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Bestyrelsens beretning 2014 
 
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi 
 
Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. 
marts 2015.

Bestyrelsen vi gerne benytte lejligheden til at tak-
ke alle der i året løb har været aktive i selskabets 
aktiviteter. Bestyrelsen, udvalg og udpegninger 
kan ses på bagsiden. 
 
Beretningen kan downloades fra vores  
hjemmeside: www.boernefysioterapi.dk

Fuld-tekst links

Årsregnskab og budget http://kortlink.dk/fste
Børn i Fysioterapi http://kortlink.dk/fstf
Praksis netværk http://www.dspf.dk 
Fagligt inspirationsmateriale http://kortlink.dk/ehen 
Repræsentantskab http://fysio.dk/rep 
Facebook http://kortlink.dk/fstg
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Se her...
Vi oplever desværre mange fejl i de medlems- 
oplysninger, som Danske Fysioterapeuter har  
registreret på vores medlemmer  
- så husk at opdatere dine oplysninger hos Danske 
Fysioterapeuter, når du fx får ny email adresse.

Introduktion
Vi har i år valgt at udgive bestyrelsens beretning 
som en kortfattet folder, der beskriver selskabets 
aktiviteter i det seneste år.

Vi har inddelt aktiviteterne i fire afsnit:
• Aktiviteter som følge af omdannelsen fra 

fagforum til faglig selskab
• Udvalg og ad hoc aktiviteter
• Aktiviteter i samarbejde med Dansk  

Selskab for  Fysioterapi
• Aktiviteter i samarbejde med Danske  

Fysioterapeuter

Aktiviteterne er kort beskrevet i folderen, og hvor 
det har været relevant er der indsat henvisning til 
hjemmesider, hvor du kan finde yderligere infor-
mationer. Disse links er markeret med rødt tekst 
og findes også i en fuld-tekst version på side 2.
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Omdannelse til fagligt selskab
På Danske fysioterapeuters repræsentantskab i 
2012 blev omdannelsen af faglige selskaber og 
faggrupper til faglige selskaber vedtaget, herun-
der stiftelse af Dansk Selskab for Fysioterapi, som 
paraplyorganisation for de faglige selskaber.

Fagforum for Børnefysioterapi blev omdannet til 
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi på en 
ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2013. 
Omdannelsen har betydet en række nye opgaver 
for selskabet, ligesom bestyrelse og udvalg har 
valgt at markere omdannelsen på forskellig vis. 
 
Ny visuel identitet
Som en naturlig opfølgning på omdannelsen fra 
fagforum til fagligt selskab besluttede bestyrelsen 
at nedsætte et logo udvalg med henblik på udar-
bejdelse af et nyt logo til selskabet.

Et lille udvalg bestående af bestyrelsesmedlem-
mer og menige medlemmer af selskabet indhente-
de forskellige forslag og i juni måned kunne besty-
relsen tage beslutning om nyt logo.

Logoet findes i tre udgaver, som skal anvendes i 
forskellige sammenhænge.

Økonomi
Med omdannelsen til fagligt selskab er der også 
sket ændringer i vores økonomi. Aktiviteterne i 
selskabet er nu finansieret af medlemskontingen-
ter, deltagerbetaling og tilskud fra Danske Fysiote-
rapeuter.

De faglige selskabers kontingent er momspligtig og 
omfattet af bogføringspligt. Selskabets bogføring 
skal være tilrettelagt i overensstemmelse med god 
bogføringsskik. Vi har derfor lavet en aftale med 
et revisionsfirma omkring bogføringsassistance og 
momsangivelse.

Årsregnskab 2014 og budget 2015 kan ses her:
Årsregnskab og budget
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Børn i Fysioterapi 
På baggrund af en brugerundersøgelse af vores 
tidligere medlemsblad ’Børn i fokus’ har redaktio-
nen i løbet af 2014 udviklet vores nye elektroniske 
medlemsblad ’Børn i fysioterapi’. 

Første udgave af ’Børn i fysioterapi’ blev udgivet i 
starten af oktober 2014. Det nye blad er elektro-
nisk og informationer om bladet er udsendt til alle 
medlemmer af selskabet på e-mail.

Bladet kan hentes og læses fra vores hjemmeside 
her: Børn i Fysioterapi

Praksis netværk
Bestyrelsen valgte i starten af 2014 at oprette en 
hjemmeside, hvor medlemmer kan tilmelde sig 
forskellige netværksgrupper.

Formålet med oprettelse af netværksgrupper er at 
give medlemmer af Dansk Selskab for Pædiatrisk 
Fysioterapi mulighed for at tilkendegive hvilke 
områder og subspecialer de har interesse for. 
Denne viden vil vi bl.a. anvende hvis bestyrelsen 
eller andre har behov for hurtigt at komme i kon-
takt med fysioterapeuter der arbejder indenfor et 
bestemt subspeciale eller har en særlig interesse. 
Det kunne fx. være i forbindelse med afgivelse af 
høringssvar eller udpegning til arbejdsgrupper.

Desuden håber vi at praksis netværket på sigt kan 
anvendes til at skabe kontakt mellem medlemmer 
med samme interesser.

Tilmelding til netværksgrupperne foregår via 
hjemmesiden: www.dspf.dk.

Årskonference
Kursusudvalget har i år for anden gang afholdt 
årskonference. I år var temaet Psykiatriske lidelser 
og adfærdsmæssige forstyrrelser og næsten 100 
medlemmer deltog i dagen.

Årskonference 2015 afholdes i uge 43.

Udvalg og ad hoc aktiviteter

Fagligt inspirationsmateriale
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har sam-
men med Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge 
udviklet fagligt inspirationsmateriale i forbindelse 
med Sundhedsstyrelsens udgivelse af National 
klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi 
til børn og unge med nedsat funktionsevne som 
følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser.

Materialet består af en række foldere, der giver 
eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og 
unge med cerebral parese samt beskriver måleme-
toder til vurdering af funktionsevnen hos børn og 
unge med cerebral parese.  

Læs mere - og hent alle folderne her:
Fagligs inspirationsmateriale
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Aktiviteter i samarbejde med 

Satsningsområde
Fysioterapi til børn og unge er et fokusområde / 
satsningsområde for Danske Fysioterapeuter, hvil-
ket har resulteret i et holdningspapir ’Holdnings-
papir for fysioterapeutiske indsatser målrettet 
børn i førskole og skolealderen’ på området og en 
række aktiviteter og tiltag.

Samarbejde om kurser og temadage
Vi har i løbet af 2014 indgået i et tæt samarbejde 
med Danske Fysioterapeuters kursusafdeling om 
kurser målrettet børnefysioterapeuter.

Det har resulteret i 1 kursus og 2 temadage i 2015  
som alle er offentliggjort med tilmeldingsmulighed 
på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

Temadage: 
Bevægelse, kognition og læring i folkeskolen  
den 21. – 22. april 2015.

Undersøgelse og test til børn  
den 17. november 2015

Kursus:
Motorisk kontrol og balance  
den 24. august 2015
Kurset er udarbejdet i et bredt samarbejde mel-
lem Danske Fysioterapeuter, Geriatrisk , Neurolo-
gisk og pædiatrisk selskab.

Repræsentantskab 2014
Selskabet havde i år to bestyrelsesmedlemmer 
med til årets repræsentantskabsmøde
Læs mere her: 

Repræsentantskab 2014

Danske Fysioterapeuter

Fagkongres 2015
Igen er det pædiatriske område stærkt repræ-
senteret. Der foregår en masse spændende 
forsknings- og udviklings projekter indenfor vores 
område. 

Denne gang er bestyrelse og udvalg inviteret med 
– og vi ser frem til nogle spændende og lærerige 
dage sammen.
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Dansk selskab for Fysioterapi
Dansk Selskab for Fysioterapi har i 2014 afholdt 
deres første ordinære generalforsamling.
Derudover er der gang i en række aktiviteter, bl.a.

• Dialog møder
• Måleredskaber
• Revision af speciale struktur

Høringssvar 
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har i sam-
arbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi afgivet 
en række høringssvar i 2014.

Jytte Falmår er udpeget som faglig tovholder på 
afgivelse af høringssvar i samarbejde med Dansk 
Selskab for Fysioterapi.

Sundhedsstyrelsen og en række andre instutioner 
har i løbet af 2014 igangsat og afsluttet arbejdet 
med en række nye kliniske retningslinjer. Vi har 
deltaget i afgivelse af høringssvar på en række 
kliniske retningslinjer, om bl.a.
- Cerebral parese
- ADHD
- Erhvervet hjerneskade

Desuden har vi i august 2014 afgivet høringssvar 
til Sundhedsministeriets udkast til en revideret 
bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om 
patienters valg af genoptræningstilbud efter ud-
skrivning fra sygehus samt vejledning om træning i 
kommuner og regioner. 

Aktiviteter i samarbejde med

Facebook
 
Husk at ’like’ vores Facebook side: 

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Vi bruger siden til nyheder, ofte dem der kun er aktuel-
le i kort tid.

Dansk Selskab for fysioterapi
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Bestyrelse 2014
Hanne Christensen 
Helle Mätzke Rasmussen
Jytte Falmår 
Lene Meldgaard 
Tina Bruun Borg 
Ida Ingerslev Hansen
Vibeke Grandt
Mirjam Gismervik (indtil 1.11.2014) 
Winnie Rasmusson (fra 1.11.2014)

Kursusudvalg 2014
Christina Esmann Fonvig
Linda Blæsbjerg
Line Kiilerich
Nanna Johansen
Maja Stoltz

Redaktion 2014
Jytte Falmår (Redaktør)
Pia Sommerlund Lind
Maja Wolf 
Kirsten Nordbye-Nielsen
Anita Egede Andersen
Pia Ågård
Karen Filipsen

Logo udvalg 2014
Lene Meldgaard 
Mirjam Gismervik
Camilla Keel 
Susanne Husted 
Rikke Munch

Bestyrelse og udvalg

Webmaster - Facebook administrator
Helle Kongsbak 
Julie Hebsgaard Mærsk

Udpegninger 
Databasestyregruppe  
CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese
Kirsten Nordbye-Nielsen

Habiliteringsnetværket 
Magdalena Hansen

Samarbejde omkring uhelbredeligt syge børn 
Elna Søndergaard


