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Kære faglige selskaber i fysioterapi   
Det er ikke længe siden at DSF sidst udsendte et 
nyhedsbrev, men der er turbo på faglige selskaber, DSFs 
bestyrelse og sekretariat, samt en række 
arbejdsgrupper. Vi vil derfor gerne dele væsentlig 
information og give jer mulighed for størst mulig indsigt. 
De første 2 år af den siddende bestyrelses tid i DSF, har 
målet være at styrke og udvikle de strategiske og 
organisatoriske muligheder for at understøtte DSFs og 
de faglige selskabers kerneopgaver. Organisatorisk har 
vi effektiviseret arbejdsgangene, opbygget en 
organisation med tæt kontakt til bestyrelsen og 
udbygget muligheder for at skabe flere arbejdsgrupper 
og projekter med ad-hoc bistand. Målet har været at 
styrke ressourcer til investering i løsninger og projekter, der understøtter DSFs overordnede strategier 
og ikke mindst styrker faglige selskabers arbejde og samarbejde om fysioterapeutisk 
kompetenceudvikling, specialisering og evidensbasering.  
 

Vi glæder os derfor over at kunne præsentere et balanceret budget med en række finansierede 
løsninger og planer, der kan effektivisere det administrative arbejde i faglige selskaber, styrke 
uddannelses- og kompetenceudviklingen og styrke faglige selskabers positionering, netværk og faglige 
arbejde generelt.  I dette års sidste nyhedsbrev rækker vi derfor både ud mod 2020 og mod langsigtede 
visioner og præsenterer en række af de projekter og tiltag der udmøntes på baggrund af DSFs 
opdaterede strategi- og handleplan. 
 

God arbejdslyst i sidste del af 2019 og rigtig glædelig jul og godt nytår. 
 

Bedste faglige hilsner på vegne af DSFs sekretariat og bestyrelse, 
Lars Henrik Larsen, Formand for DSFs bestyrelse 

 

 
    Dansk Selskab for Fysioterapis nyhedsbrev                                                           december 2019 

DSF OG DET STRATEGISKE ARBEJDE ............................................................................................................................................. 2 
SUPERVISIONSUDDANNELSE ......................................................................................................................................................... 2 
FORSKERANALYSE .......................................................................................................................................................................... 2 
LÆRINGSPORTAL OG DIGITALE LØSNINGER................................................................................................................................. 3 
FAGLIGE RÅD OG UDVALG ............................................................................................................................................................ 3 
PRAKSIS- OG KOMPETENCEANALYSE............................................................................................................................................ 3 
VIDENSBASERING OG EVIDENS ..................................................................................................................................................... 3 
VERDENSKONGRES I REHABILITERING.......................................................................................................................................... 4 
FAGLIGE OG VIDENSKABELIGE NETVÆRK ..................................................................................................................................... 4 
GDPR ............................................................................................................................................................................................... 5 
SPECIALISERINGSORDNINGEN ...................................................................................................................................................... 5 
MÅLEREDSKABER ........................................................................................................................................................................... 5 
 DIALOGMØDE ............................................................................................................................................................................... 5 
ANNONCERING AF KURSER I FYSIOTERAPEUTEN ........................................................................................................................ 6 
FONDSKURSUS, ET TILBUD FRA DANSKE FYSIOTERAPEUTER ...................................................................................................... 6 
GRATIS KURSER I SAMARBEJDE MED CENTER FOR AKTIV SUNDHED ......................................................................................... 6 
CURRICULUM OG KOMPETENCEPROFIL....................................................................................................................................... 6 
UDPEGNINGER ............................................................................................................................................................................... 7 
KORTE NYHEDER ............................................................................................................................................................................ 7 

 
   

    1. marts          Specialisering 
                                 OBS rykket frist 

    4. marts      Dialogmøde 
                                       DGI-byen, København 

    9. juni          DSF Generalforsamling  
                                       Årsmøde - Severin, Middelfart 

    6. november Dialogmøde 
                                       Severin, Middelfart  X 2020

    

 



                                  Nyhedsbrev  
                                                                                                                                                December 2019 

  

2 
 

 

 DSFS STRATEGISKE ARBEJDE 
  - Nye indsatsområder og handleplaner 
På strategiseminar i efteråret 2019 satte bestyrelsen fokus på primære handleplaner med afsæt i 
Strategi og handleplan 2025, som kan ses i nyhedsbrev oktober 2019.  
Det overordnede strategiske fokus er uændret, men DSFs kerneopgaver understøttes bedst gennem 
dynamiske justeringer og løbende tilpasning af prioriterede områder, og herunder ses en liste over en 
række af de igangværende og kommende aktiviteter i efteråret 2019 og foråret 2020:  
 

Strategiområde Handleplan 

Branding og positionering.  
Særligt kompetenceudvikling og specialisering. 

DSF og faglige selskabers supervisionsuddannelse. 

Høringer og udpegninger. 
Positionering.  

Etablering af GRADE kurser i samarbejde med 
Sundhedsstyrelsen i 2020. 

Branding og positionering. 
Særligt fokus på synlighed. 

Synlighedsindsats målrettet studerende i 2020.  

Netværk. 
 

Forskeranalyse, kvalitativ og kvantitativ afdækning, 2019-
2020. 

Branding og Positionering. 
Særligt kompetenceudvikling og specialisering. 

Indkøb af Digital læringsportal der understøtter E-læring, 
evaluering mv. og etablering af videndelings- og 
annonceringsplatform i 2020.  

Branding og Positionering, samt netværk. 
Særligt samarbejde og netværk med forskere.  

Faglige råd og udvalg: Afdækningsanalyse og udvikling af 
oversigt, 2019-2020. 

Branding og Positionering, samt netværk. 
Særligt kompetenceudvikling og specialisering. 

Praksis- og kompetenceanalyse i samarbejde med 
Praktiserende Fysioterapeuter og Erhvervsnetværket for 
Frie Praktiserende Fysioterapeuter. 

Branding og Positionering, samt netværk. 
Særligt kompetenceudvikling og specialisering.  

Analyse af mulighed for adgang til videnskabelige 
tidsskrifter. 

Branding og Positionering, samt netværk. 
 

Øget fokus på strategisk samarbejde med Danske 
Fysioterapeuter med særligt blik på snitflader og synergi. 

 
 

I orienteres løbende om disse tiltag og flere af dem uddybes herunder. 
 

 

SUPERVISIONSUDDANNELSE 
- er det noget for dig eller kolleger i dit netværk? 

Arbejdsgruppen med repræsentanter fra de faglige selskaber arbejder på at etablere Supervisions-
uddannelsen for fysioterapeuter med opstart fra august 2020. Målet er at skabe en målrettet 
uddannelse til fysioterapeuter, der efterfølgende har stærke kompetencer til at lave klinisk supervision. 
Uddannelsen annonceres i starten af 2020, hvor du kan se uddannelsesbeskrivelsen og få mere 
information om indhold, metoder og pris. 

Se i øvrigt kravene til dokumenteret supervision hvis du er interesseret i specialisering på 
www.fysio.dk/kurser--uddannelse/specialiseringsordningen/hvilke-krav-skal-du-opfylde/krav-til-supervision. 

 

FORSKERANALYSE 
- kvalitativ og kvantitativ afdækning, 2019-2020 

Bente Andersen, lektor på Københavns Professionshøjskole og medlem af Dansk Selskab for 
Sportsfysioterapi, gennemfører fra december 2019 til maj 2020 en gennemgribende analyse af 
forskningsområder i de faglige selskaber. Målet er at afdække muligheder og udfordringer i et tæt 
parløb mellem faglige selskaber for fysioterapi og forskere og forskningsmiljøerne generelt. I 
samarbejde med DSF indsamles data til at perspektivere fremtidige indsatser, der kan styrke 
samarbejde mellem praksis og forskning.  
Vi glæder os over at kunne trække på Bentes kompetencer og mange år som spydspids i fagligt arbejde og i 

DSF og ser frem til at træffe beslutninger og udvikle strategier på et vidensbaseret grundlag. 

http://www.fysio.dk/kurser--uddannelse/specialiseringsordningen/hvilke-krav-skal-du-opfylde/krav-til-supervision
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LÆRINGSPORTAL OG DIGITALE LØSNINGER 
- Nye muligheder, nye læringsrum, effektivitet, styring og markedsføring 

 I de faglige selskaber i fysioterapi lægges en stor frivillig indsats fra engagerede fysioterapeuter. 
Desuden er en vigtig del af selskabernes portefølje orienteret mod formidling og deling af viden, samt 
udvikling af kompetencer i praksis. Der efterlyses kontinuerligt løsninger, der kan støtte selskaberne. 
Derfor afdækker DSF aktuelt markedet for digitale løsninger, der kan ramme en vifte af selskabernes 
udfordringer og samtidigt skabe mulighed for nye løsninger og styrkede  
rammer for samarbejde mellem selskaber.  
 

I løbet af 2020 tilbyder DSF derfor en samlet løsning med en platform til  

• Administration af kurser og uddannelsesaktiviteter  

• E-læring  

• Digital evaluering 

• Fælles markedsføring af kurser og arrangementer 
 

Vi glæder os til at kunne præsentere de mange muligheder og smart-løsninger der kan  
Støtte de faglige selskabers arbejde og åbne helt nye veje. I orienteres snarest muligt. 

 

FAGLIGE RÅD OG UDVALG 
Afdækningsanalyse og udvikling af oversigt, 2019-2020. 

DSFs bestyrelse arbejder målrettet på at understøtte faglige selskabers arbejde med kvalitetssikring, 
kompetenceudvikling og evidensbasering. Parallelt hermed fokuseres på at styrke interne og eksterne 
samarbejdsrelationer og sikre, at opdateret viden integreres i enhver relevant sammenhæng. Dette 
sikres gennem deltagelse i høringer, en lang række udpegninger af ressourcepersoner og gennem 
deltagelse i forskellige fora og arrangementer, samt indplacering i råd, udvalg etc. DSF gennemfører 
derfor i de kommende måneder en analyse og genererer data til at skabe overblik over de mange 
områder, så bestyrelsen kan udvikle en stærk strategi og efterfølgende prioritere indsatserne. 
 

Følg med i DSFs arbejde på Facebook og på www.danskselskabforfysioterapi.dk  

 

PRAKSIS- OG KOMPETENCEANALYSE 
Samarbejde med PF og EFPF  

I samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter og Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende 
Fysioterapeuter, arbejder DSF i 2019-2020 på en analyse af kompetencekrav og kompetenceudvikling i 
privatsektoren. Målet er at understøtte fysioterapeuters muligheder for at styrke målrettet 
kompetenceudvikling indenfor sektoren og invitere de faglige selskaber til dialog om hvordan 
selskaberne kan understøtte kompetenceudvikling.  
 

Efterfølgende evaluerer DSF på analysearbejdet med henblik på at vurdere behov  
og effekt af lignende processer i andre sektorer og arbejdsområder. 

 

VIDENSBASERING OG EVIDENS 
Analyse af mulighed for adgang til videnskabelige tidsskrifter. 

Både faglige selskaber og en lang række enkeltmedlemmer efterlyser adgang til videnskabelige 
tidsskrifter, der ofte kun præsenterer abstracts på forskningsartikler, mens fuldtekst-adgang er gemt 
bag betalt log-in. I efteråret 2019 iværksatte DSF en indledende analyse af selskabernes nuværende 
adgange og behov og indledte en dialog med udbydere af tidskriftspakker. Desuden analyseres på andre 
udfordringer og muligheder og vi vil i starten af 2020 have et endeligt bud på en mulig løsning. 

 

Faglige selskaber orienteres så snart der foreligger en afklaring og vi håber at kunne understøtte en  
central indgang til evidensbasering af fysioterapien gennem adgang til en række forskningsdatabaser. 

http://www.danskselskabforfysioterapi.dk/
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VERDENSKONGRES 
Rehabiliteringskongres afholdes 8-10. september 2020 i Aarhus 

Moving Societies er temaet, når der i 2020 afholdes verdenskongres i rehabilitering på dansk grund. 
DSF er i tæt dialog med Rehabiliteringsforum Danmark og har opfordret faglige selskaber til at indsende 
forslag til symposier, abstracts til forskningsformidling etc. Der er mulighed for at få sparring og støtte 
til at etablere kontakt til andre interesserede, der evt. kan medvirke til at facilitere ideer, så kontakt 
gerne teamet bag kongressen både med færdige ideer eller boblere der kan videreudvikles. 

Læs mere om kongressen og kontakt Rehabiliteringsforum Danmark på www.rehabiliteringsforum.dk  
 

FAGLIGE OG VIDENSKABELIGE NETVÆRK 
Etablering af netværk i 2020 

En række interesseområder eller sygdomsspecifikke områder i fysioterapien er i mindre grad 
understøttet af eller ikke direkte forankret i et specifikt fagligt selskab. DSF får mange henvendelser fra 
borgere, fysioterapeuter eller andre sundhedsprofessionelle, der efterlyser netværk eller 
ressourcepersoner de kan henvende sig til indenfor disse områder. Der henvises altid til relevante 
kontakter i de 17 faglige selskaber, men DSF vil gerne understøtte udviklingen af faglige og 
videnskabelige netværk i tilknytning til selskaberne. I 2020 vil vi derfor, i samarbejde med relevante 
selskaber, støtte etablering af faglige og videnskabelige netværk på prioriterede områder.  
 

Rehabilitering af muskuloskeletale patienter: etablerende netværksmøde  
- Gratis oplæg og møde for fysioterapeuter i faglige muskuloskeletale selskaber og andre interesserede 
Rehabiliteringsforsker Nanna Rolving holder oplæg sammen med sin forskergruppe og efterfølgende 
kan du medvirke til at etablere netværket Rehabilitering af muskuloskeletale patienter   

Møde i Aarhus 16. marts 2020 og online. Få info på DSFs Facebook og gennem dit faglige selskab 

  

http://www.rehabiliteringsforum.dk/
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GDPR 
 – opfølgning  

GDPR har fyldt meget i faglige selskaber og en række tiltag er introduceret til at styrke arbejdet med 
datasikkerhed: fællesmøder med information og videndeling, specialtilbud på den GDPR-sikrede 
bestyrelsesportal Betterboard, tilbud om sikker mail samt hjælp fra kompetente konsulenter fra Danske 
Fysioterapeuter på konkrete spørgsmål.  
Faglige selskaber opfordres fortsat til at reviewe jeres tiltag og overveje om profilen kan styrkes. I 2020 
vil vi i samarbejde med Danske Fysioterapeuter igen se på muligheden for at hjælpe med dette, men 
ind til da  bør I følge op på en række centrale spørgsmål: 

• Er der styr på GDPR og har i evalueret jeres nuværende status? 

• Kan Betterboard styrke GDPR profilen (og samtidigt øge effektiviteten)? 

• Har I etableret sikker mail? 

 

SPECIALISERINGSORDNINGEN  
– godkendelser, næste ansøgningsfrist og elektronisk ansøgningsmulighed.   

I seneste ansøgningsrunde behandlede specialiseringsrådet 45 ansøgninger, der inkluderede 5 
ansøgninger om godkendelse som specialist og 30 ansøgninger om godkendelse som certificeret 
kliniker, mens 10 søgte om fornyelse af specialisttitlen. I alt 42 ansøgere blev godkendt og der er nu i 
alt 180 godkendte fysioterapeuter under specialiseringsordningen. 
Behandlingen af ansøgningerne har tydeliggjort behovet for mindre justeringer. I foråret 2020 afsluttes 
derfor en evaluering af ordningen, hvorefter der gennemføres mindre tilpasninger og præciseringer. 
Ansøgning om specialisering inkluderer desuden et stort administrativt arbejde for både ansøger og 
sekretariat og der er behov for at styrke ansøgningsprocedurer og efterbehandling. I 2020 udvikles 
derfor en webbaseret ansøgningsprocedure, der skal effektivisere proceduren for alle parter.  
 

Vi orienterer jer om justeringer i procedurer så snart de foreligger i 2020. 
Vær opmærksom på at næste frist for at søge om specialisering er 1. marts 2020. 

 

 

  MÅLEREDSKABER 
   - Eftersyn, opdateringer og dialog på vej! 
Konsulent Bibi Dige Heiberg kontakter alle faglige selskaber for dialog om måleredskaber i løbet af 
december 2019 og foråret 2020. Målet er at gennemføre en systematisk gennemgang og 
gennemgående revision og opdatering af relevante måleredskaber. Alle selskaber opfordres derfor til 
at gennemgå relevante dele af hjemmesiden for at effektivisere opdateringsprocessen mest muligt. 
Vær opmærksom på, at alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter og faglige selskaber kan kontakte 
Bibi på bdh@fysio.dk hvis I har spørgsmål til publicerede måleredskaber, har behov for sparring om 
måleredskaber eller har forslag til nye måleredskaber på hjemmesiden. 
 

Se måleredskaber og følg opdateringen på www.fysio.dk/fafo/maleredskaber 

 

  DIALOGMØDE 
  4. marts 2020 i DGI-byen København 

Hovedtema for mødet bliver kompetenceudvikling og specialiseringsordningen med afsæt i 
kompetencebegrebet, kompetenceprofiler og curriculum. Ved den lejlighed vil vi fremlægge 
evalueringen af specialiseringsordningen for at få de sidste input fra faglige selskaber forud for justering 
af retningslinjer og ansøgningsprocedurer. Mødet afholdes i DGI byen i København, ved siden af 
Hovedbanegården.  
 

Info om dialogmødet følger i starten af det nye år. 
Sæt X i kalenderen 4. marts og overvej hvem der deltager for jeres selskab.  

mailto:bdh@fysio.dk
http://www.fysio.dk/fafo/maleredskaber
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    ANNONCERING AF KURSER I FYSIOTERAPEUTEN 
    - Plan for  2020 og nye muligheder rundt om hjørnet 

Faglige selskaber har mulighed for en begrænset, gratis annoncering af kurser og arrangementer i 
Fysioterapeuten. Enten gennem løbende annoncering (maksimalt to kurser pr. selskab pr. blad) eller 
med en større kalenderannonce ved årsskiftet, der omfatter alle årets kurser. For annoncering, kontakt 
kursusannoncer@fysio.dk Deadlines for annoncering i de 8 numre i 2020 ses herunder.   
 

 
 

På grund af stor efterspørgsel på supplerende muligheder for fælles annoncering og markedsføring 
forventer DSF at kunne præsentere en mulighed for mere dynamisk annoncering og større synlighed 
på tværs af selskaberne ved lanceringen af ovennævnte portal-løsning. 

  

   FONDSKURSUS, ET TILBUD FRA DANSKE FYSIOTERAPEUTER 
     -har du eller dit faglige selskab brug for fondsmidler eller anden støtte til projekter? 
Danske Fysioterapeuter afholder kurset Succes med fondsansøgninger i januar/februar 2020 der kan 
styrke dine kompetencer til at finansiere projekter og styrke forståelsen for fonde og deres maskinrum.  

Læs mere på www.fysio.dk/kurser 
 

Husk desuden, at de faglige selskaber kan ansøge Dansk Selskab for Fysioterapis pulje til støtte til 
udarbejdelse og opdatering af retningslinjer m.v. Læs mere på www.danskselskabforfysioterapi.dk    
 

SAMARBEJDSAFTALE MED CENTER FOR AKTIV SUNDHED  
- Gratis 1-dags kurser og evidensopdatering 

DSFs samarbejdsaftale med CFAS foldes i 2020 ud gennem gratis 1-dags kurser med fokus på aktiv 
intervention. Medlemmer af faglige selskaber i fysioterapi inviteres til at deltage i 1-dags kurser med 
vidensformidling om fysisk aktivitet og træning som behandling til specifikke målgrupper og 
efterfølgende inviteres I til at medvirke til opbygning af netværk med kolleger med sammenfaldende 
interesser og arbejdsopgaver. De første kurser orienteres mod diabetes-patienter og derefter rettes 
fokus bredere på fysisk aktivitet til udvalgte borgere og patienter. 

Vi arbejder på at afvikle kurser i både Øst- og Vest-Danmark i 2020 i samarbejde med CFAS forskere. 
Læs mere om CFAS på www.aktivsundhed.dk 

 

CURRICULUM OG KOMPETENCEPROFIL 
- strategier til at styrke kvalitet, samt målrette kompetenceudviklingen 

Flere faglige selskaber har allerede veletableret curriculum, der beskriver hele uddannelsesporteføljen, 
mål, metoder og grundlæggende indhold eller en kompetenceprofil, der beskriver de grundlæggende 
kompetencer, der orienteres mod i arbejdet med målrettet kompetenceudvikling.  
Det er et stort og komplekst arbejde, men der stort udviklingspotentiale i at styrke aktiviteterne i 
selskaberne gennem den bagvedliggende analyse og efterfølgende proces i udviklingsarbejdet. DSF har 
derfor sat disse temaer på dagsordenen ved flere dialogmøder og er i dialog med flere selskaber, der 
har fået oplæg og sparring på taksonomier, læringsmål og strukturerede uddannelsesbeskrivelser. I 
2020 vil en endnu større række af selskaber dermed kunne basere aktiviteterne på basis af en metodisk 
stærk, struktureret profil og beskrivelse – flere af selskaberne endvidere med en international profil 
med kobling til europæiske eller globale netværk af faglige selskaber og organisationer.  
 

Følg med i udviklingen på hjemmesiderne - der er link til alle selskaber på 
www.danskselskabforfysioterapi.dk 

mailto:kursusannoncer@fysio.dk
http://www.fysio.dk/kurser
http://www.danskselskabforfysioterapi.dk/
http://www.aktivsundhed.dk/
http://www.danskselskabforfysioterapi.dk/
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     Kontakt 
 Dansk Selskab for Fysioterapi kontakt@dsfys.dk  
Konsulent       Lars Tomlinson   lt@fysio.dk 
Konsulent   Bibi Dige Heiberg  bdh@fysio.dk 
Formand   Lars Henrik Larsen lhl@dsfys.dk  

         www.danskselskabforfysioterapi.dk 
 

 
 
            #stærkefysioterapeuter 
            #specialiseringsordningen 

 

 

UDPEGNINGER 
DSF koordinerer en lang række udpegninger til arbejdsgrupper, høringssvar mv. Vi orienterer eller 
inddrager faglige selskaber og relevante tovholdere for at sikre, at de mest kompetente fagpersoner 
udpeges til den konkrete opgave. En af de 2020 udpegninger der har mere almen interesse, er til en 
arbejdsgruppe til udarbejdelse af en national forskningsstrategi for det primære sundhedsvæsen.   
Sundhedsstyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal rådgive styrelsen i udarbejdelsen af en 
national forskningsstrategi.  

DSF er glade for at kunne meddele, at Forskningsleder Thomas Maribo, Defactum, har  
takket ja til opgaven og vi ser spændt frem til at kunne få inblik i den kommende strategi. 

 
KORTE NYHEDER 
- Orientering fra Dansk Selskab for Fysioterapi 

 

Studenterindsats 
I 2020 koordinerer DSF, i samarbejde med Danske Fysioterapeuter, en målrettet informations-
kampagne mod studerende på fysioterapeutuddannelserne for at øge synligheden af faglige selskaber 
 

Kliniske retningslinjer  
DSF koordinerer og rådgiver om udarbejdelse af kliniske retningslinjer – læs mere på oversigten på 
https://www.fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger/kliniske-retningslinjer og afvent opslag om DSFs 
etablering af GRADE kurser der skal styrke kompetencerne for fysioterapeuter der vil deltage i 
udarbejdelse af Nationale Kliniske retningslinjer. Kontakt bdh@fysio.dk ved yderligere spørgsmål. 
 

DMCG - Danske Multidisciplinære Cancer Grupper 
Kræftområdet er politisk blevet samlet i 24 DMCG-grupper der bla. driver kliniske databaser og 
udarbejdelsen af kliniske retningslinjer. DSF er i dialog med det nationale DMCG sekretariat og håber i 
2020 at etablere et samarbejde for at styrke fokus på fysioterapeutiske indsatser til kræftpatienter. 
 

Fusion webportal med rabat på aktivt tøj 
Husk at alle medlemmer af faglige selskaber frit kan bruge portalen til at bestille og betale tøj med gratis 
forsendelse direkte til jer. DSF og DSMF har desuden købt tøj med logoprint og flere selskaber er på vej. 
Tøjet er god kvalitet med flotte logoer der skaber opmærksomhed. Kontakt lhl@dsfys.dk for mere info. 
 

Betterboard Bestyrelsesportalen 
DSF, DSFGG, DSFHL og DSMF har købt Betterboard portalen og flere er på vej. Erfaringen er, at portalen 
letter det administrative arbejde, styrker samarbejdet, nedsætter antallet af mails og giver større GDPR-
sikkerhed. Kontakt lhl@dsfys.dk hvis I har uddybende spørgsmål. 
 

Kommende arrangementer  
Der er gang i aktiviteterne i og samarbejdet mellem de faglige selskaber og 2020 byder på både store 
kongresser, symposier og et væld af kurser, temadage og møder. Hold øje på Facebook og selskabernes 
hjemmesider - og så glæder vi os til at kunne præsentere for en længe ventet mulighed for at 
koordinere og synliggøre aktiviteterne i fællesskab, så alle medlemmer får bedre overblik over 
aktiviteter og adgang til at styrke de fysioterapeutiske tilbud og egne kompetencer.  
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