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Bestyrelsens beretning 2015 
 
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi 
 
Beretningen dækker perioden marts 2015 til marts 
2016.

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

Links

Årsregnskab og budget http://kortlink.dk/k33b
 
Børn i Fysioterapi http://kortlink.dk/k8cc
Praksis netværk http://www.dspf.dk 
Facebook http://kortlink.dk/fstg
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Introduktion
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har til 
formål at danne organisatorisk ramme om
specialet i pædiatrisk fysioterapi med henblik på 
at styrke de faglige miljøer og bidrage til
at realisere visionen om specialiseret og evidens 
baseret fysioterapi indenfor området.

Selskabet har igen i 2015 oplevet en meget positiv 
udvikling i forhold til selskabets opgaver og faglig-
hed. Vi har et stigende medlemstal og der er nu 
mere end 520 medlemmer af selskabet.

Vi har igen i år valgt at udgive bestyrelsens beret-
ning som en kortfattet folder, der beskriver selska-
bets aktiviteter i det seneste år.

Vi har inddelt aktiviteterne i fire afsnit:
• Bestyrelse
• Udvalg
• Aktiviteter i samarbejde med Danske  

Fysioterapeuter 
• Aktiviteter i samarbejde med Dansk  

Selskab for  Fysioterapi

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.

Posters fra vores stand på Fagkongres 2015



- 4 - 

Bestyrelse
Fagkongres 2015
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi deltog 
da Danske Fysioterapeuter i marts 2015 afholdte 
Fagkongres.

Bestyrelse og udvalg deltog på kongressen, hvor 
selskabet var repræsenteret med en stand i ud-
stiller området, på Dansk Selskab for Fysioterapis 
stand og som forslagsstiller med en workshop og 
to fokuserede symposier.

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapis stand 
fungerede som mødested for børnefysioterapeu-
ter og oplægsholdere fra de forskellige oplæg 
indenfor det pædiatriske speciale.

Til fagkongressen havde vi fået lavet balloner, ba-
debolde, en roll-up og posters til vores stand, som 
kan ses her på siden. 

Læs mere om selskabets deltagelse i Fagkongres-
sen i Børn i Fysioterapi nr. 1 - 2015.

I forbindelse med fagkongressen afholdte vi gene-
ralforsamling.

Inddragelse af medlemmer
Bestyrelsen ønsker at inddrage selskabets med-
lemmer i udpegninger til arbejdsgrupper, afgivel-
se af høringssvar. Dette gøres dels via kontakt til 
medlemmer registreret i vores medlemsdatabase 
’praksisnetværket’ og via opslag på Facebook og/
eller vores hjemmeside.

Desværre er der ofte korte deadlines på disse 
aktiviteter, så hold øje med din indbakke, vores 
hjemmeside og Facebook, hvis du vil gerne vil 
deltage aktiv i disse aktiviteter.

Anbefalinger for fysisk aktivitet
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi var i ef-
teråret 2015 inviteret til et møde med Sundheds-
styrelsen omkring kommende anbefalinger for 
fysisk aktivitet for små børn. Tina Borg Bruun og 
Charlotte Korshøj deltog i mødet. Anbefalingerne 
er netop blevet udgivet. 
Hent dem her: http://kortlink.dk/kf6z

Indikatorbeskrivelser
Bestyrelsen har i slutningen af 2015 afgivet hø-
ringssvar på nye indikator beskrivelser fra CPOP 
- Opfølgningsprogram for Cerebral Parese, der er 
godkendt som landsdækkende klinisk kvalitets-
database af Statens Serums Institut og bevilliget 
driftsmidler fra Regionernes Kliniske Kvalitetsud-
viklings Program.

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 e-mail adresse.
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Børn i Fysioterapi 
Anden og tredje udgave af ’Børn i fysioterapi’ er 
udgivet i 2015. Bladet er elektronisk og informati-
oner om bladet er udsendt til alle medlemmer af 
selskabet på e-mail.

I hvert nummer sættes fokus på et eller flere te-
maer. I efteråret 2015 var det fælles tema måle-
redskaber og bladet indeholdte en række artikler 
om kritisk og refleksiv tilgang til undersøgelses- og 
målemetoder.

Bladet kan hentes og læses fra vores hjemmeside 
her: http://kortlink.dk/k8cc

Udvalg
Årskonference
Udvalget for faglige aktiviteter afholdte årskonfe-
rencen med fokus på Fysioterapeuten i Folkesko-
len og temaet ”Fysioterapeutiske indsatser målret-
tet børn i førskole- og skolealderen”. 

Mere end 100 fysioterapeuter deltog i dagen, hvor 
deltagerne blev opdateret på såvel faglige som 
fagpolitiske tiltag, gruppedrøftelser og videns- de-
ling fra praksis.

Formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lam-
brecht, deltog hele dagen. Mange børnefysiotera-
peuter benyttede lejligheden til at dele tanker og 
ideer om fremtidens børnefysioterapi med hende.

Årskonference 2016 afholdes i uge 41.

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 om-
råder og sub-specialer de har interesse for.

Der er fortsat behov for at du registrerer dig i 
vores medlems database. Vi har nu registreret 118 
medlemmer, men vi har brug for at mange flere 
registrerer sig.

Tilmelding til foregår via hjemmesiden: www.dspf.
dk.
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Aktiviteter i samarbejde med 

Fokus på det pædiatriske område
Fysioterapi til børn og unge er fortsat et fokusom-
råde / satsnings område for Danske Fysioterapeu-
ter, hvilket bl.a. har resulteret i en række møder 
og dialog om strategier samt sparring i forhold til 
området. Selskabet har deltaget i udpegninger og 
givet forslag til fagpersoner med specialviden på 
områder indenfor det pædiatriske speciale. 

Danske Fysioterapeuter har i 2015 udgivet en fag-
lig status på børneområdet med titlen: Fysioterapi 
til motorisk usikre børn. Hent den faglige status 
her: http://kortlink.dk/k8cp

Kurser og temadage
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har igen i 
2015 deltaget i samarbejde omkring afholdelse af 
kurser og temadage, bl.a. temadagen om målered-
skaber og kurset om motorisk kontrol og balance.

Rådgivende panel for Fysioterapeuten
Danske Fysioterapeuter har nedsat et rådgivende 
panel for fagbladet Fysioterapeuten. Bestyrelsen 
har udpeget Derek Curtis til panelet.

Facebook
 
Husk at ’like’ vores Facebook side: 

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Vi bruger siden til nyheder, ofte dem der kun er 
aktuelle i kort tid.

Danske Fysioterapeuter
Samarbejde med IOPTP

Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi er med-
lem af International Organisation of Physical The-
rapists in Pediatrics (IOPTP). 

Organisationen blev dannet i 2007 og er en 
subgruppe under World Confederation for Phy-
sical Therapy. I IOPTP er 21 lande repræsenteret. 
IOPTPs mission er at skabe et forum for de med-
lemmer af WCPTs medlemsorganisationer, som 
har en fælles interesse i børn og deres familier for 
derigennem at gøre det muligt at mødes, drøfte og 
fremme disse interesser.

Følg arbejdet i IOPTP på: 
Hjemmesiden: www.wcpt.org/ioptp 
Facebook siden: http://kortlink.dk/k8cw
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Dansk Selskab for Fysioterapi
Der har i 2015 været afholdt to dialogmøder med 
Dansk Selskab for Fysioterapi og de øvrige faglige 
selskaber samt en temadag om Nationale Kliniske 
Retningslinjer og hjemmesiden om måleredskaber.

Emnet for de to dialogmøder i 2015 har været 
arbejdet med beskrivelse af specialer i fysioterapi 
samt processen omkring godkendelse af faglige 
selskaber som specialebærende faglige selskaber. 
Der vil også fremover være et speciale i Pædiatrisk 
Fysioterapi - og Dansk Selskab for Pædiatrisk Fy-
sioterapi ønsker at være specialebærende fagligt 
selskab for fagområdet. Der forventes endelig af-
klaring omkring specialebærende faglige selskaber 
i foråret 2016.

På temadagen om Nationale Kliniske Retningslinjer 
og måleredskaber gjorde Dansk Selskab for Fysio-
terapi og Danske Fysioterapeuter status for arbej-
det med kliniske retningslinjer og måleredskaber. 
Formålet var at starte en dialog om de faglige 
selskabers rolle i forhold til anvendelse af kliniske 
retningslinjer i den fysioterapeutiske praksis samt 
drøfte opdateringen af hjemmesiden maalered-
skaber.dk, som er sket pr. 1.2.2016.

Aktiviteter i samarbejde med

Dansk Selskab for fysioterapi
Høringssvar 
Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi har i sam-
arbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi afgivet 
en række høringssvar i 2015.

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

Vi har deltaget i udpegning af arbejdsgruppe 
medlemmer og/eller afgivelse af høringssvar på en 
række kliniske retningslinjer og andre udgivelser 
fra Sundhedsstyrelsen, om bl.a.

- National Klinisk Retningslinje om Non-farmakolo-
gisk behandling af astma hos børn og unge

- Sundhedsstyrelsens faglige visitations retningslin-
je vedr. Udredning og behandling til børn og unge 
med erhvervet hjerneskade og psykisk komorbili-
tet. 

- National Klinisk Retningslinje om OCD (behand-
ling af børn, unge og voksne).

- Udredning og behandling af angst hos børn og 
unge.

- Behandling af børn, unge og voksne med  
anoreksi.

Høringssvar kan læses her:  
https://hoeringsportalen.dk 

De udgivne retningslinjerne kan hentes her:
http://kortlink.dk/k9q5
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Bestyrelse 2015
Hanne Christensen 
Derek Curtis 
Charlotte Korshøj
Lene Meldgaard Christensen 
Tina Borg Bruun 
Winnie Rasmusson 
Ida Ingerslev Hansen (Udtrådt 1.10.2015) 
Helle Kongsbak (fra 1.10.2015) 
Helle Mätzke Rasmussen (Barsel fra 1.2.2016) 
Anita Egede Andersen (fra 1.2.2016)

Udvalget for faglige aktiviteter 2015
Christina Esmann Fonvig
Linda Blæsbjerg
Line Kiilerich
Nanna Johansen
Maja Stoltz
Marie Skov Jensen

Redaktion 2015
Tina Borg Bruun (Redaktør) 
Jytte Falmår
Grith Gulløw Huwer
Kirsten Nordbye-Nielsen
Anita Egede Andersen
Pia Aagård
Karen Filipsen 

 

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 (Indtil 1.8.2015)


