoriske udvikling blandt de enkelte faglige selskaber.  
 
Formålet med indsatsområdet er således at styrke Dansk Selskab for Fysio-
terapi som organisation samt at styrke de enkelte faglige selskaber organi-
satorisk. 
Der vil i den forbindelse ikke mindst være fokus på, hvordan der kan arbej-
des mere professionelt med kommunikation både fra Dansk Selskab for Fy-
sioterapi side i forhold til de faglige selskaber og eksterne nøgleinteressen-
ter. Desuden vil der blive set på, hvorledes de faglige selskabers kommuni-
kation kan styrkes. De faglige selskaber vil blive involveret i denne del af 
indsatsområdet.  

 
Samarbejdet med Danske Fysioterapeuter 

I 2015 afsluttede den styregruppe, der var nedsat med repræsentanter fra 
de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter, sit arbejde. Styregruppen 
havde til opgave at følge implementeringen af Dansk Selskab for Fysiote-
rapi og strukturen omkring de faglige selskaber. Både Dansk Selskab for 
Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter fandt det vigtigt at fortsætte samar-
bejdet - omend med et andet fokus end på implementering -  og besluttede 
derfor at nedsætte et samarbejdsforum. Formålet med samarbejdsforum-
met er at: 
 

• følge og stimulere udviklingen af faglige selskaber, Dansk Selskab for 
Fysioterapi og det organisatoriske samspil mellem selskaber og for-
ening. 

• følge og stimulere udviklingen af faglige strategier, vedr. eksempelvis 
forskning, uddannelse og udvikling af fysioterapifaget 

• drøfte problemstillinger, som relaterer sig til snitfladen mellem faglige 
selskaber/Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter, 
herunder dagligt samarbejde, økonomi og vedtægtsspørgsmål 
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• komme med forslag til aktiviteter på tværs af de to bestyrelser med 
henblik på videndeling, koordinering og godt samarbejde. 

Forummet har ikke nogen formel beslutningskompetence, men der kan 
bringes forslag og indstillinger med videre fra forummet til de respektive 
bestyrelser i Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter. 
Der har været afholdt to møder i samarbejdsforummet, hvor særligt de 
fælles interesser omkring specialisering er blevet drøftet. Desuden har sa-
gen om fysioterapeuters ret til fortsat at bruge manipulation som en del af 
behandling været drøftet, idet de faglige selskabers rolle har været at 
samle faglig viden som input til Sundhedsstyrelsens stillingtagen i sagen. 
Desuden er der taget fat på drøftelsen af kursusområdet, idet der er enig-
hed om at få det eksisterende samarbejde til at køre optimalt, og derefter 
løbende drøfte udfordringer og muligheder forbundet med en overdragelse 
af kursusvirksomheden til Dansk Selskab for Fysioterapi på sigt. 
 
I tillæg til etableringen af samarbejdsforummet er det besluttet, at Dansk 
Selskab for Fysioterapis bestyrelse og Danske Fysioterapeuters hovedbe-
styrelse hvert år holder et fælles møde omkring emner af fælles interesse. 
Første møde blev afholdt i december 2015 og havde specialisering på dags-
ordenen. 
 
Samlet set har samarbejdet med Danske Fysioterapeuter på en lang række 
områder udviklet sig rigtig positivt efter en opstartsperiode, hvor begge 
parter har skullet finde melodien i samarbejdet i forhold til snitflader og rol-
ler. Det gælder både samarbejdet mellem bestyrelserne og på sekretariats-
plan. På sekretariatsplan er der eksempelvis blevet samarbejdet om at 
finde kandidater, der kan indgå i relevante arbejds- og referencegrupper på 
områder, hvor der har været stor politisk bevågenhed. Det gælder eksem-
pelvis arbejds- og følgegrupper på demensområdet, kræftområdet mv. 
Samarbejdet har fungeret godt og i respekt for, at Dansk Selskab for Fysio-
terapi efter anbefaling fra de relevante faglige selskaber i sidste ende fore-
tager udpegningen. Samarbejdet har også haft en den dimension, at de ud-
pegede repræsentanter har haft mulighed for at blive klædt på med viden 
om den politiske kontekst, som det faglige arbejdsområder læner sig op ad. 
Det har flere udpegede gjort brug af, og tilbagemeldingerne har været po-
sitive. 
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Økonomi  
De mange aktiviteter i Dansk Selskab for Fysioterapi har sat økonomien un-
der pres. I 2015 blev der brugt næste 300.000 kr. mere end det årlige til-
skud på ca. 1,5 mio. kr. Det var et bevidst valg at bruge flere midler end 
den årlige ramme, idet Dansk Selskab for Fysioterapi det første år havde 
sparet egenkapital op. Men i 2016 er der ikke samme mulighed, da egenka-
pitalen er nedbragt. Derfor har bestyrelsen budgetteret stramt i indevæ-
rende år. Samtidig har bestyrelsen sendt en anmodning til Danske Fysiote-
rapeuter om at få forhøjet tilskuddet med 400.000 kr. årligt. Baggrunden 
for dette ønske er både, at der har været en række udgifter, der ikke har 
været forudset ved stiftelsen, og at bestyrelsen ser et behov for, at Dansk 
Selskab for Fysioterapi gør mere på en række områder. 
 
Ønskerne om en forhøjelse af tilskuddet er således blandt andet begrundet 
i følgende: 
 
• Der har vist sig et løbende behov for at holde dialogmøder på tværs af 

de faglige selskaber for i fællesskab at sikre vidensdeling på tværs af 
selskaberne og ikke mindst sikre en god og nødvendig dialog mellem de 
faglige selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi. Dette har økonomisk 
ikke været en forudset aktivitet for Dansk Selskab for Fysioterapi. 

• Dansk Selskab for Fysioterapi har et ønske om, at der sættes gang i ini-
tiativer, der kan være med til at knytte en tættere kontakt mellem 
forskningsmiljøerne og de faglige selskaber. Dette har økonomisk ikke 
været en forudset aktivitet for Dansk Selskab for Fysioterapi. 

• Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker at være rustet til en ny model for 
udarbejdelsen af nationale kliniske retningslinjer. Der har været forudset 
udgifter til, at Dansk Selskab for Fysioterapi skulle finansiere egne klini-
ske retningslinjer. Folketingets bevilling til nationale kliniske retningslin-
jer – der nu er udløbet – har betydet, at Dansk Selskab for Fysioterapi 
har haft luft i økonomien til at prioritere nogle af de aktiviteter, der ikke 
var forudset. Alt tyder på, at Dansk Selskab for Fysioterapi kommer til 
at skulle bidrage med finansiering på området, hvis professionen skal 
gøre sin indflydelse gældende for udarbejdelse af retningslinjer i fremti-
den. 

• Dansk Selskab for Fysioterapi finder det vigtigt at være overordnet re-
præsentant for den fysioterapeutiske faglighed i Danmark. Derfor er der 
blevet anvendt midler til blandt andet at kunne sende repræsentanter til 
WCPT kongresser. Dette har økonomisk ikke været en forudset aktivitet 
for Dansk Selskab for Fysioterapi. 
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Udover ønsket om en generel forhøjelse af tilskuddet har Dansk Selskab for 
Fysioterapi ønsket at få en engangsbevilling på 100.000 kr. til at finansiere 
et internat, hvor de faglige selskaber kan arbejde med beskrivelserne af de 
enkelte specialer. Hovedbestyrelsen har netop besluttet, at imødekomme 
dette ønske, hvilket Dansk Selskab for Fysioterapi selvfølgelig er glade for. 
 
 

Bestyrelsen 
Bestyrelsen har i hele perioden bestået af Martin B. Josefsen (formand), 
Bente Andersen (næstformand), Bjarne Rittig-Rasmussen og Hans Stryger. 
På den sidste plads har, der været to udskiftninger.  
Mikael Christensen forlod bestyrelsen i DSMDT i foråret 2015 og udtrådte af 
bestyrelsen i marts 2015. I stedet blev Anette Spence indsuppleret. Anette 
udtrådte af bestyrelsen, da hun forlod bestyrelsen i Dansk Selskab for Bas-
sintræning i april 2016, i stedet blev Annette Storm indsuppleret og udgør 
nu det femte medlem af bestyrelsen. Annette er ikke helt ny i bestyrelses-
sammenhænge, idet hun har deltaget på de årlige bestyrelsesseminarier.  
 

Sekretariatet 
Der har været udskiftning i sekretariatet. Henrik Hansen stoppede ved ud-
gangen af 2015, idet han har fået tildelt et ph.d.-stipendiat. I stedet er An-
nette Fisker ansat i Henriks stilling som faglig konsulent for Dansk Selskab 
for Fysioterapi. Annette er næsten færdig som ph.d. og er ansat på fuldtid i 
en delt stilling med Danske Fysioterapeuter, idet hun løser nogle faglige op-
gaver, der knytter sig til professionsudvikling, forskning i fysioterapi og se-
kretariatsbetjening af Danske Fysioterapeuters fonde. I Dansk Selskab for 
Fysioterapi varetager hun rollen som faglig koordinator i forhold til høringer 
og udpegninger og er også knyttet op på strategiske udviklingsområder i 
forhold til Dansk Selskab for Fysioterapis ambition om at knytte tættere 
bånd mellem de faglige selskaber og forskningsmiljøerne.  
 
Mette Østergaard har været på barsel fra juli 2015 til 1. maj 2016. I denne 
periode har Janus Pill Christensen været udlånt fra Danske Fysioterapeuters 
sekretariat til at indtræde i konsulentfunktionen for Dansk Selskab for Fy-
sioterapi. 
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Bilag 

 

Bilag 1. Arbejdsgrupper for specialer i fysioterapi 
 

Arbejdsgruppe for Specialer i Fysioterapi 
 

 
    

    

Deltager Titel Repræsentant for 

Bente Andersen Formand for arbejdsgrup-
pen, Næstformand DSF 

Dansk Selskab for Fysio-
terapi 

Martin B. Josefsen Formand DSF Dansk Selskab for Fysio-
terapi 

Karen Langvad Faglig Chef Danske Fysioterapeuter 

Hans Lund Studieleder Universitets- og forsk-
ningsmiljøer 

Elsebeth Hovmøller 
Christensen  

Lektor og Studiekoordinator 
ved Fysioterapeutuddannel-
sen VIA (Holstebro)  

Professionshøjskolerne 

Vibe Maegaard 
Formand for Dansk Selskab 
for Onkologisk og Palliativ 
Fysioterapi 

Specialebærende Faglige 
Selskaber i Fysioterapi 

Ole Andersen Formand, Dansk Selskab for 
Akupunktur i Fysioterapi 

Faglige Selskaber i Fy-
sioterapi 

Mette Østergaard Organisationskonsulent, pro-
jektleder for arbejdsgruppen 

Dansk Selskab for Fysio-
terapi Sekretariat 

 
 
 

Bilag 2. Medlemmer af de faglige selskaber  
Se næste side 

 
Bilag 3. Oversigt over NKR udpegninger mv.  
Se nedenfor. 

http://www.danskselskabfysioterapi.dk/
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