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HJÆLP DSF MED AT HJÆLPE DIG 
 -deltag i spørgeskemaundersøgelse inden 20/12  

og vær med i lodtrækningen om en t-shirt fra Fusion 
 

Vi opdaterer Måleredskaber på fysio.dk 
- Vi vil meget gerne høre din mening  

 

Smid et like og find linket på www.facebook.com/dsfys  
 

Nyhedsbrev 

http://www.facebook.com/dsfys
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Faglige selskaber får ny e-læringsplatform 
Efterspørgslen på digital understøttelse til videndeling fra  
faglige selskaber er stor. Efter en grundig analyse af 
markedet har DSF, på vegne af de 17 faglige selskaber, nu 
lavet kontrakt med læringsplatformen, Plan2Learn. 
Plan2Learn er et stærkt online redskab til at understøtte 
administration, kompetencestyring og e-læring og blended learning. 
I første halvår af 2021 inviteres faglige selskaber til  
 

• webinarer om mulighederne i digital understøttelse 
 af læring og videndeling 

• informationsmøder og arbejdsgrupper 
 

Følg med i processen, der informeres løbende på 
www.danskselskabforfysioterapi.dk og  www.facebook.com/dsfys 

 

Specialiseringsordningen   
Over 200 godkendelser: I 2020 er der givet godkendelse til 40 

fysioterapeuter under specialiseringsordningen. Heraf er der 

godkendt 5 nye specialister, 31 certificerede klinikere og 4 

personer har fået fornyet deres specialistgodkendelse. Her gælder det, at en 

titel under specialiseringsordningen skal fornyes hvert 7. år. Siden relancering 

af ordningen i 2018 er der nu godkendt over 200 specialister og certificerede 

klinikere. Målsætningen for Danske Fysioterapeuter og DSF er at 

specialiseringsordningen udbredes til mange, DSF har sat det mål, at der 

senest i 2025 er mindst 500 godkendte under ordningen.  

 

Nyt fra specialiseringsrådet: Behandlingen af ansøgninger foretages af specialiseringsrådet, som består 

af 4 medlemmer. Specialiseringsrådet har i 2020 bl.a. taget stilling til, hvorvidt man som tidligere 

godkendt specialist, kan få dispensation, hvis man ikke opfylder krav om afsluttet kandidat- eller 

masteruddannelse. Beslutningen er entydig: Der skal forelægge bevis for kandidat- eller master, og 

dette ikke kan erstattes af andre aktiviteter eller anden erfaring.  

Ved udgangen af 2020 udløber overgangsordningen. Dvs. alle specialister, som er godkendt 2014 eller 

tidligere, vil ikke længere automatisk være godkendt under ordningen. 

Deltag på webinar 13. januar: I 2021 er der igen to ansøgningsrunder: 1. februar og 1. september. 

Ansøgningen skal sendes ind elektronisk via www.efond.dk. På webinar d. 13. januar 2021 kl. 16-17, 

kan du blive klædt på til at skrive ansøgning. Webinaret er for alle, uanset om man allerede er i gang 

med at skrive ansøgning eller blot er nysgerrig og vil vide mere. Tilmeld dig webinaret her.  

 

 

  MEDLEMRABATTER PÅ ARBEJDS- OG TRÆNINGSTØJ 

                 25% rabat på bæredygtigt kvalitetstøj 

                 KLIK HER FOR BESTILLING 

         Brugernavn: dsfys / Password: dsfys220 
 

                Shoppen ÅBNER IGEN 14. januar 2021 med nyt sortiment 

 

2025  

MÅL 

 

2021 

STATUS 

 

 

 

 

http://www.danskselskabforfysioterapi.dk/
http://www.facebook.com/dsfys
https://www.fysio.dk/kurser--uddannelse/specialiseringsordningen
http://www.efond.dk/
https://www.fysio.dk/kurser--uddannelse/kursuskalender#&filter=courseTypeFilter
https://b2b.fusionworld.com/admin/Login.aspx?language=1&ReturnUrl=%2fshop%2fdefault.aspx
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Nyt om måleredskaber  
Måleredskaber på fysio.dk er et meget anvendt online værktøj af  

mange fysioterapeuter. DSF arbejder derfor kontinuerligt på at  

vedligeholde, udvikle og opdatere websitet i samarbejde med de  

faglige selskaber.  

Gennem de seneste år har alle faglige selskaber været inviteret 

til en systematisk gennemgang af indholdet på Måleredskaber. 

Dette har ført til at DSFs bestyrelse i 2020 besluttede, at der skal 

gennemføres en  

større udviklingsproces og der arbejdes aktuelt blandt andet på:  

• afdækning af medlemmers brug af og holdninger og ideer til databasen 

• mindre tidskrævende procedurer for forslag, kvalitetsvurdering og godkendelse af ny 

måleredskaber 

• forbedring af brugerfladen 
 

Se www.fysio.dk/fafo/maleredskaber  DELTAG I SURVEY HER: https://surveyhero.com/c/94f0a7cb 
 

 

Genvalg til DSF’s bestyrelse ved Generalforsamling 2020 
DSF havde generalforsamling d. 22. september 2020. Du kan læse mere om generalforsamlingen på 

DSF's hjemmeside,: hvor du også finder referatet. Bestyrelsen takker for gode drøftelser, der var i løbet 

af dagen og selvfølgelig også for den tillid, der blev vist i form af genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, og sammensætningen er som følger: Gitte Arnbjerg 

(formand), Lars Henrik Larsen (næstformand), Heidi Brogner, Rasmus Gormsen Hansen og Maja Helbo 

Jensen. En sidste tak går til Christine Ginnerup, der stillede op og blev valgt til suppleant. 

I forbindelse med generalforsamlingen stillede vi skarpt på ”Social ulighed i sundhed”. Professor Signild 

Vallgårda berigede os med sit oplæg, som vi efterfølgende fik mulighed for at debattere med hende og 

hinanden. Du finder optagelse med Signild oplæg her.   

 

 
Julehilsen fra virtuelt bestyrelsesmøde d. 9. december 2020 

MÅLEREDSKABER 
Spørgsmål eller forslag? 
Kontakt DSFs faglige konsulent 
Bibi Dige Heiberg: bdh@fysio.dk 

http://www.fysio.dk/fafo/maleredskaber
https://www.danskselskabforfysioterapi.dk/nyheder/gf-2020---referat
https://www.danskselskabforfysioterapi.dk/nyheder/gf-2020
mailto:bdh@fysio.dk
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Eftersyn af Danske Fysioterapeuters politiske struktur. 

 På repræsentantskabsmøde i 2018, blev det besluttet at igangsætte et eftersyn af 

Danske Fysioterapeuters struktur. Projektgruppen sendte i forlængelse af en 

indledende undersøgelse et debatoplæg med deres anbefalinger i høring i efteråret 

2020. En fremtidig struktur får stor betydning for medlemmerne i Danske 

Fysioterapeuter, herunder en afgørende betydning for, at det faglige område kan 

løftes og at der kan sættes handling bag målsætningen om at fag og politik går hånd i hånd. DSF og de 

faglige selskaber blev på den baggrund enige om, at prioritere ressourcer til et gennemarbejdet 

høringssvar og som en del heraf, at udarbejde et fælles høringssvar. Dette afstedkom, dels nogle 

givtige og spændende drøftelser selskaberne imellem og dels at vi kunne indsende et udførligt og 

seriøst gennemarbejdet svar med fuld opbakning fra alle 17 faglige selskaber.  

Du kan læse om indholdet her, hvor du også finder det fulde svar. 

Bestyrelsen vil gerne takke de faglige selskaber for det store engagement i at bidrage til de rette 

beslutninger i vores fælles forening, og også et tak til de faglige selskaber, der udover bidrag til det 

fælles dokument, valgte at uddybe særlige områder i selvstændige høringssvar. 

Deadline for indsendelse af høringssvar var d. 15. november, og vi venter nu med spænding en 

tilbagemelding omkring svarene, samt den kommende proces fra arbejdsgruppen. Vi håber, at I alle vil 

være lige så engagerede som hidtil, når vi får mulighed for at bidrage til drøftelserne. 

  

Fælles kompetenceudvikling 

- Praktiserende Fysioterapeuter og Erhvervsnetværket for Frie praktiserende. 

I Dansk Selskab for Fysioterapi arbejder vi på at skabe bedre 

rammer for faglig udvikling for fysioterapeuter i Danmark. For at 

lykkes med det skal vi arbejde på tværs af aktører med 

tilsvarende interesse. 

DSF har haft et succesfuldt samarbejde med Praktiserende 

Fysioterapeuter (PF) og Erhvervsnetværket for Frie 

Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF) omkring udarbejdelse af 

en ny Kompetence profil for nyansatte eller nyuddannede 

fysioterapeuter på klinik med Praktiserende Fysioterapeuter. 

Kompetenceprofilen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående 

af Per Tornøe og Poul Gørtz fra PF, Mathias Holmquist og Michael 

Møller Nielsen fra EFPF og Lars Henrik Larsen og Gitte Arnbjerg fra DSF. Arbejdsgruppen har været 

faciliteret og understøttet af Inger Birthe Bjørnlund. 

Kompetenceprofilen indeholder en kompetencebeskrivelse med kort beskrivelse af fagligheder og 

kompetencer, samt et redskab som stilles til rådighed for den enkelte fysioterapeut og som kan 

bruges i samarbejde med arbejdsstedet. Vi håber, at mange vil bruge af redskabet og således få støtte 

til deres faglige udvikling. Kompetencebeskrivelsen mangler de sidste tilpasninger ifht. layout og vil 

blive offentliggjort på vores hjemmeside lige omkring årsskiftet - hold øje med www.dsfys.dk      .  

https://www.danskselskabforfysioterapi.dk/nyheder/pol.-eftersyn
http://www.dsfys.dk/
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Repræsentantskab 2021: Team REP 

DSF og faglige selskaber er repræsenteret i Danske Fysioterapeuters repræsentantskab 

med 12 repræsentanter fra faglige selskaber og 2 fra DSFs bestyrelse og flere 

repræsentanter sidder i faglige selskabers bestyrelser eller central i selskabernes 

faglige og videnskabelige arbejde.  

”Det er helt naturligt at DSF og selskaberne skal sidde stærkt repræsenteret i foreningens øverste 

myndighed. Det er her der træffes vigtige og essentielle beslutninger om de store linjer i foreningen og 

prioriteringen af ressourcerne. Repræsentantskabets beslutninger er en direkte indikation på om der er 

vægt bag ordene, når fagpolitikere gentagne gange udtaler at fagligheden er rygraden i foreningens 

indsatser”, udtaler formand for DSFs bestyrelse, Gitte Arnbjerg, der glæder sig til at deltage på 

mandatet for DSF, der blev vedtaget på sidste repræsentantskabsmøde. 

DSF og faglige selskaber har etableret Team REP, der arbejder på analyser af og forslag til 

repræsentantskabsmødet. Arbejdsgruppen fokuserer blandt andet på at fortsætte 

repræsentantskabets fokus på specialisering i fysioterapi fra mødet i 2018. 

Alt materiale fra DSF og Team REP vil være tilgængeligt på  

www.danskselskabforfysioterapi.dk når materialet er klargjort og indsendt til mødet 

 

DSF’s strategiseminar 

Som tidligere år mødtes DSF bestyrelsen i efteråret 1½ dag, hvor der blev 

gjort status på vores indsatser det foregående år, og prioriterede indsatser 

for det kommende år. 

Indsatserne fordeler sig på tre områder: 1) Behovet for at være synlige, 2) 

Behovet for at skabe netværk, særligt mellem de enkelte faglige selskaber 

og mellem de faglige selskaber og forskningsmiljøerne og 3) Behovet for at være stærke når det 

gælder høringer og udpegninger.  

De største indsatser for det kommende år koncentrerer sig om et udviklingsprojekt for at forbedre 

synligheden omkring specialiseringsordningen, etablering af digital læringsplatform (se ovenfor), et 

udviklingsprojekt omkring måleredskaber (se ovenfor) og drøftelser af en ny struktur for 

efteruddannelse i Danske Fysioterapeuter og DSF/faglige selskaber.  

Sideløbende med arbejdet med de prioriterede indsatser forventer vi også at skulle bruge en del 

ressourcer på at udvikle samarbejdet med Danske Fysioterapeuts Hovedbestyrelse og sekretariat.  

 

Fagkongres 2022 

Der er fuld gang i forberedelserne til Danske Fysioterapeuters Fagkongres 

2022. En af strategierne for den kommende fagkongres er en tidlig og stærk 

involvering de faglige selskaber i det faglige program. Derfor har vi afholdt 

både Kick-off møde frø sommerferien og senest d. 22. oktober dialogmøde 

og workshop om at indsende forslag til de store sessioner på Fagkongressen. 

Gik du glip af disse events, er materialet tilgængelig på www.fysio.dk/fafo/fagkongres-2022  

http://www.danskselskabforfysioterapi.dk/
http://www.fysio.dk/fafo/fagkongres-2022
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Vigtige datoer i forhold til fagkongressen: 

• 13. januar kl. 9-11: virtuel spørgetime med deltagelse af Thomas Bandholm og 

Søren T. Skou 

• februar 2020: Deadline for indsendelse af forslag til Keynote, Symposier, 

Workshops & Round Table sessioner. 

Kontakt Bibi eller Janne, hvis du har spørgsmål på fagkongres@fysio.dk  

 

Supervisionsuddannelsen 

 De faglige selskaber har længe ønsket en nemmere adgang til 

supervision, ikke mindst fordi supervision er et krav for at opnå en 

specialisering inden for de specialebærende fysioterapeutiske 

fagområder. Derfor har DSF ved hjælp af en arbejdsgruppe fået 

etableret en målrettet uddannelse i supervision. Målgruppen for 

supervisionsuddannelsen er fysioterapeuter og andre 

sundhedsprofessionelle med mindst to års erhvervserfaring. 

Modulet er for dem, der har lyst til at arbejde med supervision og 

kommunikative færdigheder. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Københavns 

Professionshøjskole og der er studiestart d. 19. januar, idet der, trods corona-situationen er 21 

tilmeldte. De 5 af deltagerne er fysioterapeuter, der dermed får gavn af at der er tilknyttet en særlig 

fysioterapeutisk kompetence, Eva Bäcker, til underviserteamet. 

Der er fortsat mulighed for at tilmelde sig - Du finder her mere information om uddannelsen  

 

Nyt fra de faglige selskaber 
 

I hvert DSF nyhedsbrev er der plads til at de faglige selskaber kan dele nyheder, 

som har relevans på tværs af de faglige selskaber.  

Ønsker man at dele nyheder eller andet relevant stof? 

Kontakt DSF sekretariat: lt@dsfys.dk  

 

 

Webinarer i DSMF 
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi, DSMF, har 
endnu engang udskudt den internationale Spine Congress på 
grund af Corona pandemien og det er ikke besluttet hvornår 
kongressen afvikles.  
Som et lille plaster på Corona-såret udvikler DSMF i 2021 en række faglige webinarer. 

Følg med på www.muskuloskeletal.dk og www.facebook.com/muskuloskeletal   

mailto:fagkongres@fysio.dk
https://www.kp.dk/videreuddannelser/supervision-coaching-og-mentorskab/
mailto:lt@dsfys.dk
http://www.muskuloskeletal.dk/
http://www.facebook.com/muskuloskeletal
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Ny oversættelse af måleredskab fra Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi 
Action Research Arm Test (ARAT) er sammen med Fugl Meyer undersøgelse af 

armmotorik én af to internationalt anbefalede test til vurdering af arm og hånd 

funktion efter hjerneskade (ref: round table recommendations).  

ARAT måler på funktion i OE ved 19 delopgaver fordelt på 4 underskalaer med 

forskellige gribefunktioner og grovmotoriske bevægelser, som alle er centrale komponenter ift. at 

kunne anvende sin arm i hverdagsaktiviteter.  

ARAT er i øjeblikket i gang med at blive oversat til dansk efter internationale standarder med 

efterfølgende undersøgelse af reliabiliteten til hospitalsindlagte patienter med apopleksi. Den 

oversatte udgave af ARAT forventes tilgængelig på måleredskaber i løbet af foråret 2021.  

For yderligere information kan projektansvarlig fysioterapeut, Katrine Lyders Johansen kontaktes på 

katrine.lyders.johansen@regionh.dk 

 

Få adgang til British Journal of Sports Medicine (BJSM) 

Den danske udgave af BJSM er nu ude og kan læses på de 

nedenstående link! 

Denne udgave indeholder bl.a.: 

➢ "Let us up our game and make conference participation enrich our clinical skill set" 

➢ "‘More Walk and Less Talk’: Changing gender bias in sports medicine"  

➢ No detectable remodelling in adult human menisci: an analysis based on the C14 bomb puls 

➢ Patient Voice: Is there more to me than soccer? Impact of a career-ending injury 

Du finder her link til den originale udgave.  

Se også link til stort udvalg BJM journaler på DSSF's hjemmeside. Der er adgang for alle medlemmer af 

DSSF 

 

Gratis adgang til EFIC Academy  
for medlemmer af Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi (SMOF) 

EFIC Academy er en online platform der udbydes af European Pain 
Federation hvor du kan tilgå mange timers indhold omhandlende smerter. Lige 
nu kan du få adgang til alt indholdet fra det netop afholdte Virtual Pain Education 

Summit som bestod af 40 timers undervisning indenfor flere forskellige discipliner. Derudover 
arbejdes der på endnu mere undervisningsmateriale der vil følge EFIC’s curriculum indenfor smerter. 
Som Academy medlem får du samtidig rabat på EFIC eksamen indenfor fysioterapi og på deres 

kommende kongresser.  
SMOF har valgt at købe adgang til EFIC Academy for alle vores medlemmer, gå ind på 
http://www.smof.dk for at se hvordan du kan få gratis adgang. Hvis du ikke er medlem af SMOF kan 
du melde dig ind via vores hjemmeside og efterfølgende få adgang til EFIC Academy.  

 
 
 

mailto:katrine.lyders.johansen@regionh.dk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbjsm.bmj.com%2Fcontent%2F54%2F23%3Ffbclid%3DIwAR2HxSev24qb5Su6jSxpsnOBoSNfIV1QEQ6L5TdI9KVncmojyuhbYqOxTbc&h=AT16iZ12Y1SByzLpohLg7dDlawjZHJzywOTqmhmDoabN8lryrs0fh58kjhOQcfuCH3MFCAYG6-gE37QkPbgj-505D-hqyDXbuTmhnduAPmlgNAJxgF3BXvF5W1dT-UhFGQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1pVgGjzbOpdo9657xrtu5kZ5y2DQid3Q59-ABNXKDRzxP-MXFa9-t7Y4Zbf6IWPBIjZ7Zo_0k1YTYaDCy4c-mSujUoguLHM_lOvYcyamjMLyPyUg8E-LMMTv7MwTGBhBBi9VjUhsQlMj7Y_3PDzCT9CRxqOjRQOZuyLLXQTn4U0xJEMk9LJrszFCE
https://www.sportsfysioterapi.dk/fagligt/bmj-journals/?fbclid=IwAR0Zy7RjPhd4THY2kCFJ0cuQrJXQ9UIkvG8QWJReyQPJGQOSgLjC2BW_WL0
http://www.smof.dk/
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Eksklusivt tilbud 35% rabat på HOTEL SP34 og HOTEL OTTILIA 
Gælder for alle medlemmer af faglige selskaber ind til april 2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
Sekretariat 

Holmbladsgade 70, 2300 København S 

Mail: kontakt@dsfys.dk  Web: www.dsfys.dk  

DSF’s bestyrelse 

Gitte Arnbjerg (formand), gar@dsfys.dk tlf. 2320 7406 

Lars Henrik Larsen (næstformand) lhl@dsfys.dk tlf. 3159 877 

Heidi Marie Brogner hib@ucn.dk tlf. 7269 0956 

Maja Helbo Jensen mhj@fysiocenterkalundborg.dk Tlf. 2320 1174 

Rasmus Gormsen Hansen rgohan@naestved.dk Tlf. 2938 3384 

 

DSF’s sekretariat 

Lars Tomlinson (organisationskonsulent) lt@dsfys.dk tlf. 3056 6806 

Bibi Dige Heiberg (faglig konsulent) bdh@dsfys.dk tlf. 3341 4673 

Anne Vig Jeppesen (administrativ konsulent/specialiseringsordning) avj@fysio.dk tlf. 3341 4606 

Glædelig Jul og & Godt Nytår 

mailto:kontakt@dsfys.dk
http://www.dsfys.dk/
mailto:gar@dsfys.dk
mailto:lhl@dsfys.dk
mailto:hib@ucn.dk
mailto:mhj@fysiocenterkalundborg.dk
mailto:rgohan@naestved.dk
mailto:lt@dsfys.dk
mailto:bdh@dsfys.dk
mailto:avj@fysio.dk

