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Jytte Falmår
Redaktør, MHH

 

En brugerundersøgelse af medlemsbladet »Børn 
i Fokus« blev gennemført blandt alle medlem-
mer af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi 
(DSPF) i februar 2014. Undersøgelsen pegede på, 

at et stigende antal medlemmer fremover ønsker bladet 
udgivet i elektronisk form. Derfor sidder du nu, som med-
lem af DSPF, med det første elektroniske eksemplar af 
medlemsbladet. Du kan vælge at læse det på skærmen 
eller printe det ud.

Udover den elektroniske form er næsten alt nyt i bla-
det ift. form og layout. Det hænger godt sammen med, 
at ændring af vor organisation til Dansk Selskab for Pæ-
diatrisk Fysioterapi giver afsæt til nytænkning på flere 
områder. 

En ny samlet redaktion bestående af både erfarne og 
nye redaktionsmedlemmer blev nedsat på generalfor-
samlingen i marts. Redaktionen har sammen med grafi-
ker Ulla Gøtze udviklet bladet, som det fremstår nu, og 
fundet frem til en velegnet udbyder, LIVEdition, hvorfra  
medlemmerne kan hente bladet via en kode sendt pr mail. 

DSPF har fået nyt logo, som bliver en del af bladets 
layout. Logoet vil blive nærmere præsenteret her i bla-
det. 

At medlemsbladet også skulle have nyt navn lå lige 
for. Redaktionen har efter mange og lange overvejelser 
valgt navnet, »Børn i Fysioterapi«, for på enkel vis at sig-
nalere indhold og målgruppe, både ift. medlemmer og til 
evt. andre læsere.

Brugerundersøgelsens øvrige svar
Brugerundersøgelsens evaluering tog udgangspunkt i 
senest udgivne nummer, nemlig nr. 2/ 2013. Blandt re-
spondenterne læste knap en tredjedel stort set alt i bla-
det, mens en tilsvarende tredjedel læste over halvdelen. 

Respondenternes samlede vurdering af medlemsbladet 
lå overordnet set højt. 

Om medlemsbladets betydning for medlemmerne ud-
trykte ca. 60 %, at medlemsbladet skaber sammen-
hængskraft blandt fysioterapeuter, der arbejder med 
børn, at bladet giver anledning til debat blandt kolleger, 
og at det medvirker til at give det enkelte medlem identi-
tet som pædiatrisk fysioterapeut. 76 % oplever, at bladet 
fortæller om nye tendenser og strømninger indenfor pæ-
diatrisk fysioterapi.

Medlemmerne blev spurgt til deres forventninger til 
indhold i et medlemsblad. 73 % ønsker at bladet skal 
formidle dansk og international forskning. 72 % ønsker 
formidling af udviklingsprojekter fra praksis. 65 % ønsker 
formidling af aktiviteter i bestyrelsen og DSF. 61 % øn-
sker formidling af indlæg fra praksis, ex fra en arbejds-
plads. 59 % ønsker debatoplæg.

I øvrigt kan hele brugerundersøgelsen læses her: 
http://www.boernefysioterapi.dk/Bestyrelse/adresseliste/ 
Bestyrelsens-arbejde-/Evaluering-af-medlemsbladet- 
Born-i-Fokus-/

For redaktionen har det været udbytterigt at få udar-
bejdet denne brugerundersøgelse, som har givet svar, vi 
kunne blive klogere af. Medlemmernes ønsker for med-
lemsbladet vil fremover udstikke retningen for redaktio-
nens videre arbejde med at udvikle og udgive medlems-
bladet. 

Aktuel udgivelse 
I lighed med tidligere omhandler flere artikler i bladet 
et bestemt tema beskrevet fra flere perspektiver. Denne 
gang er temaet: Psykiatriske lidelser og adfærdsmæssi-
ge forstyrrelser, samt inklusion. Et tema der har været 
fokusområde i DSPF gennem en periode. 

Men udover temaartiklerne rummer bladet også man-
ge andre forskellige artikler og informationer, som re-
daktionen håber vækker medlemmernes nysgerrighed, 
refleksioner, debatlyst og vidensudveksling på arbejds-
pladserne, måske kontakt til forfatterne. 

Rigtig god læselyst!

Medlemsbladene for 2012 og 2013 er nu tilgængelige på hjemme-
siden for alle. Kan hentes her: http://www.boernefysioterapi.dk/
Medlemmer/Born-i-Fokus/ 

Nyt image 
– hvorfor det?

http://www.boernefysioterapi.dk/Bestyrelse/adresseliste/Bestyrelsens-arbejde-/Evaluering-af-medlemsbladet-Born-i-Fokus-/
http://www.boernefysioterapi.dk/Bestyrelse/adresseliste/Bestyrelsens-arbejde-/Evaluering-af-medlemsbladet-Born-i-Fokus-/
http://www.boernefysioterapi.dk/Bestyrelse/adresseliste/Bestyrelsens-arbejde-/Evaluering-af-medlemsbladet-Born-i-Fokus-/
http://www.boernefysioterapi.dk/Medlemmer/Born-i-Fokus/
http://www.boernefysioterapi.dk/Medlemmer/Born-i-Fokus/
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  Kirsten Bundgaard
Specialist i pædiatrisk fysioterapi,  
Pædagogisk konsulent, MLP  
kirsten@neuro-team.dk
  

Gennem et barns første leveår sker der en ud-
vikling, der ofte har et naturligt forløb og fore-
går ret automatisk i samspil med barnets om-
givelser, med mindre barnet har vanskeligheder 

af den ene eller anden art. Den gængse sansemotori-
ske udvikling kan følges ved at iagttage, hvordan barnet 
udvikler sig fra spæd til det seks-syvårige barn. Det lille 
barn søger hele tiden nye udfordringer, er vældig nysger-
rig og vil gerne i kontakt med de personer, der er omkring 
det. Barnet søger hele tiden denne kontakt og forsøger 
at imitere og spejle de bevægelser fx moderen, faderen 
eller andre børn laver. Barnet har et indre »drive«, lyst til 
at udforske verden omkring sig og er meget vedholden-
de, når det handler om at lære nyt. 

Ved at deltage i de lege og de aktiviteter, der foregår 
omkring barnet i en almindelige hverdag, får barnet af-
prøvet, øvet og lært de bevægelser, der hører til de for-
skellige aldre. Barnet får efterhånden udviklet mange 
bevægelser, som det kan udføre uden at skulle tænke 
nærmere over det. Det kan stå, gå, sidde, spise med ske, 
kniv og gaffel og holde balancen, mens det svinger armene 
osv. osv. – barnet får automatiseret sine bevægelser.

På denne måde, udvikler barnet mange færdigheder 
ikke kun i forhold til sansemotorikken, men også i forhold 
til social og psykisk adfærd, kommunikation, emotion, 
bearbejdning af sanseindtryk (perception og kognition) 
og inden for andre områder. Sådan er det for det neuro-
typiske barn.

Fysioterapi 
til børn med  
neuropsykologiske udfordringer

En anderledes udvikling

For et barn med vanskeligheder inden for det neuropsy-
kologiske område, er barnets udvikling noget anderledes. 
Kernesymptomerne for mennesker med en neuropsy-
kologisk diagnose eller neuropsykologiske udfordringer 
(NPU) er, at de har større eller mindre vanskeligheder 
inden for kognitive områder som de eksekutive funk-
tioner1, mentaliseringevne2, social interaktion, kommu-
nikation, perceptions og sansebearbejdning. Der skel-
nes mellem Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og 
Specifikke udviklingsforstyrrelser. Gennemgribende ud-
viklingsforstyrrelser omfatter bl.a.diagnoser inden for 
autismespektret – da de er gennemgribende i forhold til 
hele personens udvikling. Specifikke udviklingsforstyr-
relser omfatter udfordringer inden for bl.a. ADHD-områ-
det. Mange børn med både Gennemgribende og Specifik-
ke udviklingsforstyrrelser, har også store udfordringer i 
forhold til deres sansemotorik. Barnet med NPU kan så-
ledes have en anderledes udvikling både på det psykolo-
giske og det sansemotoriske område.

Svært at forstå
Det kan være svært for andre at forstå og sætte sig ind 
i sådanne udviklingsforstyrrelser, ud fra en ikke-udvik-
lingsforstyrret synsvinkel. Det kan også være svært at 
forstå, at disse børns hjerner ikke fungerer, som de fle-
ste andres. Samtidig at erkende, at det har en meget 
stor betydning for den enkeltes adfærd. Barnets reak-
tioner må forstås som en følge af den måde, hvorpå ved-
kommendes hjerne omdanner den ydre virkelighed, til 
en – for barnet, indre virkelighed, som det kan reagere/
handle ud fra. Viden og forståelse af barnets individu-
elle udviklingsforstyrrelser, sat ind i de omgivelser bar-
net helt specifikt befinder sig i, er således altafgørende 
for, hvordan man er sammen og interagerer med en per-
son med NPU. 
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Fysioterapi 
til børn med  
neuropsykologiske udfordringer

Hvad skyldes en anderledes sansemotorisk 
udvikling?

De sansemotoriske vanskeligheder kan enten skyldes 
en medfødt hjernedysfunktion, eller at barnet har gen-
nemlevet en anderledes sansemotorisk udvikling (Bund-
gaard, 2003). Med udgangspunkt i denne viden er det 
næste naturlige spørgsmål: Hvordan adskiller den san-
semotoriske udvikling hos børn med NPU sig fra den 
gængse sansemotoriske udvikling? For nogle børn med 
NPU og på nogle områder er udviklingen identisk, men 
for andre og på andre områder forløber udviklingen en-
ten anderledes eller forsinket. Der er ved disse børn, 
som ved de fleste andre børn, små forskelle på, hvordan 
det enkelte barns sansemotoriske udvikling forløber. Den 
sansemotoriske udvikling er bl.a. afhængig af, hvor påvir-
ket det enkelte barn er af sine funktionsforstyrrelser.

Børn med NPU vokser i højde og drøjde som andre 
børn, så på det område er deres udvikling oftest den 
samme som andres. Det betyder at børn med NPU som 
regel ser ud som alle andre børn. Det er først, når barnet 
opfører eller bevæger sig anderledes end andre, at man 
bliver opmærksom på, at barnet kan have nogle vanske-
ligheder.

At forstå meningen
Barnet med NPU kan på grund af dets udfordringer have 
svært ved helt at forstå meningen med det, der foregår i 
dets omgivelser.

Barnet med NPU formår derfor ikke altid at udføre den 
handling, der forventes. Det kan betyde, at barnet ofte 
føler sig utilstrækkeligt, trækker sig, reagerer afvisen-
de eller aggressivt i forhold til sine omgivelser. Denne 
manglende forståelse eller handling kan betyde, at bar-
net enten mere eller mindre holder sig for sig selv og 
ikke søger den kontakt og de udfordringer, andre børn 
gør. Børnene kommer ofte i konflikt med sine omgivelser 
og har svært ved at lære af sine erfaringer. Barnet med 
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser kan mangle det 
indre drive og nysgerrighed. og de kan have svært ved at 
holde opmærksomheden længe nok til at lære nyt. Bar-
net får på grund af sine funktionsforstyrrelser sandsyn-
ligvis ikke afprøvet eller øvet mange af de bevægelser, 
der normalt hører til barnets alder. Dette kan betyde, at 
det ikke får lært de samme bevægelser som jævnald-
rende børn, og at den motoriske udvikling derfor bliver 
forsinket.

Specielle interesser eller særinteresser
Barnets sansemotoriske udvikling og bevægelsesniveau 
er afhængig af det miljø, barnet befinder sig i, og hvilke 
aktiviteter det laver. Nogle børn har specielle interesser 

fx computerspil eller tegning, der kræver bestemte fin-
motoriske færdigheder. Barnet bliver god til at udføre de 
specifikke bevægelser, der hører til denne aktivitet, for-
di det bruger meget tid på aktiviteten. Det kan bevirke, 
at barnet kan udføre en række bevægelser helt korrekt i 
en afgrænset sammenhæng – bevægelser, det ikke uden 
for denne sammenhæng kan udføre. På andre områder 
og ved andre aktiviteter, fx skrivning, kan finmotorikken 
være mangelfuldt udviklet, og barnet kan fremstå meget 
ukoordineret og sent udviklet. 

Manglende opmærksomhed
Mange børn med NPU har udfordringer i forhold til op-
mærksomhed. Det kan betyde, at barnet blandt andet 
kan have meget svært ved at holde sin opmærksom-
hed fanget på ét område. Barnets opmærksomhed kan 
springe fra det ene til det andet, hvilket betyder, at det 
har svært ved at lære både bevægelser og anden ind-
læring. Hvis barnet hele tiden bliver forstyrret, fordi det 
har svært ved at holde sin opmærksomhed fanget ved 
det, det er i gang med, vil det også være svært for barnet 
at få øvet og dermed lært fx nye bevægelser. Ligeledes 
kan barnet have svært ved at dele sin opmærksomhed 
ud på flere forskellige områder på en gang. En alminde-
lig handling som fx at cykle, kræver at opmærksomhe-
den kan deles mellem flere områder. Det er nødvendig 
at styre sine bevægelser, holde balancen, holde øje med 
cyklen, vejen, trafikken og så måske også snakke med en 
anden, der cykler ved siden af.

Motivation, arousalniveau og hukommelse 
Motivation, arousal niveau (vågenhed) og hukommelse, 
betyder også meget for den sansemotoriske udvikling.

Barnets motivation betyder meget for, hvordan barnet 
lærer. Motivation kan forstås som den værdi, de følelser 
og forventninger barnet tillægger den aktivitet, det skal i 
gang med. Forstår barnet ikke meningen med aktiviteten 
eller har svært ved at udføre den, vil den værdi, barnet 
tillægger aktiviteten, ofte være lav. Barnet vil derfor ikke 
være særlig motiveret for at deltage i den.

De følelser barnet har i forbindelse med en aktivitet, 
kan ligeledes påvirke barnets motivation i både en posi-
tiv og negativ retning. Endelig kan barnets forventning 
påvirke lysten og motivationen til at deltage i en aktivi-
tet. Har barnet en negativ forventning til, at aktiviteten 
er sjov, nødvendig eller lignende, kan det være svært for 
barnet, at motivere sig selv til at deltage aktivt. Derfor vil 
barnet også have svært ved at lære og få erfaringer. 

Barnets arousalniveau har betydning for den sansemo-
toriske læring. Arousalniveauet kan enten være meget 
højt eller lavt. Hvis det er højt, kan det betyde, at barnet 
er uroligt og farer omkring, hvilket gør det svært at øve 
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og lære nyt. Hvis det er lavt, kan det betyde, at barnet 
ofte er træt, sløvt og uengageret, hvilket ligeledes gør 
det svært at øve og lære nyt. Hukommelsen har ligele-
des betydning for, hvordan barnet lærer. Mange børn kan 
godt huske, hvordan fx en bevægelse skal udføres, men 
det er ikke altid, de kan hente den lagrede hukommelse 
frem hurtigt nok til, at de kan udføre bevægelsen flyden-
de og glidende.

Automatisering af bevægelser
Får barnet på baggrund af ovennævnte ikke automati-
seret sine bevægelser så meget, at det kan udføre dem 
uden at skulle bruge en del energi og koncentration på 
opgaven, tager det ressourcer fra andet. Det kan bevirke, 
at barnet bruger meget af sin kognitive kapacitet på at 
udføre selv enkle dagligdags bevægelser – et energifor-
brug der fortsætter, indtil barnet har lært og automati-
seret sine bevægelser. Nogle bevægelser bliver udført så 
mange gange, at de bliver automatiseret, andre bevæ-
gelser, der kun bruges en gang imellem, gør ikke, og bar-
net skal næsten starte forfra med at lære sådanne be-
vægelser på ny.

Det betyder, at mange børn med NPU på grund af 
deres udfordringer har en forsinket eller forandret san-
semotorisk udvikling. Cirka 85 % af de børn, der deltog i 
Det Sansemotoriske Projekt (Bundgaard, 2003), havde 
således større eller mindre sansemotoriske vanskelighe-
der. Selvom funktionsforstyrrelserne i forhold til NPU er 
forskellige, kan det alligevel betyde, at børnene har van-
skeligheder inden for nogenlunde de samme sansemoto-
riske områder.

Eksempelvis: Mange børn med NPU har ikke 
på en alderssvarende måde:

•  fået lært eller fået automatiseret de bevægelser,  
som de ikke bruger mange gange dagligt 
Anne: Anne kan godt stå på rulleskøjter. Men hun har 
brug for at se et billede af et par rulleskøjter, så hun 
er opmærksom på og ved, hvad hun skal, og hun skal 
have set en anden udføre de bevægelser det kræver. 
Når hun har det, kan hun godt – ellers ikke. Hun er nødt 
til at være meget koncentreret om det, fordi hun fak-
tisk skal lære det forfra hver gang. Det skyldes, at be-
vægelserne ikke er automatiske for hende.

•  opnået at kunne kontrollere og koordinere sine  
bevægelser.  
Mikkel: Mikkel kan godt hælde mælk op i sit glas, men 
han spilder ofte og kan ikke helt koordinere sine bevæ-
gelser. Når han er sammen med kammeraterne, er det 
også svært for ham at give en af de andre drenge et 
venligt klap på skulderen. Han kommer næsten altid til 
at slå for hårdt – han har ikke helt kontrol over sine be-
vægelser, og han lærer ikke umiddelbart af sine fejl.

•  opnået at kunne overføre og bruge de bevægelser,  
de har lært at udføre på et sted til andre steder  
(overføre erfaringer fra en situation til en anden) 
Martin: Martin kan godt cykle på fortovet hjemme for-
an huset. Her bruger han fliserne som en markering, 
han kan cykle efter, og han ved, at han skal forbi flag-
stangen og den busk, der står i kanten af græsset. Mar-
tin kan ikke cykle, når han kommer i skole. Der er asfalt 
foran skolen, flagstangen står et helt andet sted, og 
der er ingen buske.
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•  opnået at kunne tilpasse de bevægelser og den kraft, 
der skal bruges i de omgivelser, de befinder sig i 
Søren: Søren elsker at spille fodbold, men det er svært 
for ham at spille sammen med de andre drenge, for-
di der er så mange ting, han skal have styr på. Hvil-
ken ende er det lige, han skal score mål i, hvem er det 
nu lige, der er hans med- og modspillere, og hvor hårdt 
skal han sparke til bolden for, at den kommer hen til en 
af dem fra hans hold? Når han er alene eller bare sam-
men med far, går det meget bedre, men så skal han 
heller ikke forholde sig til alle de andre ting samtidig.

•  opnået et jævnt udviklingsniveau – nogle færdigheder 
er alderssvarende udviklet (fx ekspressiv kommuni- 
kation), mens andre færdigheder slet ikke er alderssva-
rende i udviklingen (fx impressiv kommunikation, men-
taliseringsevnen m.fl.) 
Sofie: Sofie er meget god til at lave perleplader – det 
interesserer hende meget, så det har hun gjort mange 
gange, og hun kan lave de flotteste mønstre med per-
ler, men hun kan derimod ikke spise med kniv og gaffel. 
Eller Esben der kan løbe rundt i gymnastiksalen, hvor 
han ikke bliver forstyrret af indtryk udefra, og ved hvad 
han skal lave, men har svært ved at løbe, når han kom-
mer ud på stien udenfor.

Som det fremgår af ovenstående, vil mange børn med 
NPU på grund af deres udfordringer være forsinkede el-
ler afvigende i deres sansemotoriske udvikling.

Hvad kan der gøres?
Den intervention, der kan iværksættes for at afhjælpe 
sådanne sansemotoriske vanskeligheder, er at møde per-
sonen ud fra de forudsætninger vedkommende har. Det 
kan fx være at udarbejde et træningsprogram med et 
støttesystem, der giver barnet de nødvendige informa-
tioner på en overskuelig måde. Fx hvad der skal trænes, 
hvor og hvordan det skal trænes og i hvilken rækkeføl-
ge. Barnet skal på denne måde ikke koncentrere sig om 
mere end én ting af gangen. Hensigten er, at når barnet 
ved, hvad han eller hun skal og kan overskue situationen, 
vil det få mulighed for at øve sig i at udføre forskellige 
sansemotoriske udfordringer, og vil dermed få trænet og 
på sigt få automatiseret flere af sine bevægelser. 

Trænings- idræts-, fritids-, køkken- og andre aktivite-
ter bør generelt indeholde principper, der sikrer træning 
af barnets grundmotoriske færdigheder (balance, styrke, 
koordination, udholdenhed m.m.). Samtidig skal trænin-
gen være tilpasset den enkelte, så vedkommende opnår 
en succesoplevelse med aktiviteterne. I planlægnin-
gen af individuelle træningsforløb er det vigtigt, både in-
den for det generelle og det individuelle område, at tage 
højde for den enkeltes niveau. Dette stiller en del krav 
til planlægningen af de sansemotoriske aktiviteter, der 
både skal være på rette niveau, motivere, træne, succes-
sikre og udvikle barnets kompetencer. Det kræver ofte 
råd og vejledning af fagpersoner.

Højt stressniveau og sansemotorisk  
intervention
Undersøgelser fra bl.a. England (http://www.atlassau-
tism.com) viser ligeledes, at mange mennesker med 
NPU har et meget højt indhold af cortisol i blodet, hvilket 
betyder, at deres stressniveau er meget højt. Hvis vi tæn-
ker på, hvad der stresser de fleste mennesker (mang-
lende kontrol, for store/mange krav, uforudsigelighed, 
søvnmangel, m.m.) og vi tænker på, hvilke vanskelighe-
der mennesker med NPU har qua deres diagnose, er det 
ikke så underligt, at de fleste er stressede, en meget stor 
del af tiden. Flere forskningsresultater fra både USA og 
England m.fl. viser, at motion/fysisk træning og mindful-
ness3 har en meget gunstig virkning på bl.a. nedbrydel-
sen af for meget cortisol i blodet. Den fysiske træning 
medvirker foruden en bedre fysisk udholdenhed, koordi-
nation m.m. til, at cortisolniveauet kan bringes i balan-
ce og dermed afhjælpe nogle af de uheldige bivirkninger, 
der opleves af for højt stressniveau. Mindfulness, hvor 
der via vejrtrækningen arbejdes med at være til stede 
her og nu, har ligeledes en gunstig virkning på NPU og en 
normalisering af cortisolniveauet i kroppen. Kompensa-
tionsstrategier i forhold til en anderledes sanseopfattel-
se (sansemodulationsforandringer), kan ligeledes være 
medvirkende til at sænke stressniveauet, og dermed 
bedre livskvaliteten for denne gruppe mennesker. Kom-
pensationsstrategier kan fx være noget så enkelt som, 
at bruge en kasket med en bred skygge, hvis personen 
er sensitiv overfor lys – fx generet af sollys eller blink fra 
lysstofrør, at bruge hørepropper eller høretelefoner når 
man færdes blandt andre, hvis personen er lydsensitiv – 
generet af mange lyde eller vende vrangen ud af strøm-
perne, hvis personen er følsom overfor berøring (taktil 
stimulering); og lignende tiltag.

Livslang læring 
Personer med NPU vokser således, pga. deres udvik-
lingsforstyrrelser, op med forudsætninger, der berører 
deres udvikling af både sansemotorisk og kognitiv formå-

http://www.atlassautism.com
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en og dermed deres deltagelse i dagligdags aktiviteter. 
Personens hjerne registrerer og bearbejder ofte ikke de 
forskellige sansestimuli, vedkommende udsættes for, på 
samme måde som de fleste andre. Det kan medføre, at 
personen interagerer med sine omgivelser på en lidt an-
derledes måde, end andre gør. Dette kan, på forskel lige 
måder, præge udviklingen, personlighed og syn på sig 
selv – ofte i en uheldig og negativ retning. De symptomer 
der følger med denne anderledes udvikling forsvinder 
ikke af sig selv og personen vokser ikke fra sine vanske-
ligheder, selvom symptomerne fremtræder forskelligt i 
løbet af vedkommendes udvikling. Det er således heller 
ikke muligt at blive »helbredt« for sine udviklingsforstyr-
relser, MEN da det er en udviklingsforstyrrelse, sker der 
en udvikling om end hastigheden ofte er noget langsom. 
Personen kan lære færdigheder, strategier og metoder, 
der gør vedkommende i stand til at leve med de vanske-
ligheder de har og begå sig i den verden, de lever i. Det er 
en livslang læring, hvor det også er nødvendigt at tileg-
ne sig kompensationsstrategier således, at personen kan 
kompensere og dermed minimere de vanskeligheder, der 
måtte være forbundet med udviklingsforstyrrelserne.

Noter
1.   De eksekutive funktioner er de funktioner, vi som mennesker 

benytter til at planlægge, organisere, strukturere og justere vo-
res handlinger. Hvis barnet har vanskeligheder inden for dis-
se områder, kan det betyde, at barnet også har vanskeligheder 
med at planlægge, organisere, strukturere og justere sine be-
vægelser.

2.   Mentalisering er at forstå andres og egen adfærd ud fra de 
mentale tilstande, der kan ligge bag. Mentale tilstande er 
blandt andet følelser, tanker, intentioner, ønsker, behov, anta-
gelser mv. Adfærd og relationsdannelse til andre mennesker 
giver mening, når vi mentaliserer (Psykolog Maja N. Jacobsen) 
Mentaliseringsevne dækker også bl.a.: Årsags-virknings sam-
menhænge – evnen til at forstå hvordan tingene hænger sam-
men, og at der kan være en naturlig konsekvens af ens hand-
linger. Forestillingsevne – evnen til at danne indre billeder af 
sammensatte oplevelser, af flere enkeltstående, både hørte, 
sete og oplevede elementer i livet sat i en sammenhæng fx for-
stå hvad de lyde der sanses betyder, hvad de beskeder der gi-
ves indebærer osv. Central kohærens – evnen til at forstå og 
skelne mellem detaljer og helheder.

3.   Mindfulness Meditation Training in Adults and Adolescents 
With ADHD; Zylowska, L. et al. Journal of Attention Disorders 
2007.
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Etablering af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) 
og dannelse af specialebærende faglige selska-
ber har betydet farvel til Fagforum for Børnefy-
sioterapi og goddag til Dansk Selskab for Pædi-

atrisk Fysioterapi (DSPF). Som specialebærende fagligt 
selskab er vi forpligtet til at skabe en tydelig faglig pro-
fil med skærpet fokus på specialiseret og evidensbase-
ret fysioterapi.

Det afføder i sagens natur et behov for at profilere sel-
skabet anderledes end hidtil.

Bestyrelsen for DSPF besluttede derfor tidligt i pro-
cessen at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af såvel 
bestyrelsesmedlemmer som ordinære medlemmer, der 
skulle udarbejde et oplæg til et ændret logo. På general-
forsamlingen marts 2014 blev en gruppe af 5 personer 
valgt med et bestyrelsesmedlem som formand.

Jf. arbejdsgruppens kommissorium skulle vi indhente 
2-4 forslag til et nyt eller moderniseret logo og præsen-
tere forslagene for DSPF´s bestyrelse. Endelig beslut-
ning om valg af logo skulle træffes af arbejdsgruppen og 
bestyrelsen i fællesskab.

Vi gik straks i gang med at indhente stikord til betyd-
ning af og krav til nyt logo, herunder formål og værdier. 
Både arbejdsgruppen og bestyrelsen bidrog konstruktivt 
til dette. DSF oplyste os om, at man overordnet ikke stil-
lede specifikke krav til logo og layout ud over en anbefa-
ling om at følge Danske Fysioterapeuters designguide ift. 
bl.a. farver og skrifttype.

De indkomne stikord var især genkendelighed, faglig-
hed, profession, rummelighed, enkelthed, farver, signal-
værdi, legende, let, barn, voksen, aktivitet og deltagelse.

Vi besluttede i første omgang at få en grafiker til at 
give et bud på, om det eksisterende logo, oprindeligt ud-
arbejdet af fysioterapeut Hanne Agerholm, kunne genan-
vendes i en ny kontekst. Trods flere forsøg lykkedes det 
imidlertid ikke at nå frem til et tilfredsstillende resultat, 
så vi besluttede i stedet at kontakte tre andre grafikere, 
her i blandt nogle, som havde leveret logo til andre fag-
lige selskaber. Grafikerne fik til opgave at skabe et nyt 
logo, inspireret af de nævnte stikord og Danske Fysiote-
rapeuters designguide. 

Derved fremkom en række kreative og brugbare for-
slag, som blev vurderet nøje af både arbejdsgruppe  
og bestyrelse. Ved en simpel flertalsafgørelse valgte  
vi neden stående forslag, udformet af grafisk designer 
Kim Sivert Jensen, som til daglig arbejder hos Medie- 
huset Hellerup. Med grafikerens egne ord forestiller 
det en voksen, der tager hånd om et barn, – et blødt og 
hjerte for met ikon, som skaber en præcis og enkel iden-
titet.

Det har været en lærerig proces for alle involverede, 
hvor to af arbejdsgruppens medlemmer i øvrigt trak sig 
fra arbejdet undervejs. Vi er glade for at være nået i mål 
med et, efter vores mening, flot og tidssvarende logo, der 
lever op til de værdier, som kendetegner vort faglige sel-
skab. Håber vore medlemmer vil tage godt imod det 

På arbejdsgruppens vegne,
Mirjam Gismervik Bjødstrup og  
Lene Meldgaard Christensen

Nyt fagligt selskab 
=> nye opgaver 

=> nyt logo
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Det startede i børnehaven

Brian er 44 år og født med cerebral parese. Han bor ale-
ne i et mindre rækkehus og har personlige hjælpere til 
de fleste af hverdagens gøremål. Brian går uden hjælp, 
men bruger el-scooter over længere afstande. Han ar-
bejder som kranfører på den lokale forbrændingsanstalt. 
I fritiden dyrker han forskellige former for idræt, bl.a. sej-
lads og svømning og er aktiv i flere handicaporganisatio-
ner. Brian fortæller om sin første erindring med idræts-
aktivitet:

»Det startede i børnehaven. Allerede dér lærte jeg at 
være i vand, og der har jeg også lært at gå. Jeg har lært 
at svømme efter noget der hedder Halliwick-metoden. 
Jeg tror på, at det er derfor, jeg kan gå i dag. Det er jeg 
ret sikker på. At det var det, at de allerede i børnehaven 
sørgede for, at jeg ku’ holde balancen.« 

Brian fik altså tidligt mulighed for at bruge og udvik-
le sine aktuelle færdigheder i et aktivitetsfælleskab. Der 
var personer i hans omgivelser, der gav ham et skub og 
lagde forholdene tilrette, så han kunne deltage. Og siden 
tog det ene det andet med sig. Senere blev han spejder, 
og han fortæller om, hvordan han der blev bremset i at 
deltage i legen, fordi de andre børn ikke opfattede ham 
som fuldgyldig medspiller:

»Dengang var vi ulveunger. Men det, der var sjovt, var 
at vi spillede død-bold, og de der spejdere, de kunne ikke 
rigtig li’ at kaste efter mig. Det måtte jeg så lære dem, at 
det ku’ de godt. Jeg har lært mange, mange børn noget 
om, hvad handicap er, bare ved at være til stede.« 

Man kan betragte denne situation som et eksempel 
på, hvordan personer med handicap udgrænses og bli-

  Anne-Merete Kissow  
Ph.d., exam. scient. idræt, fysioterapeut, 
cand. pæd. pæd.  
Handicapidrættens Videncenter,  
ak@handivid.dk 
 

Børns udvikling og selvforståelse er betinget af, at 
de er en del af forskellige sociale fællesskaber. 
Det er blandt andet dér, man lærer at gøre ting 
på anderledes måder, og gradvist ændrer ved, 

hvordan man forstår sig selv, og hvordan man forstås af 
andre (Lave 1999).

Børn med handicap har ofte sværere betingelser end 
nødvendigt for at deltage i sociale fællesskaber som fx 
fritidsaktiviteter og legefællesskaber. De mødes hyppigt 
af barrierer i deres omgivelser som problematiske ad-
gangsforhold, uhensigtsmæssig tilrettelæggelse og en 
forbeholden eller usikker attitude fra andre mennesker. 
Det frarøver dem den mulighed for udvikling, der findes 
i at medvirke og gøre sine evner gældende i forskellige 
grupper.

Denne artikel giver indblik i, hvordan deltagelse i akti-
vitetsfællesskaber kan sætte børnene i stand til at bruge 
deres færdigheder i forskellige sammenhænge. Hvordan 
aktiv medvirken i den ene sammenhæng giver personen 
afsæt til at tage del i andre sammenhænge. Der skabes 
med andre ord en god deltagelsesspiral. Samtidig bliver 
omgivelsernes indtryk af en person med handicap mere 
positivt, når han viser sig som aktiv deltager. Men en for-
udsætning for, at mennesker med handicap kan deltage 
i sociale aktiviteter er, at andre i fællesskabet giver per-
sonen den nødvendige støtte og at forholdene er lagt til-
rette, så personen kan deltage og bidrage med sine fær-
digheder som den, han er. Menneskers færdigheder og 
mulighed for deltagelse er ikke en universel størrelse, 
men afhængige af den konkrete kontekst.

Eksemplerne i artiklen er hentet fra deltagelse i 
idræts- og bevægelsesaktiviteter1 (Kissow 2013).

Deltagelse i sociale fællesskaber
– at blive sig selv på en anden måde

mailto:ak@handivid.dk
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Idrætsaktiviteter tilbyder børn med handicap sociale fællesskaber, der 
kan tilrettelægges, så alle kan deltage med de forudsætninger, de har

ver »usynlige« for omgivelserne, selv om alle er klart 
opmærk somme på, at personen er til stede i rummet. 
Brian bliver »liminaliseret« (Murphy et al 1988) på grund 
af de andres usikkerhed over for at møde et menneske 
med handicap. Brian insisterer på at være synlig for de 
andre som den, han er. Ved sin tilstedeværelse udfordrer 
han børnenes opfattelse af handicap. Men han insisterer 
også på at være fuldt deltagende. Det indebærer også 
at blive ramt og »dø« og dermed risikere at falde, fordi 
hans balance er usikker. Det er essensen i spillet og det, 
der gør det spændende og udfordrende. 

Man kan sige, at Brian deltager i spillet, selv om de an-
dre børn ikke kaster efter ham. Som mennesker delta-
ger vi hele tiden i verden og er med til at genskabe el-
ler forandre den (Dreier 1999). Men han oplever ikke, at 
han er med på det niveau, han kan, og han får ikke mu-
lighed for at udvikle sine færdigheder ved bare at løbe 
rundt på banen uden at være en del af det egentlige spil. 
Et menneskes psykologiske processer og egenskaber ud-
vikles ifølge Dreier (2013) gennem hans aktivitet, ståsted 
og situation. Så for at udvikle særlige individuelle erfarin-
ger, forståelser og evner, er det nødvendigt at man del-
tager i forhold til en særlig position med særlige mulig-
heder opgaver og ansvar. Det er det, Brian insisterer på 
at få lov til. At bruge det han kan i den fælles sag og bli-
ve anerkendt som partner i det sociale fællesskab (Tet-
ler 2004).

Retten til at risikere
Det er ikke ualmindeligt, at børn med handicap bliver 
afholdt fra at opleve fuldgyldig deltagelse i idræt og 

leg, fordi personer i deres omgivelser vil beskytte dem. 
Skærme dem mod at opleve »nederlag«, mod at falde 
og slå sig, mod følelsen af at falde igennem i forhold til 
de andre børn. Måske fordi man synes, det er »synd« for 
barnet. Det kan Pernille tale med om. Hun er 25 år, født 
med cerebral parese og bevæger sig i manuel kørestol. 
Da hun var omkring 9 år, begyndte hun at dyrke racerun-
ning. Hun fortæller: 

»Da jeg kommer på den her Petra-cykel, så oplever jeg 
noget, som jeg er rigtig god til. Det var noget af det, som 
gav dig følelsen af virkelig at kunne bruge din krop, og 
du kom til at svede, og det var også noget, hvor der var 
fart over feltet, hvor der ligesom skete noget. Jeg plejer 
at forklare det med, at der er mange, som er født handi-
cappet, der er vant til at blive pakket lidt ind i vat. Så det 
var sjovt at komme ud og gøre noget, der var lidt vold-
somt, og hvor der var en risiko i stedet for. For man ken-
der jo godt alle de andre former for handicap-idræt, hvor 
man spiller boccia og bowling og de der forskellige ting, 
men hvor der ikke rigtig sker noget. Det er jo rigtig fint 
for dem, som har de fysiske begrænsninger. Men det var 
ikke nok for mig. Så på den måde var det rigtig, rigtig vig-
tigt for mig.«

Ligesom Brian har Pernille allerede som barn ønsket 
at komme ud af rollen, som den, der skal beskyttes mod 
verden. Hun vil være med dér, hvor der er udfordringer, 
og hvor hun kan udvikle sig.

Som voksen er Pernille fortsat aktiv i en risikobetonet 
idræt. Hun dyrker kørestolsrugby på konkurrenceplan, 
en »voldelig« kontaktsport i en »drengeverden«, som 
hun siger. Det giver hende mulighed for udladning sam-
tidig med, at hun træner sin koncentration og evne til 

Deltagelse i sociale fællesskaber
– at blive sig selv på en anden måde
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at styre sit temperament og være holdspiller. For hen-
de er det noget af det vigtige, hun har lært om sig selv 
gennem idrætten. Det er også det, hun tager med sig 
ind i de andre fællesskaber, hun deltager i, fx på stu diet 
til socialrådgiver og i bestyrelsesarbejdet i idrætsorga-
nisationen. Men hun oplever også, at hendes sport gi-
ver hende status i andres øjne, og det bruger hun ret be-
vidst:

»Jeg bruger ikke idrætten på den måde til at være sej, 
men jeg kan godt bruge den som en ice-breaker, når jeg 
møder nye mennesker. Det giver noget fælles, man kan 
snakke om. Der bruger jeg den rent socialt og jeg synes 
da det er sjovt, at andre mennesker bliver imponerede af 
det. Man får også noget anerkendelse eller respekt, el-
ler hvad man skal kalde det. Jeg tror ikke det betyder så 
meget for, hvordan de opfatter mig som person, når de 
lærer mig at kende, men jeg tænker, at når man møder 
nye mennesker, så tror jeg, det betyder rigtig meget, og 
det giver folk et billede af, at man er aktiv.«

Både Pernille og Brian oplever, at de er nødt til at gøre 
en ekstra indsats for at opnå status som selvstændige, 
værdsatte mennesker i samfundet. Ifølge Murphy et al 
(1988) er det et vilkår for personer med handicap. Men 
alene det, at personen deltager i en social kontekst, gør, 
at andre opfatter personen som én, der kan noget – er 
mere end bare »et handicap« (Goffman 2009 / 1963). 

Aktiv deltager
At være aktiv deltager er et forhold mellem personen og 
samfundet. Personen skal tro på og vise, at han har no-
get at byde på i forhold til den konkrete sag, det pågæl-
dende fællesskab er sammen om. Og fællesskabet skal 
invitere personen ind, være parat til at støtte hans delta-
gelse og lægge forholdene tilrette, så han kan bruge sine 

færdigheder til fordel for den fælles sag. Det gælder for 
alle mennesker og i alle samfundets fællesskaber som 
job, uddannelse, fritidsliv etc.

Eksemplerne i denne artikel viser, at deltagelse avler  
deltagelse. Både Pernille og Brian har haft det held at 
møde mennesker, der har sat dem på sporet af aktivi-
tetsfællesskaber, hvor de har kunnet udvikle deres fær-
digheder. De har fået mulighed for at vise, hvad de kunne 
og har ad den vej påvirket omgivelsernes indtryk og for-
ventning til dem, så de er blevet inviteret indenfor i an-
dre fællesskaber. Begge er blevet opfattet som perso-
ner, der kan bidrage med sine færdigheder til den fælles 
sag, i fritidslivet, i organisationsarbejde og på arbejds-
markedet. Men det har været afgørende for dem, at de 
har oplevet støtte fra andre mennesker i fællesskabet og 
den nødvendige tilrettelæggelse af rammerne, så de har 
kunnet deltage fuldgyldigt i den aktuelle sociale sam-
menhæng med det, de har at byde på. Og dermed udvikle 
deres færdigheder. 

I lyset af de eksempler handler habilitering af børn 
med handicap åbenlyst om at anspore og støtte dem i at 
blive en del af fællesskaber, som de finder glæde og me-
ning i. Idrætsfællesskaber er selvsagt ikke sagen for alle, 
men der kan være flere fordele ved at præsentere bør-
nene for idrættens muligheder Det er noget, man delta-
ger frivilligt i, noget, som man gør af lyst. Man kommer 
ind i et forpligtende fællesskab, der har en vis status i 
samfundet, og det kan let tilrettelægges, så den enkelte 
kan deltage med de forudsætninger, han har. Dertil kom-
mer, at der i idrætsfællesskabet er en sandsynlig risiko 
for at blive såret, få blå mærker og skrubsår, men under 
relativt beskyttede forhold. I hvert fald mere beskyttede 
end i livet som sådan. Set i det perspektiv kan livet være 
en risikosport. Og så er det vel meget godt at øve sig lidt 
først.

Fo
to

: S
on

ja
 Is

ko
v



13

Referencer
Dreier, O. (1999). Læring som ændring af personlig deltagelse. 

I: Nielsen, K. & Kvale, S. (red) Mesterlære – læring som social 
praksis. København: Hans Reitzels Forlag 

Dreier, O. (2013): Personen og hendes daglige livsførelse. Nordiske 
Udkast. Syddansk Universitetsforlag.

Goffman, E. (2009 / 1963). Stigma. Om afvigerens sociale identi-
tet. København: Gyldendal.

Kissow, A. (2013). Idræt, handicap og social deltagelse. Ph.d.-af-
handling fra PH.d.-programmet Hverdagslivet Socialpsykologi,  
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Univer-
sitet

Lave, J. (1999). Læring, mesterlære, social praksis. I: Nielsen, K. &  
Kvale, S. (red) Mesterlære – læring som social praksis. Køben-
havn: Hans Reitzels Forlag 

Murphy, R. F., Sheer, J., Murphy, Y., Mack, R. (1988). Physical dis-
ability and social limitations. A study in the rituals of adversity. 
Social Science and Medicine 26 (2), 235-242.

Tetler, S. (2004). Rummelighed i skolen – om paradokser, dilem-
maer og udfordringer. I: Andersen, J. (red). Den rummelige skole 
– et fælles ansvar. Vejle: Kroghs Forlag.

Noter
1.   Eksempler og citater er hentet fra et forskningsprojekt i forbin-
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Tag med på  
Danske Fysioterapeuters  
fagkongres 2015
og få ny viden, inspiration og netværk til din daglige praksis

På Danske Fysioterapeuters Fagkongres 5.-7. marts 2015 afspejles en stigende fokusering på 
udvikling og opkvalificering af fysioterapi til børn. Der vil være forelæsninger, debatter, work-
shops, abstracts, som omhandler fysioterapi til børn.

Ikke mindre end 3 symposier præsenteres med følgende spændende og aktuelle emner:

• Måleredskaber og interventioner til børn med svære funktionsevnenedsættelser
• Fysioterapeuten i folkeskolen
•  Selvstændig gang hos det lille barn: Hvilken rolle spiller motorisk og postural kontrol?

På symposierne vil spændende udenlandske og danske oplægsholdere fremlægge ny viden og 
skabe oplæg til diskussioner i såvel grupper som i plenum.

Læs mere på http://fysio.dk/Fagkongres-2015/Det-kan-du-opleve-pa-Fagkongres-2015/

DSPF vil naturligvis have en stand og et mødested på messen.

 

GENERALFORSAMLING I DSPF
DSPF’s årlige generalforsamling afholdes under Fagkongressen 

Tidspunkt: Torsdag den 5. marts om aftenen  

Sæt ✗ i kalenderen
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  Ingrid Lange  
Fysioterapeut, SD, koordinator,  
Børneterapien Ergo og fysio terapi  
til børn og unge Odense Kommune  
ingri@odense.dk

Jeg har gennem en længere årrække arbejdet 
som fysioterapeut i specialundervisningsområdet 
i Odense Kommune, de seneste år med ansæt-
telse i Børneterapien. Ergo- og fysioterapi er del 

af den specialpædagogiske bistand i kommunens spe-
cialundervisning, og rettes som sådan mod at støtte ele-
vernes deltagelse i og udbytte af undervisningen (Retsin-
formation, 2008, 2012). 

Børneterapien anvender WHO’s internationale klassi-
fikation af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse 
(ICF) som referenceramme. ICF inddrager både biologi-
ske, psykologiske og sociale faktorer og fokuserer der-
med på samspillet mellem barnet og dets omgivelser 
(Lange, 2005). Det betyder, at jeg i praksis arbejder med 
interventioner, som rettes mod barnets omgivelser, læ-
ringsmiljøet og mod barnet selv. Samtidig påvirkes min 
praksis som alle andres i skoleverdenen af tidens inklu-
sionsdiskurs og det øgede fokus på børnenes fællesska-
ber. 

Det kan måske lyde paradoksalt at arbejde med inklu-
derende processer i specialundervisningen, som jo selv-
sagt er specialiserede lærings-miljøer for børn segrege-
ret fra det almene læringsmiljø. Men ser man nærmere 
på værdierne bag inklusions-begrebet, forekommer det 
nu ganske logisk. Ambitionen i Odense Kommunes stra-
tegi for inklusion er, at alle børn og unge skal opleve at 
være betydningsfulde, værdsatte og forpligtede deltage-
re i udviklende fællesskaber (Odense Kommune, 2014). 
Opgaven for de voksne omkring børnene er således at 
støtte deres deltagelse i skolens sociale og lærings-

mæssige fællesskaber (ibid). Hermed udvides forståel-
sen af den specialpædagogiske opgave med at støtte  
børns deltagelse i og udbytte af undervisningen i en 
mere samspilsorienteret retning. I en ergo- og fysiotera-
peutisk praksis med fokus på inkluderende processer i 
skolen må omdrejningspunktet altså være at arbejde ind 
i børnenes fællesskaber og den enkeltes deltagelsesmu-
ligheder i fællesskabets aktiviteter. Et sådant perspektiv 
på en inkluderende praksis kan naturligvis implemente-
res i såvel almene som specialiserede læringsmiljøer. 

Winnie Dunn præsenterede på forårets inklusions-kon-
ference i Odense inspiration til, hvordan man som ergo- 
eller fysioterapeut kan arbejde med at udvikle børns del- 
tagelsesmuligheder i skolen, herunder en model for inter- 
ventioner på 3 niveauer, primære, sekundære og tertiære  
interventioner (Sailor, 2009). I en inkluderende praksis 
bør ergo- eller fysioterapeuten altid starte med at tænke 
interventioner på det primære niveau, som er interven- 
tioner rettet mod alle elever i en klasse. Det sekundære  
niveau er interventioner rettet mod en mindre gruppe 
elever, og det tertiære niveau er individuelle interventio-
ner rettet mod elever med behov for meget støtte. 

Eksempler på ergo- eller fysioterapeutiske interven-
tioner på det primære niveau kan være at sparre med 
læreren om generelle strategier, som alle elever kan 
have glæde af, uanset at udgangspunktet er at støtte  
en eller flere elevers deltagelsesmuligheder. Det kan 
dreje sig om visualisering af instruktioner, anvendelse  
af gode skriveredskaber, indlæringsstrategier ved skrive-
aktivitet, anvendelse af bevægelsespauser i forhold til 

Perspektiver på ergo- og fysioterapi 
– fokus på inkluderende processer og børnenes 
fællesskaber i specialundervisningen 



15

Perspektiver på ergo- og fysioterapi 
– fokus på inkluderende processer og børnenes 
fællesskaber i specialundervisningen 

opmærksomhed, motorisk uro og kvalificering af indhol-
det i idrætsundervisningen. På det sekundære niveau kan 
ergo- eller fysioterapeuten i perioder have fælles praksis 
med lærer eller pædagog om en mindre gruppe af ele-
ver omkring skriveaktivitet eller motorik. Andre eksem-
pler kan være at indgå i fx idræt sammen med et par ele-
ver eller observere og vejlede omkring enkelte elevers 
sensoriske behov. På det tertiære niveau kan ergo- eller 
fysioterapeuten undersøge eller træne med elever indivi-
duelt med det formål at bedre deres forudsætninger for 
at deltage i bestemte aktiviteter. Det vil være naturligt at 
arbejde i en vekselvirkning mellem de tre niveauer. 

Jeg vil i det følgende give et mere konkret bud på, hvad 
et øget fokus på at arbejde ind i børnenes fællesskaber i 
skolen har betydet for min praksis med udgangspunkt i 
en konkret case om Per, der går i 5. specialklasse. 

Da jeg talte med klasselæreren om, hvordan klassens 
elever fungerede i de forskellige fag og om hvordan de 
fungerede sammen, nævnte han, at Per lige var startet i 
klassen og tydeligt skilte sig ud. Per havde svært ved at 
indgå i idrætsaktiviteter. Ligeledes var han meget lang-
som til at udføre alle daglige aktiviteter, fx at få tøj på og 
komme ud til frikvarter, spise sin madpakke, få ting frem 
fra tasken og tage bad efter idræt. Det betød, at de andre 
børn blev irriterede på Per, og at han rangerede lavest i 
klassens hierarki. Pers forældre oplevede ikke de store  
problemer i hverdagen. De var bevidste om, at Per var 
kluntet, men havde egentlig bare indstillet sig på, at så-
dan var han. Men de ville gerne samarbejde med os om 
at hjælpe Per til at fungere bedre i skolen. Per selv syn-

tes umiddelbart heller ikke, at han havde de store pro-
blemer, men ville da gerne være bedre til at spille stik-
bold, hvor han havde stor erfaring med at blive skudt!

Min vurdering af Pers motorik var, at han absolut hav-
de brug for hjælp til at udvikle sig. Ved observation i en 
idrætstime var det tydeligt, at Per ikke havde en chance 
for at opleve succes. Klassen spillede badminton efter  
flertallets ønske, og han mestrede slet ikke koor di na-
tions kra vet med ketcher og fjerbold. I MovementABC- 
testen scorede han under 5-percentilen, hvilket betyder 
indsatskrævende vanskeligheder. 

Mine overvejelser om muligheder for at bedre Pers 
deltagelsesmuligheder i idrætsfællesskabet gik på såvel 
læringsmiljøet som Per selv. Jeg præsenterede og aftal-
te en plan for Pers forældre og idrætslærer for, hvordan 
vi sammen kunne skabe en positiv og udviklende proces 
for ham. Målet for indsatsen var i første omgang, at Per 
skulle opleve succes med deltagelse i idræt, siden ville vi 
sætte fokus på hans arbejdstempo i daglige aktiviteter. 

Interventioner
•  Forløb på 7-8 uger i idræt med fokus på grovmotoriske 

bevægemønstre og grundlæggende boldhåndtering for 
hele klassen gennem samarbejde mellem fysiotera-
peut og idrætslærer1

•  8-ugers styrketræningsforløb dagligt hjemme2

Idrætslæreren var meget positiv i forhold til at udvikle  
sin undervisning og fangede lynhurtigt mine forslag fx 
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om redskabsbaner, hvor børnene kunne udfolde sig og 
eksperimentere med grovmotoriske bevægemønstre. 
Andre forslag var lege i grupper og konkurrencer, hvor 
de kunne øve grundlæggende boldhåndtering. Jeg del-
tog 3-4 gange og viste konkrete eksempler på tilpasning 
af aktiviteterne. Vi sparrede både undervejs i timen og 
skriftligt efterfølgende. Det var en gensidigt inspirerende 
proces, hvor jeg fik meget ud af at se, hvordan idrætslæ-
reren udviklede videre på mine oprindelige forslag. 

I planlægningen af, hvordan jeg kunne arbejde med Per 
og klassens fællesskab i idræt, var jeg meget inspireret 
af Anne-Merete Kissows beskrivelse af idræt som social  
arena og kulturelt fællesskab (Kissow, 2006). Hun under-
streger vigtigheden af at være opmærksom på, at hen-
sigten med idræt er, at alle føler, de deltager i idræt i 
samspil med andre og at det ikke blot er individuel træ-
ning på hold. Det betyder, at når man planlægger idræt, 
skal der vælges et indhold og en arbejdsform, hvor del-
tagerne kan udfolde sig i idrætsaktiviteten. De skal kun-
ne glemme kroppen og lære bevægelsesfærdigheder 
med det bagvedliggende formål at opleve handlekompe-
tence. Hvis det skal lykkes forudsætter det, at eleverne 
er aktivt medvirkende, også til en vis grad i planlægning 
af indhold og arbejdsform. Udforskning og inddragelse af 
elevernes interesser er således afgørende for deres in-
volvering og læring i idrætsaktiviteterne (ibid).

Udover tilpasning af idrætsundervisningen indeholdt 
planen som nævnt, at Per trænede dagligt hjemme med 
et jævnt progredierende styrketræningsprogram for 
kroppens store muskelgrupper. Redskaber var en stor 
bold og håndvægte. Det gennemførte han næsten  
selvstændigt ved hjælp af et afkrydsningssystem og  
belønningsklistermærker. Da jeg sammen med Per  
evaluerede forløbet efter 7 uger, var det tydeligt, at så- 
vel hans muskulatur som hans neuro-muskulære sty- 
ring af bevægelserne var bedret, når han udførte øvel-
serne. 

Pers udbytte af den kombinerede indsats er, at han 
selv oplever at være blevet bedre og hurtigere til »det 
hele« i idræt og i frikvartererne. Han præsterede at løbe 
lige så stærkt som de andre elever i løbetest i idræt og 
kan indimellem gribe bolden i stikbold. Pers lærer ople-
ver, at han er blevet mere frisk mentalt, og det tidlige-
re nedsatte tempo i daglige aktiviteter er ikke et problem 
mere. Per kommer ud til frikvartererne samtidig med de 
andre børn og får ikke længere irriterede kommentarer 
over at være langsom. Alt i alt ser det altså ud til, at  
den forholdsvis kortvarige, men intensive indsats med 
hjemmeprogrammet og ændringerne i idrætsundervis-
ningen har forbedret Pers deltagelsesmuligheder mar-
kant, ikke bare i idræt men generelt i skolens praktiske 
aktiviteter.
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Perspektiver på fysioterapien i Pers specialundervis-
ningstilbud med fokus på inkluderende processer og bør-
nenes fællesskaber handlede om følgende:

•  At holde fokus på, at indsatsen drejede sig om at støtte 
og udvikle Pers deltagelse i skolens sociale og lærings-
mæssige fællesskaber

•  At holde fokus på at tænke interventioner på det pri-
mære niveau, som er interventioner rettet mod alle 
elever i en klasse

•  At bidrage med hvordan bevægeaktiviteterne kunne 
tilpasses, så Per fik mulighed for at udfolde sig bedst 
muligt i gruppen og bidrage til det fælles, som den  
han er

•  At forældre, lærer og fysioterapeut sammen aktivt in-
volverede sig 

Jeg oplever det som spændende og fagligt udfordrende 
at arbejde med at udvikle praksis med øget fokus på bør-
nenes deltagelse i de sociale og læringsmæssige fælles-
skaber i skolen. Et forløb som Pers er jo bekræftende på, 
at en sådan praksis kan have stor betydning for eleven. 
Forløbet forudsætter, at ergo- eller fysioterapeuten kan 
få forældre og samarbejdspartnere med i partnerskabs-
tænkning.
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Noter
1.   Idræt skal indeholde redskabsøvelser for at træne og automa-

tisere grovmotoriske bevægemønstre – boldspil og gulvøvel-
ser gør det ikke alene: Ericsson, Ingegerd (2003): Motorik, kon-
centrationsförmåga og skolprestationer – et interventionsstudie 
i skolår 1-3

2.   Et engelsk studie af børn med dyspraksi har vist positiv effekt af  
8 ugers hjemmetræning, børnene blev stærkere og fik mere selv-
tillid: Østergård, Helle (2008):Motorisk usikre børn, pp 188-189

Hos Anatomic SITT 
arbejder vi med, og stræber 
efter, balance.

Balance af hovedets stilling, af 
bækkenet, af kroppen i det hele taget.
Hvad der er balance for den enkelte er 
meget individuelt, og derfor tager vores 
produkter udgangspunkt i at børn er 
forskellige, og at det er den enkelte, der 
bliver imødekommet. 

Vores konsulenter er erfarne 
terapeuter med hjertet på rette sted, 
som kan hjælpe med dette.

Ring til os og lad os hjælpe.

Kom i balance med Anatomic SITT

http://www.retsinformation.dk
http://www.anatomicsitt.com
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Vi vil også gå til idræt

der er oftest fokus på barnets kropsfunktioner. I mod-
sætning hertil er der i fritidsidrætten, ud over det krops-
lige og sundhedsmæssige, meget fokus på det sociale 
og fælles kabsdelen. Det at føle, at man kan gå til no-
get, man selv har valgt, kan give mening for én selv med 
en følelse af frirum. Ofte vælger børn den idræt, som 
ens kammerater går til, og målet for at gå der er, at det 
skal være sjovt, at der skal være mulighed for at danne 
nye venskaber, at barnet kan dygtiggøre sig og styrke sin 
sundhed (7). Dvs. der lægges ofte vægt på nogle værdier  
(sociale og fælleskab), som børn med ASD og ADHD rig-
tig gerne vil, men som de ofte vil have vanskeligt ved. 
Samtidig er mange idrætstrænere i den frivillige idræt 
passioneret omkring den pågældende idræt, og andre er 
trænere, fordi ens børn går der. De fleste kan godt lide 
arbejdet med børn, men det er langt fra alle i den fri vil-
lige idræt, der har erfaring og/eller en faglig uddannelse, 
der giver indsigt i børn med ASD eller ADHD. 

Hvad vælger disse børn?
De internationale undersøgelser2 (både kvantitative og  
kvalitative) har fokuseret på børn med ASD og ADHDs 
valg af fritidsaktiviteter. Meget tyder på, at børn med 
ASD og ADHD generelt er underrepræsenteret i organi-
serede idrætsaktiviteter ex fodbold i en idrætsforening 
og i endnu mindre grad i uorganiserede fritidsaktiviteter 
ex leg på gaden i forhold til børn i almindelighed (9,10). 
De vælger ofte individuelle idrætsgrene, og fravælger 
de idrætsgrene, der stiller store krav til sociale kom-
petencer, og det er kendetegnende for dem, der går til 
idræt, at familien selv deltager eller understøtter børne-
nes deltagelse (12). Ifølge undersøgelserne giver børne-
ne og deres forældre primært udtryk for, at de barrierer 

  Anette Bentholm 
 Ph.d. stud, inst. for idræt og ernæring, KU, 
lektor og udviklingskoordinator ved UCN 
anb@ucn.dk 
  
 
 
 

Når man som Emil er født med en Autism Spec-
trum Disorder (ASD), så har man ofte nogle  
udfordringer socialt, kognitivt og/eller moto-
risk (1,2,3,4,5). Mange af de højtfungerende børn 

med autisme (High Functioning Autism Spectrum Disor-
der, HFASD) og de børn med Attention Deficit Hyperacti-
vity Disorder (ADHD)1 bliver i disse år inkluderet i de  
almindelige skoletilbud i stedet for i et specialskoletil-
bud. Det er regeringens målsætning med et lovforslag 
fra 2012, at 96 procent børn af en årgang mod tidligere  
93 procent, skal inkluderes i almindelige skoletilbud se-
nest 2015. Dvs. at mange af disse børn også skal inklu-
deres i nye idrætsfællesskaber i skole og fritid. Flere  
lærere udtrykker bekymring omkring den øgede inklu-
sion, primært grundet manglende indsigt og erfaring 
med målgruppen, tildelingen af ekstra ressourcer kom-
bineret med indførelsen af den nye Folkeskolereform (6). 
Bekymringen deles af idrætsforeningerne, hvilket bl.a. 
kommer til udtryk i kraft af øget kursusefterspørgsel. 

Mange børn med ASD og ADHD har stiftet bekendt-
skab med idræt og bevægelse fra skoleidrætten, nogle  
af børnene har også fået fysioterapi eller ergoterapi, og 
nogle af børnene går eller har gået til idræt i fritiden. 
Men der er meget forskel på de tre former og arenaer  
for organiseret idræt og bevægelse. 

Skoleidræt vs. forening 
Skoleidrætten har nogle retningslinjer og rammer der 
skal følges, og alle skal kunne deltage. I den kommende  
skolereform er målet for motion og bevægelse: »At frem-
me sundheden hos børn og unge og understøtte deres 
motivation og læring i skolens fag« (14). I terapien bli-
ver disse børn ofte udredt og behandlet individuelt, og 
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Case: Emil er 10 år, han har autisme spektrum forstyrrelser og er normalt begavet. Han 
har tidligere gået i en specialklasse, men på trods af sine udfordringer, har han gode faglige 
og sociale kompetencer, og blev derfor inkluderet sidste skoleår i den lokale folkeskole. Det 
er generelt gået godt i skoledelen, hvor han i mange af skoletimerne også har fået ekstra 
støtte af en undervisningsassistent. Ligeledes startede han med at gå til badminton i den 
lokale idrætsforening, hvor flere af drengene fra klassen også går. Men efter 2 mdr. måtte 
han droppe det. Han følte sig meget dårligere end de andre, kunne ikke ramme bolden, eller 
helt forstå taktikken og reglerne i spillet, og ofte blev han den 3. person, når de skulle spil-
le single. Der gik 25 børn på holdet, og træneren havde travlt med at få sat aktiviteterne i 
gang og få dem til at fungere, og havde derfor ikke så god tid til at snakke med børnene.  
Både Emil og hans forældre vil gerne have, at han skal gå til idræt i fritiden for at være 
sammen med sine kammerater, men Emil vil ikke gå til fodbold, som de fleste børn går til, 
og forældrene synes, at det gymnastikhold som han ellers gerne vil gå på, fokuserer for 
meget på opvisninger og konkurrence, et niveau de ikke mener Emil kan honorere.

der er forbundet med at deltage/ikke deltage i den fri-
villige idræt er, at de bl.a. ikke føler sig trygge, nogle bli-
ver eller føler sig mobbet, fordi de har sværere ved at 
forstå og udføre øvelserne og aktiviteterne korrekt, eller 
de forstår ikke de sociale spilleregler. De oplever også, 
at trænerne ikke har det fornødne kendskab til børne-
nes handicap og udfordringer, og dermed mangler for-
ståelse og empati for dem. Nogle føler sig eller bliver 
ekskluderet i idrætten, næsten inden de starter grun-
det foreningernes og trænernes fordomme om børne-
nes adfærd, og nogle børn og familier mangler mere in-
formation om idrætstilbuddets indhold og opbygning for 
at turde starte. Samtidig oplever de, at tilbuddene ikke 
matcher børnenes kompetencer både kropsligt og so-
cialt, og hvis de finder et tilbud, der gør, skal de køre 
langt efter det (8,11,13). Det paradoksale er, at børn 
med ASD og ADHD gerne vil have venner, hvilket mange 
fejlagtigt tror de ikke vil grundet deres sociale adfærd, 
hvor de ofte trækker sig, men ofte er det fordi de fryg-
ter at få et nej, og derfor vælger de de sociale fritidsakti-
viteter fra (8). 

Hvordan tilpasses idrætten?
I casen med Emil handlede hans fravalg af badminton 
bl.a. om at hans kropslige og kognitive kompetencer ikke 
matchede fritidstilbuddet, men måske også om, at den 
pågældende træner ikke var opmærksom på Emils ud-
fordringer, og ikke var i stand til at tilpasse idrætten, så-
ledes han også kunne være med ex finde en partner der 
matchede hans kropslige kompetencer, inddrage nogle 
langsommere fjerbolde, så han havde længere tid til at 
ramme bolden etc. 

Hvordan kan vi som trænere, fysioterapeuter, skolelæ-

rere, pædagoger osv. være med til at inkludere bl.a. Emil 
i den frivillige idræt? 

For det første er det vigtigt at vide, hvad der egentlig 
menes med inklusion i idrætten. Én definition fra Handi-
cap Idrættens Videnscenter: 

«At anerkende de individuelle forskelle og at give plads til 
disse forskelle gennem tilpasning af aktiviteter« (15)

Dvs. det er ikke barnet, der skal tilpasse sig idrætsakti-
viteten, men idrætsaktiviteten der skal tilpasses barnet, 
hvilket der er stor forståelsesmæssig forskel på, med 
stor praktisk betydning. 

Man bør også være vidende om, at idræt er meget 
kompleks og stiller store krav til børnene. I idrætten stil-
les der krav til barnets motoriske, kognitive, sociale og 
sundhedsmæssige kompetencer. Ex i badminton skal 
barnet motorisk kunne honorere at holde på ketcheren, 
ramme en bold ofte mens man er i bevægelse. Kognitivt 
skal barnet kunne forstå, at man skal bevæge sig inden 
for en afgrænset bane, kunne holde opmærksomheden, 
koncentrere sig om og forstå hvad trænere forklarer og 
have styr på reglerne i spillet. Socialt skal barnet kunne 
lave spilmæssige aftaler med den som man spiller med/
mod, vente på tur når der laves øvelser, og så er der også 
den mere uforpligtende samtale ude i omklædnings-
rummet og til stævner, barnet skal honorere. Sundheds-
mæssigt skal barnet have en kondition, der kan modsva-
re spillets og træningens krav, og have styrke nok til at 
kunne slå til bolden. Mange af disse udfordringer vil na-
turligvis blive trænet i træningen, men ofte er børn med 
ASD og ADHDs forudsætninger noget lavere end gen-
nemsnittet, og derfor er det sværere for dem at udvikle 
dem, med mindre man tager højde og tilpasser trænin-
gen som træner.
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For det andet oplever jeg ofte, fra de kurser jeg afhol-
der og egne erfaringer, at de fagprofessionelle (skolelæ-
rere, pædagoger og fysioterapeuter) ved for lidt om, hvad 
der sker og er af idrætstilbud i barnets nærområde, som 
både lever op til barnets ønsker, og måske er eller kan 
tilpasses barnets udfordringer. Dvs. fokus er ofte på den 
kontekst man arbejder med børnene i, selvfølgelig med 
rette, men måske vil det udvide børnenes idrætsdelta-
gelse og understøtte forældre og børn, hvis fokus for de 
fagprofessionelle også retter sig ind i fritidsdelen. I den 
nye Folkeskolereform skal samspillet mellem fritid og 
skole styrkes, hvilket er meget positivt, men mange ste-
der er det endnu ikke på plads, hvordan det udmøntes, 
og om denne målgruppe er tænkt med ind i samspillet.

Men selv om børn med ASD og ADHD ofte har man-
ge udfordringer med idrætten, skal der ikke altid så me-
get til for, at den tilpasses børnene, således børnenes 
udfordringer bliver vendt til succesoplevelser. Det hand-
ler meget om pædagogik og den didaktiske planlægning, 
og fokus bør derfor bl.a. være på begreber som struktur, 
rummelighed og tydelighed.

Struktur handler om den måde, elementerne er organi-
seret på i forhold til hinanden og den helhed de indgår i. 
Badminton er helheden, og elementerne er måden, som 
træningen er tilrettelagt på. Der er ikke noget der æn-
dres radikalt fra gang til gang, strukturen forbliver den 
samme. Eksempelvis; hvordan er opbygningen i trænin-
gen fra start til slut? Hvor skal opvarmningen foregå, og 
skal der musik med?

Rummelighed handler om empati og anerkendelse fra 
træner, meddeltagere, andre forældre, foreningen mm. 

Anerkendelse handler her om at lytte, være undersøgen-
de og se barnet og anerkende dem for deres følelser og 
oplevelser, også selv om de ind imellem kan være svæ-
re at acceptere, hvis de er i modstrid med egne eller an-
dres oplevelser. 

Tydelighed handler om at man som træner (eller fag-
professionel) formulerer sig klart og tydeligt, opfat-
tes og forstås ganske utvetydigt, så barnet ikke er i tvivl 
om, hvem der er træneren, hvad de skal lave og hvornår, 
hvem man skal være på hold med etc. (16)

For at skabe struktur, rummelighed og tydelighed kan 
der også anvendes forskellige støtteredskaber, som kan 
ses i faktaboksen.

Ovenstående artikel har rettet sig mod deltagelse i fri-
tidsidrætten, men overordnet gør mange af principperne 
også sig gældende i skoleidrætten og i den fysioterapeu-
tiske praksis med enkelte justeringer. Der skal umiddel-
bart ikke altid så mange ændringer til rent holdnings og 
handlingsmæssigt, hvis Emil og børn med ASD og ADHD 
også skal gå til idræt, men samtidig skal der noget til for 
at det lykkes.
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Støtteredskaber i idrætten
  Vær tydelig som underviser
 –   Brug færre ord – men mere krop og billeder
 –   Undgå ironiske udtalelser og sproglige 

tvetydig heder
 –   Lyt til barnet, når det snakker
 –   Hvis et barn bliver forvirret eller frustreret, 

så giv det »time-out« et bestemt og velkendt 
sted i en kort periode.

 –   Deltag i idrætten så meget som muligt, det 
motiverer og guider børnene 

   De organisatoriske rammer 
 –   Brug billeder, piktogrammer eller tegn bil-

leder på tavlen i forbindelse med forklaring 
af aktiviteter og program, det gør det visuelt 
for børnene

 –   Brug farver, overtrækstrøjer til at angive 
hold- og gruppeinddelingen

 –   Brug kegler til at vise de fysiske rammer
 –   Vær opmærksom på at specifikke lyde og lys 

kan virke forstyrrende på børnene

   Vær forberedt som idrætsunderviser
 –   Du skal vide hvad børnene skal lave til idræt 

inden de kommer. Nogle vil have gavn af at 
vide det før træningen.

 –   Er I flere trænere skal I have afklaret, hvem 
der gør hvad.

   Tilpas aktiviteterne – differentiering ift. børne-
nes sociale, kognitive og motoriske forudsæt-
ninger

 –   Lav forskellige sværhedsgrader og mulighe-
der i aktiviteterne

 –   Vær opmærksom på at »omklædningsde-
len« også er en del af idrætten.
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Noter
1.   Højtfungerende refererer til de børn der er normal begavede,  

og som forventes at kunne indgå i et almindeligt skoletilbud.  
I den nye amerikanske diagnosemanual DSM-5 fra 2013 er der 
især sket ændringer i forhold til børn med ASD, og i mindre 
grad børn med ADHD, hvor fokus i stedet er på voksne. I forhold 
til diagnosticeringen af ASD er der mere fokus på børnenes 
funktionsniveau og grad af autisme, end som tidligere på en  
kategorisering af deres autisme. Inddelingen er: grad 1: ASD 
med støttebehov, grad 2: ASD med stort støttebehov og grad  
3: ASD med meget stort støttebehov. Højtfungerende vil her 
svare til grad 1, måske grad 2, afhængigt af deres udfordringer. 
I Europa bruger vi diagnosesystemet ICD-10. Der kommer også 
justeringer vedr. autisme og ADHD diagnoserne i ICD-11, ca. i 
2015. Det amerikanske og europæiske diagnosesystem kom-
mer sandsynligvis til at ligne hinanden meget.

2.   Det er ikke lykkedes mig at finde lignende danske undersøgel-
ser med særligt fokus på børn med ASD og ADHD via diverse 
videnskabelige databaser og relevante hjemmesider.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/08/11/084847.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/08/11/084847.htm
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Udreder fysioterapeuter børn 
med ADHD?

vanskeligheder, men svensk forskning har vist, at dette 
ikke er tilfældet (4)(3).

Videnssøgning
Generelt er der ikke meget forskning på området, det er 
derfor begrænset, hvad vi har fundet af brugbare studier.  
De få artikler, vi fandt, peger i retning af, at fysioterapi  
i en form for motorisk træning vil være et effektivt be-
handlingstilbud til børn med ADHD og motoriske vanske-
ligheder. Dertil forslår nogle af artiklerne, at en kogni-
tiv tilgang benyttes i behandlingen(5,6,7). Et af studierne 
undersøgte effekten af fysioterapi på børn med ADHD 
og DCD gennem et 4 ugers forløb. Resultatet blev målt 
på Movement ABC, hvor det viste sig, at størstedelen 
af børnene havde rykket sig fra under 5 % til over 15 %, 
hvilket vil sige, at de ligger indenfor normalområdet ud 
fra Movement ABC’s scoringssystem(8), se graf.

I praksis
Udredning
I praksis er det lægen, som screener børnene for motori-
ske vanskeligheder og hvis der findes behov for yderligere 
udredning, henvises de til fysioterapi(1). Ud fra intervie-
wene fandt vi, at lægen muligvis ikke har de samme red-
skaber til at se de motoriske problematikker hos børne-
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Baggrund
Gennem vores bachelorprojekt arbejdede vi med em-
net »børn med ADHD og motoriske vanskeligheder«. Ved 
at interviewe 3 børnefysioterapeuter undersøgte vi, hvil-
ke erfaringer fysioterapeuter har med udredning og be-
handling af børn med ADHD og motoriske vanskelighe-
der. Baggrunden for projektet udspringer fra, at der i maj 
2014 kom en ny klinisk retningslinje omhandlende ADHD 
hos børn og unge. Heri er fysioterapi ikke nævnt som 
et tiltag og der var ikke nogen fysioterapeuter med i ar-
bejdsgruppen(1). Dette undrede os, da ⅓ eller flere af 
børnene med ADHD har motoriske vanskeligheder(2).

Hvis et barn med motoriske vanskeligheder gentag-
ne gange oplever, at det er svært at deltage i lege, træk-
ker det sig og opnår derfor ikke erfaring med aktiviteten. 
Sker dette gentagne gange, har barnet øget risiko for at 
få et begrænset bevægelsesrepertoire. Når barnet træk-
ker sig fra aktiviteter, mister det muligheden for at so-
cialisere sig. Derved har det øget risiko for at udvikle lavt 
selvværd og lav selvtillid samt være mindre motiveret til 
at prøve udfordrende ting(3).

I USA klassificeres motoriske vanskeligheder med 
diagnosen Development Coordination Disorder – DCD. 
Denne klassifikation er ikke så udbredt i Danmark, her 
bliver børnene i stedet klassificeret under F82 »specifik 
udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder«. Foræl-
drene får ofte at vide, at børnene vokser fra de motoriske 

– Bachelorprojekt undersøger fysioterapeutens 
udredning og behandling af børn med ADHD og 
motoriske vanskeligheder.
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ne som fysioterapeuten. Der vil altid være forskel på de 
problematikker, som lægen ser ift. fysioterapeuten, hvor 
fysioterapeuten benytter mere funktionelle test end læ-
gen. Børnenes problemer kommer netop til udtryk gen-
nem de funktionelle opgaver, hvor børnene selv skal 
gennemføre en motorisk handlingskæde. Derfor kan man 
frygte, at de motoriske problematikker kan blive overset 
og derfor ikke bliver behandlet. Vi mener, at det vil kvali-
tetssikre udredningen, hvis barnet både undersøges via 
funktionelle test fx Movement ABC og der ses på barnets 
eksekutive funktioner ved åbne og ustrukturerede rum, 
som ved brug af ICF. Vi vurderer derfor, at fysioterapeu-
ten bør være med til at undersøge barnet for motoriske 
vanskeligheder i udredningen af ADHD.

Behandling
Ifølge interviewpersonerne bruges i praksis behandlings-
metoden »kognitiv motorisk procestræning«. Denne be-
handlingsmetode er bygget op omkring teorien om de 
eksekutive funktioner. Behandlingsmetoden er ikke vel-
beskrevet, men beskrives kort i »Pædiatrisk Fysioterapi«.  
Her beskrives, at man gennem kognitiv motorisk pro-
cestræning arbejder med barnets mestring af motoriske 
funktioner samtidig med, at det styrker barnets selvværd 

og læringsstrategier. Den beskriver, at det er vigtigt at 
finde ud af, hvor i læringsprocessen barnet er. Hvis man 
rammer barnets niveau, vil barnet opleve succes og me-
string, hvilket styrker selvværdet og lysten til læring(3). 
Interviewpersonerne henviser til bogen »Børn med kon-
centrationsvanskeligheder«, hvor det beskrives, at man 
ikke skal se motorik som selve udførslen af en bevægel-
se, men som et motorisk handlingsforløb i stedet. Hand-
lingsforløbet er delt op i 5 faser: perceptionsfasen, mo-
torisk idé, motorisk planlægning, udførsel i praksis samt 
evaluering og feedback.

Gennem videnssøgning fandt vi frem til, at fysioterapi  
i en form for motorisk og kognitiv træning vil være et ef-
fektivt behandlingstilbud til børn med ADHD og moto-
riske vanskeligheder(5,6). Kognitiv motorisk procestræ-
ning er en behandlingsmetode, som både inddrager det 
kognitive og motoriske aspekt.

De motoriske vanskeligheder forsvinder ikke, men bør-
nene kan vha. fysioterapeutisk behandling lære strategier, 
så de lærer at leve med problemerne.

Hele opgaven samt referenceliste kan læses her: 
http://www.boernefysioterapi.dk/Fagligt/Bachelor-pro-
jekter/2014/Born-med-ADHD-og-motoriske-vanskelig-
heder---Et-kvalitativt-studie/

Movement Assessment Battery for Children (MABC) scores in untreated 

children (group B) before and after pgysical therapy period of group A.  

A score of no more than 5 % is considered diagnostic of developmental 

coordination disorder (DCD). Note that the score of all patients in the un-

treated group remained within the DCD range.

Group A: effect of intensive physical therapy on Movement Assessment 

Battery for Children scores (MABC) of treated children with attentionde-

ficit-hyperactivity disorder/developmental coordination disorder. A score 

above 15 %ts considered normal. 

Kildehenvisning: Watemberg, N., Waiserberg, N., Zuk, L. & Lerman-Sagie, T., 2007. Developmental Coordination Disorder in children with attention-defi cit-hypera-
ctivity-disorder and physical therapy intervention. Developmental Medicine & Child Neurology, December, pp. 920-925.

Effekten af et 4 ugers fysioterapeutisk forløb til børn med ADHD og DCD

http://www.boernefysioterapi.dk/Fagligt/Bachelor-projekter/2014/Born-med-ADHD-og-motoriske-vanskeligheder---Et-kvalitativt-studie/
http://www.boernefysioterapi.dk/Fagligt/Bachelor-projekter/2014/Born-med-ADHD-og-motoriske-vanskeligheder---Et-kvalitativt-studie/
http://www.boernefysioterapi.dk/Fagligt/Bachelor-projekter/2014/Born-med-ADHD-og-motoriske-vanskeligheder---Et-kvalitativt-studie/
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ADHD 
– rammer vi plet?

og at børnenes koncentrationsevne var blevet længere i 
nogle konkrete opgaver eller situationer i hverdagen. 

Skydeidrætten indeholder teknikker som fx ånde dræts-
tek nik og skydestilling, som vi kan sætte i relation med 
fysioterapeutiske teorier om respiration og grounding. 
Skydeidrætten anvender respirationen som en teknik til 
at opnå balance mellem det indre miljø og det motoriske 
system, jævnfør Berit Bunkans teori om nøglehulsmo-
dellen. Når der er kontrol over respirationen, har børnene 
mulighed for at indtage en god skydestilling og dermed 
opnå grounding, hvilket kan være medvirkende til at for-
længe deres koncentrationsevne. Det kan blandt andet 
være en af grundene til, at børn med ADHD og ADHD- 
lignende vanskeligheder tilsyneladende profiterer godt 
af skydeidrætten. 

Vi skal sikre os, at vi rammer plet, når vi fremover skal 
planlægge fysioterapeutiske intervention til børn med 
ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder. Vi synes, det 
kunne være spændende at lave yderligere undersøgelser  
af, hvad det er for elementer i netop skydeidrætten, der 
fremmer børnenes kropslige ro og koncentration. Det 
kunne samtidig være spændende at undersøge om tek-
nikkerne kan hjælpe børn med ADHD og ADHD-lignende  
vanskeligheder på længere sigt, så de nemmere kan begå 
sig i samfundet? 

Hele opgaven samt referenceliste kan læses her: 
http://www.boernefysioterapi.dk/Fagligt/Bachelor-pro-
jekter/2014/ADHD---rammer-vi-plet/
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Børn med ADHD og ADHD-lignende vanskelighe-
der har svært ved at bevare motivationen for en 
given aktivitet/opgave grundet deres kernesymp-
tomer. Der er lige nu et igangværende projekt 

udarbejdet af DGI kaldet: »FOKUS – ro og koncentration 
gennem skydeidrætten«. Projektets opstartsdato var  
1/4-2012 og forventes afsluttet i udgangen af 2015. Vi 
har udarbejdet en bacheloropgave som tager udgangs-
punkt i netop dette projekt med fokus på skydeidrættens 
eventuelle påvirkning på respiration, kropslig stabilitet 
og opmærksomhed hos børn med ADHD og ADHD-lig-
nende vanskeligheder. 

Vores bacheloropgaves svar er indsamlet via inter-
views. Vi har interviewet 12 informanter, heraf en skole-
leder, to skydeinstruktører, to pædagoger, tre forældre 
og fire børn. Informanterne repræsenterer to skoler, der 
er med i skydeprojektet. Inklusionskriterierne for de in-
terviewede børn var, at børnene skulle være en del af 
skydeprojektet, være i aldersgruppen 7-18 år og have 
ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. Inklusions-
kriterierne for de øvrige informanter var, at de skulle  
have en relation til skydeprojektet og de deltagende 
børn. 

Vi har ud fra den indsamlede empiri konkluderet, at 
skydeidrætten tilsyneladende har en positiv virkning på 
ro og opmærksomhed hos de interviewede børn. Hos 
nogle af de voksne var der generelt en oplevelse af, at 
børnene blev mere rolige under selve skydeaktiviteten, 

http://www.boernefysioterapi.dk/Fagligt/Bachelor-projekter/2014/ADHD---rammer-vi-plet/
http://www.boernefysioterapi.dk/Fagligt/Bachelor-projekter/2014/ADHD---rammer-vi-plet/


25

Sensory Profile 2 udkom i juni 2014. Den findes i 5 forskellige udgaver:  
Infant (0- 6 mdr.), Toddler  (7-36 mdr.), Child (3-14 år), School compagnion (3-14år), Short (3-14 år) og  
adskiller sig fra den tidligere Sensory Profile ved at:

• Der er en samlet manual til alle udgaverne.
• Spørgeskemaerne indeholder færre items. Der er både nye og »gamle« items i skemaerne.
•  Alle »ikke« spørgsmålene samt de oral sensoriske items i School Companion er fjernet, og i Child udgaven  

er modulations afsnittet væk og erstattet af afsnittene: Conduct, social, emotional, attention.
• Der er mulighed for manuel eller elektronisk scooring samt forslag til en elektronisk rapport.
• Scoringen er ændret/ bytte om numerisk, så spørgsmål besvaret med aldrig = 1 og  altid= 5. 

www.SensoryProfile.com

Pearson i Danmark planlægger at udgive en dansk version af Sensory Profile 2.

http://www.sensoryprofile.com
http://www.kcpedersen.dk
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»Nationale kliniske retningslinjer«

bedste praksis. Retningslinjerne er også et element i sik-
ringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet, 
med fokus på at sikre mest mulig sundhed for pengene. 
Der er afsat 20 mio. kr. årligt, fra 2012-2015 til at frikøbe 
de nødvendige lægefaglige ressourcer (SST).

Hvordan udarbejdes NKR?
Når Sundhedsstyrelsen(SST) udarbejder nationale klini-
ske retningslinjer på et afgrænset problemfelt, nedsæt-
tes en arbejdsgruppe bestående af udvalgte fagpersoner 
fra de relevante fagområder. Parallelt hermed nedsæt-
tes en bredt sammensat følgegruppe med repræsen-
tanter fra regioner, KL, patientorganisationer og evt. 
andre. SST er projektleder for udviklingen af retningslin-
jerne, leder processerne og er udgiver af retningslinjen. 
Til arbejdsgruppen for udarbejdelsen af de kliniske ret-
ningslinjer på CP området, blev der udpeget tre fysiote-
rapeuter og tre ergoterapeuter fra forskellige områder. 
Derudover blev der udpeget en børnelæge, en børneorto-
pædkirurg og en bandagist, som repræsentanter fra de 
primære faglige specialer, der samarbejder om børnenes 
sundhedsfaglige indsatser. Til retningslinjerne på ADHD 
området sad der en fysioterapeut med i følgegruppen, 
men ikke i selve arbejdsgruppen. 

Arbejdsgruppen skal først afgrænse og prioritere ar-
bejdet inden for det valgte sygdomsområde. Arbejds-
gruppen er med fra begyndelsen i udvælgelsen af de 
konkrete indsatsområder, hvor man samlet set vurderer, 
hvilke områder der er de væsentligste at få undersøgt og 
beskrevet. Dette sker ud fra fokuserede spørgsmål ved 
brug af PICO metoden. Det er en metode til at belyse 

  Kirsten Nordbye-Nielsen 
Specialist i pædiatrisk fysioterapi, MSc,  
PhD studerende 
kirstennordbye@clin.au.dk

Hvad er nationale kliniske retningslinjer?
Cerebral Parese(CP) og ADHD er to af de områder, hvor 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nationale kliniske ret-
ningslinjer(NKR) for mennesker med funktionsevnened-
sættelser som følge af sygdomme. Dette skete i forbin-
delse med Finanslovsaftalen i 2011. De to retningslinjer 
berører bl.a. fysioterapeuter på børneområdet, og er ud-
givet i foråret 2014.

Anbefalingerne i disse kliniske retningslinjer er en 
sammenfatning og beskrivelse af den eksisterende inter-
nationale forskning om indsatsers effekt, som systema-
tisk er gennemgået og vurderet, for dermed at give de 
bedste anbefalinger til praksis på områderne. Retnings-
linjerne skal styrke den faglige indsats til målgruppen. 

Formålet med nationale kliniske retningslinjer 
En klinisk retningslinje defineres som systematisk ud-
arbejdede udsagn, der kan bruges af fagpersoner og pa-
tienter, når de skal træffe beslutning om en passende og 
korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situa-
tioner.

Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er, at 
understøtte en ensartet evidensbaseret indsats på tværs 
af sektorer underordnet geografisk placering. Med Fi-
nansloven blev der afsat ressourcer til at udarbejde nati-
onale kliniske retningslinjer i perioden 2012-2016. 

Af Finanslovsaftalen fremgår, at der skal: »… udarbej-
des nationale kliniske retningslinjer. Det betyder syste-
matisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der beskriver 
diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkre-
te patientgrupper – baseret på evidens for virkningen og 
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»Nationale kliniske retningslinjer«

området, som indeholder fire punkter: P = Population, I = 
Intervention, C = Control/Comparison og O = Outcome. 

Som eksempel udvalgte arbejdsgruppen på området 
for CP, 10 PICO spørgsmål = fokuserede spørgsmål. De 
udvalgte PICO spørgsmål har dannet grundlaget for den 
systematiske litteratursøgning og litteraturgennemgang. 

Litteratursøgningen blev foretaget i databaserne Co-
chrane Libary og PubMed, som er anerkendt for at være 
dækkende på området. Den anvendte graduering af evi-
densens kvalitet og anbefalingsstyrke baserer sig på 
GRADE (Grading of Recommendations Assessment,  
Development and Evaluation). Se også: http://www.gra-
deworkinggroup.org. I NKR på CP området blev der søgt 
efter internationale kliniske retningslinjer, systematiske  
reviews og metaanalyser, der bygger på randomiserede  
kliniske forsøg og anden relevant litteratur. Der er ude-
lukkende inkluderet metaanalyser, reviews, randomise- 
rede forsøg og cross-over studier. Oversigt over søge-
strategi og udvalgte litteratur fremgår af bilag i retnings-
linjen.

CP retningslinjerne beskriver 9 udvalgte træningsind-
satser (de 10 spørgsmål blev samlet i 9), og ADHD ret-
ningslinjerne omhandler 9 udvalgte områder inden for 
udredning og behandling. Der er altså tale om udvalgte 
og prioriterede områder. 

NKR skal således ikke opfattes som alt-udtømmende  
retningslinjer, og giver ikke klare svar på hvordan man 
agerer i alle sammenhænge inden for praksis på områ-
det! Andre fokusområder kunne derfor være meget rele-
vante at undersøge ud fra andre perspektiver. Retnings-
linjerne er udvalgte områder, en slags »nedslagspunkter«, 
som er vurderet til at være de væsentligste områder.

Hvorfor, Hvordan og Hvad 
skal vi med dem ?

Retningslinjen på området for CP beskriver således 
kun ni fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser, 
der er udvalgt blandt de samlede fysioterapeutiske og 
ergoterapeutiske indsatser til målgruppen. Indsatserne 
skal ses som del af den samlede tværfaglige sundheds-
indsats til børn og unge med CP.

Hvordan bliver NKR til?
Arbejdet i arbejdsgruppen er en stor og omfattende op-
gave, som for begge de to retningslinjers vedkommende  
er forløbet henover godt og vel 2 år. Arbejdsgruppen ud-
giver undervejs en høringsudgave af retningslinjerne. 
NKR på CP området blev herunder sendt til gennem-
læsning og kommentering af to udenlandske peer-revie-
were, der har ekspertviden og forskningserfaring inden-
for CP området. Høringsudgaverne blev desuden sendt 
til faglige interessenter for kommentering. De to omtalte 
retningslinjer har været sendt til bl.a. DSPF, og interes-
seorganisationer, som har haft 2-3 uger til at udarbejde 
høringssvar. Arbejdsgruppen udarbejder derefter den en-
delige version af NKR efter systematisk gennemgang og 
stillingstagen til indgivne høringssvar fra parterne og fra 
peer-reviewere. Kommentarerne og indsigelserne blev 
derefter indarbejdet i retningslinjen, før de endelige ud-
gaver udkom.

I disse to tilfælde blev der, i regi af DSPF, udarbejdet  
høringssvar, som på den måde blev indarbejdet i ret-
ningslinjerne. I DSPF udarbejdes høringssvar af 1-2 be-
styrelsesmedlemmer i samarbejde med en »metode-
stærk« fysioterapeut, samt 2 fysioterapeuter med faglig 
indsigt i den pågældende praksis. DSPF har lagt hørings-

http://www.gradeworkinggroup.org
http://www.gradeworkinggroup.org
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svar såvel som den endelige udgave af NKR på hjemme-
siden, da de udkom.

Hvor kan retningslinjerne læses?
»National klinisk retningslinje for Fysioterapi og ergote-
rapi for børn og unge med nedsat funktionsevne som føl-
ge af cerebral parese -9 udvalgte indsatser«
Udgivet af Sundhedsstyrelsen, marts 2014. Se hele ret-
ningslinjen: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/
kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslin-
jer/udgivelser/~/media/AFD1DB60A0C74D518690A7E-
C1C8C888D.ashx

»National klinisk retningslinje for udredning og behand-
ling af ADHD hos børn og unge – med fokus på diagno-
serne »Forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed« og 
»Opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet« i 
henhold til ICD-10« 
Udgivet af Sundhedsstyrelsen maj 2014:  
Se hele retningslinjen: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/ 
nyheder/2014/~/media/A7931B11333540A184C73465 
181E29CE.ashx

Quick guide til ADHD retningslinjerne: 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/me-
dia/84FFC203A1F34C709065007CC7626E1B.ashx

God praksis anbefalinger og svage 
anbefalinger 
I de kliniske retningslinjer kan anbefalinger gives som 
henholdsvis stærke og svage anbefalinger samt god 
praksis anbefalinger. I retningslinjen til CP gives der ude-
lukkende svage anbefalinger og god praksis anbefalinger. 
Svage anbefalinger eller god praksis anbefalinger bety-
der ikke, at børn og unge med CP ikke skal modtage fysi-
oterapi og ergoterapi, men at de involverede fagpersoner, 

forældre, børn og unge i praksis nøje skal overveje, hvil-
ke indsatser der iværksættes og følge resultaterne, der 
opnås herved. Når der ikke i retningslinjen gives stærke 
og meget detaljerede anbefalinger, skyldes det overord-
net, at der ikke foreligger forskningsresultater, der mu-
liggør dette.

Anbefalinger i retningslinjerne
Gennem arbejdet med de kliniske retningslinjer på CP 
området blev det klart, at der er behov for mere forsk-
ning på området. Samtidig var det ikke muligt, inden for 
rammerne af arbejdet, systematisk at afsøge børnenes, 
de unges og forældrenes holdninger og behov i forhold 
til de enkelte indsatser, hvilket også ville have styrket og 
nuanceret anbefalingernes indhold.

Der er altså fortsat et stort behov for dokumentation 
af effekt af indsatserne indenfor området.

Herunder gives en kort gennemgang af arbejdsgrup-
pens anbefalinger og betydningen for praksis. Anbefa-
linger kan være for eller imod en given intervention/ind-
sats. Styrken af anbefalingen kan være stærk eller svag. 
Styrken af anbefalingen afhænger af kvaliteten af evi-
densen, patienternes værdier og præferencer samt ba-
lancen imellem gavnlige og skadelige virkninger. En an-
befaling bør være svag, når forskellige valg vil være 
passende for forskellige patienter, og en anbefaling bør 
være stærk, når de fleste patienter bør modtage inter-
ventionen, eller omvendt, hvis interventionen direkte fra-
rådes. Dertil anvendes god praksis anbefalinger, når der 
ikke foreligger relevant evidens.

Kommende NKR?
Udarbejdelse af en ny NKR for »undersøgelse og behand-
ling af børn og unge med astma« er på vej. Her sidder en 
fysioterapeut med i arbejdsgruppen. Denne NKR forven-
tes at komme i høring primo 2015. 

1-2 gange årligt udsender SST invitation om ønsker til 
kommende retningslinjer. I næste nummer af medlems-
bladet uddybes og præciseres, hvordan I som medlem-
mer kan byde ind på og kvalificere forslag til ønsker for 
udarbejdelse af NKR. Bestyrelsesmedlem Vibeke Grandt 
kan kontaktes: vibekegrandt@hotmail.com.

Kontrol eller udvikling?
Udviklingen af kliniske retningslinjer er en del af den 
samlede kvalitetsudvikling, som bl.a. Sundhedsstyrelsen 
er ansvarlig for. Men kliniske retningslinjer kan også ud-
arbejdes mere lokalt, ex vis på et hospital. 

Nogen mener kvalitetsudvikling med kliniske retnings-
linjer er for kontrollerende, og hæmmer faglig udvikling! 
Men der kan vist ikke være tvivl, de er kommet for at  
blive …

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/udgivelser/~/media/AFD1DB60A0C74D518690A7EC1C8C888D.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/udgivelser/~/media/AFD1DB60A0C74D518690A7EC1C8C888D.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/udgivelser/~/media/AFD1DB60A0C74D518690A7EC1C8C888D.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer/udgivelser/~/media/AFD1DB60A0C74D518690A7EC1C8C888D.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/A7931B11333540A184C73465181E29CE.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/A7931B11333540A184C73465181E29CE.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/A7931B11333540A184C73465181E29CE.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/84FFC203A1F34C709065007CC7626E1B.ashx
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/~/media/84FFC203A1F34C709065007CC7626E1B.ashx
mailto:vibekegrandt@hotmail.com
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Implementering af NKR
Implementeringen af kliniske retningslinjer er helt af-
hængig af et stærkt fagligt engagement, hvor vi »byg-
ger bro mellem viden og praksis«. Det er altså ikke nok, 
at der udarbejdes kliniske retningslinjer. De skal omsæt-
tes til praksis i den dagligdag, hvor bl.a. børnefysiotera-
peuter arbejder med børnene. Og først og fremmest skal 
retningslinjerne anvendes, når vi planlægger indsats til 
det konkrete barn, dets familie og omgivelser. Det kræ-
ver en proces, som involverer os alle. Beslutningstagere,  
ledere, behandlere, børn og familier, der gennem en 
kæde af processer sammen omsætter retningslinjerne 
til »god klinisk praksis«, og sikrer at vi yder sundheds-
faglig indsatser på højeste niveau. 

En klinisk retningslinje får altså indflydelse og direkte 
betydning for den behandling, vi tilbyder barnet. Det for-
udsætter, at vi sætter os ind i, hvad der står i retnings-
linjerne, og dernæst at vi reflekterer over og evt. juste-
rer vores daglige praksis. Vi må dermed sætte os ud over 
»vanetænkning« eller over »sådan plejer vi at gøre«, og 
tænkning som »det plejer at virke«. Praksis forandres lø-
bende gennem denne vekselvirkning, mellem ny viden 
der omsættes til praksis og omvendt. Praksis ændrer sig 
i takt med nye kliniske retningslinjer. Det kræver noget af 
hver enkelt af os, forskning kommer ikke patienterne til 
gode, med mindre vi er aktive, kritiske og reflektive.

NKR – godt eller forstyrrende? 
Jeg håber at, denne artikel har skabt interesse for at 
læse og anvende retningslinjerne. Uanset om du er le-
der, eller du er udøvende i praksis, har vi sammen ansvar 
for at implementere retningslinjerne, og samtidig skal vi 
være kritiske i brugen af dem. Vi må til stadighed tage in-
dividuelle hensyn, til det enkelte barn når vi vælger me-
toder, så længe vi gør det på en vidensbaseret og reflek-
teret baggrund. Samtidig er vi forpligtede til at kende 
til og anvende NKR. Vi er ligeledes forpligtede til ikke at 
spilde barnets og familiens tid, på noget der ikke virker! 
Med andre ord; at tilbyde »rette indsats på rette tids-
punkt«.

Diskussion
»Rehabilitering til børn er målrettet træning i et familie-
centreret perspektiv …«

Nogen vil undre sig over, at »Systematisk anvendt mål-
sætning i træningen«, er en af de 9 indsatser i retnings-
linjerne til CP. Andre har spurgt: Er det en indsats? 

At træning bør være målrettet, indgår i definitionen af 
begrebet Rehabilitering, jvf. »Hvidbog for Rehabilitering«. 
http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publi-
kationer/PDF_er/Hvidbog.pdf

Rehabilitering af børn med vedvarende funktionsevne-
nedsættelser stiller altså ud fra definitionen implicit krav 
til, at vi tilbyder målrettede indsatserne til barnet ud fra 

Eksempel på centrale budskaber 
fra NKR på CP området:
Retningslinjes ni anbefalinger ses som del af og i 
sammenhæng med flere tiltag, når de skal imple-
menteres, hvis de skal understøtte høj faglig kvali-
tet i praksis:

   Alle børn og unge bør fagligt vurderes med hen-
blik på stillingtagen til, hvilken indsats den enkel-
te bør tilbydes i henhold til behov, alder og funk-
tionsevnenedsættelse, og herefter følges tæt idet 
effekten af indsatserne ikke er sikker, og der kan 
være bedre alternativer eller skadevirkninger for-
bundet med nogle af indsatserne.

    Når det ikke er muligt at give meget præcise og 
handlingsanvisende anbefalinger til praksis, bør 
de faglige kompetencer på feltet i højere grad 
end tidligere samles og koordineres. Derved kan 
de faglige miljøer styrkes og udvikles i lyset af, at 
fagpersonerne vil se flere børn og unge med cere-
bral parese. På den måde kan erfaringer og viden 
i højere grad opbygges og udvikles.

   At der iværksættes forskning og systematiske eva-
lueringer (monitorering) på området.

et familiecentreret perspektiv. Det betyder bl.a. at træ-
ningen eller behandlingen bør være målrettet og tilret-
telagt i samarbejde med familien og netværkspersoner 
omkring barnet. 

Systematisk målsætning kan betragtes på den måde, 
snarere som en proces og en metode som fysio- og ergo-
terapeuten anvender i planlægningen af træningen, mere 
end det er en indsats som tilbydes barnet …

Jeg ser frem til, at medvirke i den fortsatte implemen-
tering af de kliniske retningslinjer, til at diskutere, til at 
indsamle mere viden og til at forske på børneområdet.

Jeg har forsøgt at kaste lys over baggrunden, og forkla-
ret formålet samt processen i arbejdet i SST, når der ud-
arbejdes nationale kliniske retningslinjer. 

Dermed håber jeg på, at endnu flere har fået interesse 
og kendskab til det arbejde det er, at skrive og bruge kli-
niske retningslinjer, som skal være med til at udvikle og 
styrke vores faglighed.

Det giver nye faglige udfordringer i den fysioterapeuti-
ske praksis omkring børn, som vi skal til at gøre os erfa-
ringer med. 

Derfor opfordres alle til at komme med indlæg til de 
næste numre af bladet om erfaringer, på godt og ondt, 
med implementering af NKR !

Vi ses og snakkes ved 

Hvor kan jeg læse mere om kliniske 
retningslinjer?
http://www.kliniskeretningslinjer.dk/

http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publikationer/PDF_er/Hvidbog.pdf
http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/Publikationer/PDF_er/Hvidbog.pdf
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  Hanne Agerholm 
Specialist i pædiatrisk fysioterapi 
hanne@agerholm.org 
 
 

Hvordan tror du, at din forskning og dit arbejde har 
forandret synet på præmature børn?
Jeg har været med i en god periode, hvor der er sket 
meget på præmaturområdet. Jeg håber, at jeg har væ-
ret med til at give et nuanceret syn på børnene, at der er 
præmature børn som klarer sig fint og præmature børn, 
der har begrænsninger. Der er en tendens til at nævne 
børnene med problemer først, og ikke nævne hvor man-
ge børn, der egentlig klarer sig godt. Men international 
forskning samt de opgørelser som jeg har lavet, viser at 
ca. 50 % klarer sig udmærket, mens resten har vanske-
ligheder i forskellig grad.

Præmature børn har nogle karakteristika som gruppe 
betragtet, mens de individuelt er lige så forskellige som 
andre børn. Det er vigtigt at have nuancerne med, når vi 
ser på børnene. Det er især vigtigt, at vi ikke er for hur-
tige til at tænke, at en vanskelighed er en senfølge på 
grund af den for tidlige fødsel. Mange børn har enkelte 
episoder, der dukker op, som ikke nødvendigvis er senføl-
ger. Der skal være en meningsfuld ophobning af vanske-
ligheder, før man kan tale om senfølger. Hvis man kun 
tænker senfølger, kan man også overse andre vanskelig-
heder, der skal tages hånd om.

Min forskning har været med til at vise, hvilken ind-
flydelse omgivelserne har, dels det, man gør på neona-
tal afdelingen og miljøet derhjemme, hvad forældrene og 

de øvrige voksne, som er i kontakt med barnet, formår. 
Det er vigtigt, at barnets voksne kan arbejde sammen og 
gøre det så godt som muligt for barnet.

Ved hjælp af forskningsresultaterne er fysio- og ergo-
terapeuter blevet bedre til at rådgive, vejlede og samar-
bejde tværfagligt.

Der er sket meget på det lægefaglige område. Den be-
handling, man giver i dag, er bedre og individuelt tilpas-
set det enkelte barn sammenlignet med tidligere. Jeg 
kan tage mig til hovedet og tænke »gjorde vi virkelig det 
dengang«. Heldigvis har vi fået meget mere viden om-
kring smerter, ernæring, miljø, pleje. Der er blevet skabt 
fokus og min forskning har været med til at tilføre viden 
til området.

Hvilke faglige spor har du efterladt dig?
Jeg håber den viden, som jeg har været med til at give, 
har gjort andre nysgerrige på at finde ny viden, som de 
kan bygge videre på. Det er fortsat vigtigt at finde ud af 
mere på dette område. Forskning er også spændende,  
fordi man får lov til at stille spørgsmål og finde nogle 
svar men også få nye spørgsmål, der kan bygges vide-
re på.

Forskning viser også, at vores indsats nytter, så bør-
nene klarer sig bedre, end de formentlig ville have gjort 
uden indsats.

Og så er det et godt fagligt felt som fysioterapeut at 
arbejde med, fordi der er børn, som har normal udvikling, 
børn til observation og børn med vanskeligheder, så vi får 
hele spektret med og ser nuancerne.

Jeg har faktisk lavet det hidtidige logo til fagforum for 
børnefysioterapi med 3 børn i grøn, gul og rød, og så har 
jeg lavet en masse tegninger, skrevet nogle artikler og 
her til slut bidraget med at kapitel i en ny bog udgivet af 
Præmatures Vilkår »Bogen om det præmature barn –  
en håndbog skrevet af eksperter til forældre og fagper-
soner«. Det er jo et fint punktum at sætte.

Specialisten sætter punktum
Hanne har valgt at gå på pension, og i den forbindelse vil hun gerne dele 
sine erfaringer fra et langt arbejdsliv i et interview. Så hvilke spørgsmål 
stiller man en specialist indenfor pædiatrisk fysioterapi – det spurgte vi 
medlemmerne om – læs videre og se hvad hun svarede.
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Hvordan kom du i gang med din forskning?
Jeg var nysgerrig efter at finde ud af om det, som vi gør 
for de præmature børn er godt nok ift. undersøgelse, 
forebyggelse og behandling.

På Aalborg Sygehus var praksis i begyndelsen, at fysio-
terapeuter undersøgte børnene ved korrigeret alder 5, 9 
og 13 måneder og afsluttede dem, der havde opnået nor-
mal gangfunktion. Fandt vi ved disse undersøgelser van-
skeligheder, blev børnene henvist til yderligere hjælp og 
indsats. Efter et forskningsprojekt med undersøgelse i 
3-4 års alderen, hvor vi fandt, at flere børn fik vanske lig-
he der efter de var afsluttet, indførte vi yderligere vur - 
de ringer ved ergoterapeuter og fysioterapeut i 3 og 5 års  
alderen. Der opstod så et behov for at dokumentere effek-
ten af indsatsen i 3-4 års alderen, og vi gennemførte en 
undersøgelse af de samme børn i 9-10 års alderen, som 
vi havde set i 3-4 års alderen. Der viste sig her overens-
stemmelse mellem de fund, der blev gjort da børnene var  
3-4 år og 9-10 år og derfor god begrundelse for at fort- 
sætte med at undersøge præmature børn i 3-4 års alderen.

Hvad ønsker du for fremtiden for fysioterapeuter der  
arbejder med præmature børn og hvor synes du der 
trænger til mere forskning? 
Jeg kunne godt tænke mig konsensus for undersøgelse  
og opfølgning, fordi vi gør det meget forskelligt. Nogle  
sygehuse undersøger op til 2 år og andre op til 5 år. Per-
sonligt synes jeg 5 år er passende. Man kan godt følge  
dem i forskellige tidsrum, men det er vigtigt at kunne 
sammenligne resultater, så det ville være gavnligt, hvis 
vi brugte de samme tests.

Desuden vil en National Klinisk Retningslinje sikre, at 
man går frem på samme måde, når man undersøger 
børn. Det gør man ikke generelt ude i verden, men vi er 
trods alt et lille land, hvor det burde kunne lade sig gøre. 
På den måde kan vi sammenligne på tværs af landet, og 
så får vi en helt anden form for viden.

Vi skal have et testvalg, som indeholder kvalitet for-
uden kvantitet. I dag bruges forskellige tests, og derfor  
skal vi være meget bevidste om de testvalg vi tager, hvad 
vil vi gerne måle, hvad er formålet? Jeg ved ikke helt, 
om vi er gode nok til det endnu, men vi er godt på vej.

I forbindelse med mit sidste forskningsprojekt udvikle-
de vi et pointsystem, som måske kan være med til at for-
udsige, hvilke børn, der får vanskeligheder. Det håber jeg 
vil blive valideret og evt. bygget videre på, hvis det viser 
sig, at det fungerer. Det ville være sjovt at være med til. 
Jeg ved, at der er nogle læger på Aalborg Universitets-
hospital, som gerne vil arbejde videre med det.

De børn fra 1987-1988, som blev fulgt som små, under- 
søgt i 3-4 års alderen og i 9-10 års alderen, kunne det også  
være rigtig spændende at undersøge evt. med et spørge- 
skema, nu hvor de er voksne. Og så kunne det være spænd- 
ende at sammenligne dem med en ny gruppe børn fra om- 
kring 2010, som undersøges som små, ved 3 år, 5 år samt  
9-10 år og som voksne for at se ligheder eller forskelle.

Præmature børn kan i dag være meget små fra uge 24, 
og de klarer sig ikke specielt godt. Det kunne være in-
teressant med case beskrivelser for at finde ud af, hvad 
der adskiller dem fra de andre præmature børn. For de 
har ofte nogle bevægemønstre, som er meget anderle-
des og kan minde om spasticitet uden at det nødvendig-
vis udvikler sig til spasticitet. Det er ofte på intelligens-
området, de rammes.

Det er disse overvejelser som indimellem kan give mig 
lyst til at fortsætte mit arbejde.

Hvis vi ser det mere generelt, hvad ønsker du for det  
pædiatriske felt indenfor fysioterapi?
Jeg ønsker uanede ressourcer, og det ved jeg godt er 
utopi, men det hænger sammen med, at vi finder nye 
grupper af børn, som har brug for hjælp, men som vi ikke 
altid kan tilgodese. Det kan være udredning, træning, be-
handling, forskning og vidensdeling. På Aalborg Univer-

Specialisten sætter punktum
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praksis funderet end de nye fysioterapeuter, som er 
mere teoretisk funderet. I dag skal der være evidens for 
alt, hvad vi laver. Det er godt, men jeg håber, at fysiote-
rapeuter fortsat vil prøve ting af, som kan foranledige ny 
forskning og udvikling af nye teknikker samt ny evidens.

Forældrerollen har ændret sig mange gange gennem 
tiden. Nu har man fundet en balance, hvor nogle foræl-
dre magter at påtage sig behandlerrollen, og de, der ikke 
magter det, kan få mere støtte. Men forældre skal klæ-
des på, så de kan være med til at støtte op om den be-
handling, vi giver.

Da jeg startede på sygehuset, lavede jeg faktisk ikke 
nogen udredning, men kun behandling. I dag laver vi 
stort set kun udredning, og ikke meget behandling. Vi er  
dygtige til at udrede, og vi skal fortsat holde fast i at til- 
byde behandling i visse situationer. Som ny fysioterapeut 

sitetshospital følger man en gruppe overvægtige børn, 
men det er terapeuterne ikke en del af, da der ikke er 
ressourcer dertil. Mange kommuner har taget fat på det, 
men det er forskelligt, hvad det enkelte barn får tilbudt. 
Der dukker nye diagnoser op og flere børn end tidligere  
med funktionelle lidelser. Dét, jeg har kunnet høre fra 
mit job, tyder på at prioritering og indsats afhænger af 
hvilke rammer, der er til rådighed i kommunen.

Jeg synes, der bør være en dansk standardisering af 
udenlandske test, for de normer testene er lavet ud fra er 
det ikke nødvendigvis sikkert, at danske børn kan leve op til.

Hvad oplever du som den største forskel på 
børnefysioterapi for 30 år siden og ift.nu? 
Den allerstørste forskel er nok at dengang var vi i me-
sterlære. Vi prøvede mange ting af og var meget mere 

Hanne blev opfordret af en kollega til at 
deltage i en tegnekonkurrence 3 dage 
inden deadline. Hun havde tegninger lig-
gende som symboliserer at være træt, 
udmattet til at blive frisk og rejse sig.  
Eller at være syg og blive rask igen.  
Bidraget vandt til Hannes overraskelse.
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er det i sær vigtigt at have behandlingsbørn, så man lærer,  
hvad det er, man skal rådgive og vejlede i. Vi har fået et 
rigtig godt supplement med behandling ude i kommunen.

Hvordan kan børnefysioterapi området forbedres?
Det der sker indenfor Dansk Selskab for Pædiatrisk Fy-
sioterapi, med de nationale kliniske retningslinjer, er rig-
tig vigtigt. Det er med til at skabe konsensus omkring op-
følgning.

Netværksgrupper og fagkongressen indenfor områ-
det kan være udviklende, givtigt og give inspiration til ny 
forskning.

Danmark er et forholdsvis lille land, og jeg synes, det  
er lidt tosset, at hvert sygehus laver en pjece for fx du-
chennes-erbs parese. Det burde man lave fælles og med 
mulighed for at påføre den enkelte regions stempel og 
kontaktinfo. Jeg tror vi ville få et bedre materiale hvis 
det blev udviklet nationalt, og lade dem som har spids-
kompetencen om det.

Forskning kunne eventuelt være på tværs af regioner, 
da vi har en tendens til at lave forskning indenfor hver 
region. Ved at regionerne slår sig sammen og kan vi få en 
anderledes og ny viden.

Hvilke råd har du til børneterapeuter med et langt 
arbejdsliv forude?
Du skal virkelig være nysgerrig, du skal undre dig og stille 
spørgsmål. Man lærer af at dele sin viden, formidle den 
og sætte den til debat. Når andre stiller spørgsmål ska-
ber det nuancer og gør dig opmærksom på hvilke mang-
ler din viden har.

Hvilke særlige oplevelser kan du i særlig grad huske fra 
dit arbejdsliv?
Det kan være svært at huske lige nu og her, men der er 
bestemte børn og forældre som dukker op i min bevidst-
hed. Nogle børn har jeg haft meget nære forhold til bl.a. 
børn med cystisk fibrose, som jeg har fulgt tæt fra start 
til slut og været med til begravelse.

NDT – neuro development treatment kurset i Aalborg. 

NDT bruges ikke så meget mere, men dengang var det 
KURSET. Jeg har altid tegnet, når jeg tager noter og alle 
på kurset synes det var illustrativt og ville gerne have en 
kopi. Så det fik de og jeg fik 48 flasker rødvin.

Efterfølgende udgav jeg en reflekstest bog, der ikke 
havde relation til kurset, men jeg blev kontaktet af under-
viseren og fik vredt at vide, jeg ikke kunne tillade mig at 
formidle og skrive en bog bare fordi jeg havde været på 
kursus. Heldigvis bakkede DF mig op og sagde det kunne 
man godt i Danmark.

I forbindelse med nogle projekter jeg lavede, manglede 
jeg noget statistisk bearbejdning og kunne ikke få hjælp 
fra statistisk afdeling. Lægerne på børneafdelingen har 
altid været interesserede og gode til at deltage og hjæl-
pe, og en af dem synes det var spændende og brugte en 
halv dag hjemme hos mig, så statistikken blev færdig. En 
anden gang havde jeg arbejdet med odds ratio og Steen 
Rosthøj kom og spurgte om han måtte kigge på mine tal, 
hvorefter pointsystemet blev udviklet, selv om en stati-
stiker nok ville sige »det her duer ikke«, og en kliniker vil-
le sige »det her er brugbart«. Jeg er taknemmelige for 
den interesse mine kolleger har vist for min forskning.

Hvad med fremtiden, hvad vil du bruge din tid på 
fremover?
Jeg ved det ikke endnu, er ikke afklaret. Jeg tegner og 
maler og er kommet med i en akvarelgruppe, så der har 
jeg meget at lære. Jeg vil gerne lære mere om, hvordan 
min computer arbejder, så jeg kan få styr på den fx ift. 
billedredigering.

Jeg vil bruge et år på at finde ud af, hvad vil jeg gerne 
engagere mig i. Jeg er stadig interesseret i børnefysiote-
rapi og vil gerne holde mig orienteret. 

Det gør ikke noget hvis jeg kommer til at kede mig lidt, 
og på den måde finde ud af, hvad er det egentlig jeg ger-
ne vil. Jeg har været påpasselig med ikke at engagere 
mig i noget. Jeg tror, jeg vil have gavn af, at mit liv ikke 
er så planlagt, som det har været hidtil. Det er godt at 
have tid til at tænke »hvad skal jeg gøre nu«, så jeg er i 
en tænkefase.

Opdaterede medlemsoplysninger?
Undrer din kollega sig over ikke at have modtaget adgang til det elektroniske medlemsblad, når 
hun/han nu er medlem af DSPF, så skyldes det sandsynligvis ukorrekte medlemsoplysninger, bl.a. 
ukorrekt mailadresse. 

Check derfor jævnligt, om medlemsoplysningerne i DF er opdaterede. Det sker på  
http://fysio.dk/Medlemskab/Ret-medlemsoplysninger/
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  Hanne Christensen
Formand for DSPF
SD, stud. MLP

At være aktiv i Dansk Selskab for Pædiatrisk Fy-
sioterapi er på ingen måde kedeligt. Vi har mas-
ser af bolde i spil – nogle skaber vi selv, andre 
får vi spillet fra vore samarbejdspartnere, nog-

le spiller vi videre og får igen, og ind imellem samler vi 
boldene op, skaber overblik og sikrer at de rammer i mål. 
Man kan derfor godt som bestyrelse blive en smule for-
pustet, hvis man ikke er i form. Men det oplever jeg som 
formand, at vi i den grad er – vi er i superform!

I de seneste år har jeg oplevet, hvordan arbejdet i vo-
res selskab er intensiveret. Det skyldes i høj grad, at vi i 
dag i langt højere grad end tidligere bliver inviteret med 
i en række relevante processer, som har stor betydning 
for vores arbejde som børnefysioterapeuter. Således er 
vi hele tiden i kontakt med såvel DF og DSF om væsent-
lige sager – lige fra holdningspapirer, behandling af hø-
ringssvar if.t. nationale kliniske retningslinjer, bekendtgø-
relser, m.v. og en række forskellige udviklingsaktiviteter 
for vort speciale. Denne centrale position er resultatet af,
at vi dels er blevet mere opsøgende og tilstedeværende 
som fagligt selskab, dels at vi i den grad er i stand til 
hurtigt, effektivt og fremfor alt kvalifi ceret at behandle 
de henvendelser vi får. 

Man kan så spørge sig selv, hvordan dette er muligt 
for et selskab, der i høj grad er drevet af frivilligt uløn-
net arbejdskraft varetaget af børnefysioterapeuter, der 

hver især har et job at skulle passe? Her er mit helt kla-
re svar, at vi kun kan magte disse opgaver ved at være et 
stærkt netværk, der arbejder smidigt, effektivt og kvalifi -
ceret sammen. 

Jeg oplever, at vi i DSPF´s bestyrelse er spilfordeler 
mellem de mange aktører, som indgår i vort samarbejde. 
Således er vi løbende i dialog med såvel DF som DSF på 
det overordnede og strategiske niveau. Vi afstemmer lø-
bende, hvad vi har gang i, hvad der er på vej og hvordan 
vore processer fungerer. Det er her rammerne for arbej-
det sættes. Herfra spiller vi bolden videre i vores prak-
sisnetværk og andre netværk bestående af engagerede 
og kompetente børnefysioterapeuter. Det handler om at 
kunne trække og høste den rigtige viden, både hvad an-
går klinisk praksis samt den evidens baserede viden. Det 
er kun muligt, når vi har et fornuftigt overblik over, hvem 
vi kan trække på og til hvad. Og fremfor alt, at vore med-
lemmer i netværket er klar til at bidrage med deres kva-
lifi cerede bud på de temaer, som vi skal forholde os til og 
indenfor de ofte pressede tidsrammer, som er givet fra 
myndigheder m.v. Disse stærke faglige bidrag gør det så 
muligt for os som bestyrelse at spille dygtigt tilbage til 
DF, DSF, mv. 

De foreløbige resultater af dette arbejde er, at vi af 
DF, DSF, mv. i den grad bliver spurgt og hørt, og der-
med er vi med til både direkte og indirekte at sætte sce-
nen for de rammer, som vi arbejder under i vores udvik-
lingsarbejde og i vores faglige praksis. Vi er derfor efter 
min bedste overbevisning i en positiv spiral, hvor vi hele 
tiden involveres mere i den faglige udvikling, og det er 
vel egentlig det, der er hele essensen i vores arbejde i 
DSPF.

For at illustrere, hvordan jeg oplever vores samarbejde, 
vil jeg her give nogle eksempler: 

– DSPF har igennem det seneste år fået markant øget indfl ydelse på 
rammerne for børnefysioterapeuter. Dette er i høj grad skabt gennem 
et velfungerende samarbejde i et stærkt netværk.

Nye krav og nye muligheder 
– gennem samarbejde – samarbejde – samarbejde …
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Danske Fysioterapeuter har sat fokus på børneområdet, 
og der er i den forbindelse udarbejdet et politisk hold-
ningspapir. Der er før sommerferien udvalgt 3 anbefa-
linger, som der i en politisk proces skal arbejdes videre 
med. Regionsformændene skal forestå det primære ar-
bejde i samarbejde med DSF og med kommunerne. Vi 
har i vores selskab tilkendegivet vores holdning og invi-
teret os selv med i processen i form af et medlem fra be-
styrelsen. Målet med holdningspapirets anbefalinger er 
kort fortalt, at det kan bruges i en politisk proces for at 
skabe fl ere stillinger indenfor børneområdet. Samtidigt 
er der brug for at skubbe og trække i den rigtige retning 
fagligt med saglige og underbyggede argumenter. Og her 
er kontakten mellem både DF, DSF og os vigtig, og hvor 
vi arbejder sammen i en balanceret politisk og faglig pro-
ces. Som en væsentlig del af dette arbejde kan jeg frem-
hæve værdien af et stærkt netværk, idet der i forbindel-
se med formuleringen af holdningspapiret ligeledes skal 
udvikles faglig status på hver af de udvalgte områder. Her 
bliver vi efterspurgt i forhold til at udpege og anbefale 
faglige personer, der er kompetente til denne opgave. 

Et andet eksempel er i samarbejdet mellem vores kur-
susudvalg og Danske Fysioterapeuters kursus afdeling. 
DF inviterer os nu med omkring bordet, når der skal plan-
lægges og arrangeres børnekurser. De efterspørger i den 
grad vores input og mening. Vi deltager i udviklingsmøder 
og er med i udpegningen af personer med relevant viden 
indenfor forskellige områder. Aktuelt er vi en del af drøf-
telserne mellem DF og DSF omkring et tættere samar-
bejde omkring kursusaktiviteter. I denne proces skubber 
DSF til de faglige selskaber, hvor de gerne vil faciliterer 
processer mellem os i retning af, at få de faglige selska-
ber mere på banen i forhold til planlægning, udvikling og 
gennemførelse af kursusaktiviteter. 

Også i relation til Nationale Kliniske retningslinjer på-
går en række forskellige samarbejdskonstellationer og 
ofte lidt på kryds og tværs. Selve udarbejdelsen af oplæg 
til de kliniske retningslinjer sker med involvering af res-
sourcepersoner, som er udpeget fra Sundhedsstyrelsen, 
mens den efterfølgende høringsrunde så har sit eget liv. 
Her leverer vi fra de faglige selskaber høringssvar, hvor 
vi etablerer et ofte hurtigt arbejdende samarbejde med 
andre fagligt ressourcestærke personer og i et tæt sam-
arbejde med DSF.

Og endeligt ruller der i den kommende tid et stort nyt 
projekt hen over Danske Fysioterapeuter i form af en re-
videring af vores specialer indenfor fysioterapien. Pro-
jektet er forankret i DSF, men alle faglige selskaber har 
leveret input og deltaget i et »kick off-møde«. Der er 
nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentan-
ter fra de faglige selskabers bestyrelse samt DSF. Dette 
projekt vil løbende komme i høring i alle faglige selska-
ber. Også dette er et eksempel på en opgave, hvor vi har 
mulighed for indfl ydelse, og hvor samarbejdet mellem 
DSF og de andre faglige selvskaber har stor betydning.

Ovenstående er blot udvalgte eksempler på samar-
bejdsområder og -opgaver, som gerne skal illustrere det 
væsentlige i, at vi alle er bevidste om, at der er brug for 
at trække i og skubbe til væsentlige processer i et stærkt 
samarbejde. Jeg vil gerne understrege, at jeg oplever 
dette netværk af jer børnefysioterapeuter og andre vig-
tige kompetencepersoner fra Fagligt Selskab for Pædia-
trisk Fysioterapi sammen udgør en vigtig ressource, som 
vi er afhængig af og som vi værdsætter meget. Både for-
di vi oplever en række positive resultater og fordi vi på 
den måde får større og større indfl ydelse på rammerne 
for vores fag. En indfl ydelse, der efter min bedste vurde-
ring aldrig har været større. 

Nye krav og nye muligheder 
– gennem samarbejde – samarbejde – samarbejde …

Samarbejde og netværk er 
grundstenen i DSPF.s arbejde.
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  Tina Borg Bruun,  
Master i Sundhedspædagogik og  
Sundhedsfremme, netværksansvarlig  
i bestyrelsen 
tinaborgbruun@gmail.com

Bestyrelsen i DSPF har besluttet at oprette prak-
sisnetværksgrupper. Formålet med oprettelse 
af netværksgrupper er dels at skabe et netværk, 
hvor medlemmer af DSPF kan sættes i forbin-

delse med hinanden ex i forskellige faglige interesse-
grupper, og dels at give medlemmer af DSPF mulighed 
for at tilkendegive, hvilke faglige områder og subspecia-
ler den enkelte har viden og interesse indenfor. Denne vi-
den vil blive anvendt, når bestyrelsen eller andre har be-
hov for hurtigt at komme i kontakt med fysioterapeuter, 
der arbejder indenfor et bestemt subspeciale eller har en 
særlig viden og faglig interesse. Det kunne fx være i for-
bindelse med afgivelse af høringssvar, udarbejdelse af 
Nationale Kliniske retningslinjer eller udpegning til fag-
lige arbejdsgrupper. Desuden vil netværket blive kontak-
tet, hvis studerende efterspørger kontakt til fysiotera-
peuter. 

DSPF har derfor oprettet en hjemmeside, hvor du kan 
tilmelde og afmelde dig forskellige netværksgrupper. Du 
kan tilmelde dig eller ændre din tilmelding ved at udfyl-
de skemaet her: //www.dspf.dk/eksempel-side/tilmeld/ 

Da netværksgrupperne dannes på baggrund af viden 
om vore medlemmers arbejdsområde, subspeciale, eller 
særlige interesse, har vi brug for oplysninger om med-
lemmernes arbejdsområde og kvalifikationer. 

Når vore medlemmer har tilmeldt sig til netværks-
grupperne, vil vi eksempelvis kunne finde de fysiotera-
peuter, der arbejder med børn i skolealderen (6-15 år) 

med psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige forstyr-
relser. Vi håber derfor, at rigtigt mange forsat har lyst til 
at tilmelde sig vores netværk og løbende ajourføre deres 
oplysninger.

Den første opgave i praksisnetværket 
Praksisnetværket blev i august kontaktet i forbindelse  
med, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har 
sendt et udkast til revision af Bekendtgørelse om genop-
træningsplaner og om patienters valg af genoptrænings-
tilbud efter udskrivning fra sygehus, samt Vejledning om 
træning i kommuner og regioner i høring. 

Dansk Selskab for Fysioterapi blev inviteret til at afgive 
høringssvar og har bedt de faglige selskaber, herunder 
DSPF, om input til høringssvar.

Bestyrelsen i DSPF fandt det vigtig at gøre sin indfly-
delse gældende i dette vigtige anliggende. 

Derfor har vi kontaktet de fysioterapeuter, som er til- 
meldt netværksgrupperne »akut/subakut indsats« og 
»rehabilitering/habilitering«, for at bruge deres indsigt i 
og erfaring med genoptræningsplaner til at videregive de 
inputs, som de finder væsentlige at videregive til Dansk 
Selskab for Fysioterapi. Inputs fra DSPF er blevet sendt 
samlet til Dansk Selskab for Fysioterapi. 

Har du spørgsmål til praksisnetværket kan du kontakte 
Tina på ovenstående mail. 

Praksis 
netværk

http://www.dspf.dk/eksempel-side/tilmeld/
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Efter & videreuddannelse

Formand 
Hanne Christensen 
hanne.chr@live.dk 
 

Kasserer 
Lene Meldgaard Christensen 
buen9@mail.dk 
 

Bestyrelsesmedlem  
Vibeke Grandt 
vibekegrandt@hotmail.com 
 

Bestyrelsesmedlem  
Helle Mätzke Rasmussen 
helle.maetzke.rasmussen@ 
gmail.com   

Bestyrelsesmedlem
Jytte Falmår  
jytte@falmaar.dk 
 

Bestyrelsesmedlem 
Tina Borg Bruun  
tibr01@frederiksberg.dk 
 

Bestyrelsesmedlem 
Ida Ingerslev Hansen 
idha01@frederiksberg.dk 

Suppleant 
Mirjam Gismervik 
mirjam.gismervik@gmail.com 

Suppleant 
Nina Bastholm 
nb@odense.dk  

Suppleant 
Winnie Rasmusson 
winnie.rasmusson@egekom.dk

Bestyrelsen

Skal du på kursus,  eller kender du til nye spændende kurser ...

Fysioterapeuter, der arbejder med børn, kan orientere sig om aktuelle  
efter- og videreuddannelsestilbud på DSPF’s hjemmeside: 

http://www.boernefysioterapi.dk/Kurser/

For at fremme vidensdeling indenfor fysioterapi med børn, opfordres 
alle udbydere af efter- og videreuddannelsetilbud til at annoncere  
jeres udbud på hjemmesiden. Udbydere kan ex være arbejds- 
pladser, private initiativer oa. 

For annoncering kontakt webmaster Helle Kongsbak.  
Mail: helle.kongsbak@live.dk

Det fremgår under hvert enkelt kursusopslag, hvem der er arrangø-
rer af det enkelte kursus/temadag. DSPF sorterer ikke i opslagene 
og kan derfor ikke give garanti for indhold og kvalitet i de enkelte 
kurser. Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi er kun ansvarlig 
for kurser fra eget kursusudvalg.
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Næste nummer udkommer foråret 2015
Redaktionen modtager gerne uopfordret artikler fra medlemmer, som har lyst til at  

dele viden og erfaringer med andre fysioterapeuter, der arbejder med børn.


