
 
 
Ordinær Generalforsamling 2008 

 
Torsdag den 29. januar 2009 kl. 16.45 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
 
2. Beretning fra bestyrelsen 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2008 

 
4. Fremlæggelse af budget 
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2009 
 
6. Indkomne forslag  

a. Tilføjelse til og ændring af vedtægter: bilag 1 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

 
Medlemmerne, Simon Hagbarth, Karen Kotila, Ann Britt Kirkmand og Niels Erichsen 
er på valg. Niels Erichsen og Ann Britt Kirkmand genopstiller ikke. 
 

8. Valg af suppleanter  
Suppleanterne Henning Langberg og Peder Berg er på valg.  

 
9. Valg af to revisorer 

Revisorerne Rasmus Holst og Lau Rosborg er på valg.  
Rasmus Holst og Lau Rosborg foreslås valgt som revisorer.  

 
10. Evt. 
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VEDTÆGTER for FAGFORUM FOR IDRÆTSFYSIOTERAPI: 
 
§ 1 Navn: 
Navnet på dette fagforum er: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet: 
Danish Society of Sports Physiotherapy. 
 
§ 2 Formål: 
I samarbejde med Danske Fysioterapeuter at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser, herunder: 
- at medvirke til udvikling, uddannelse, forskning og dokumentation indenfor idrætsfysioterapi 
- at medvirke til kvalitetssikring indenfor idrætsfysioterapi 
- at arbejde for medlemmernes interesser indenfor idrætsfysioterapi 
- at yde råd og vejledning til fysioterapeuter, der arbejder med idræt 
- at skabe kontakt mellem fysioterapeuter, der arbejder med idræt 
- at skabe kontakt til andre faggrupper og organisationer med samme interesseområde 
 
§ 3 Medlemskab: 
stk. 1: Som ordinære medlemmer kan kun optages medlemmer og juniormedlemmer af Danske Fysioterapeuter. 
stk. 2: Som ekstraordinære medlemmer kan optages fysioterapeuter med dansk autorisation, som er midlertidigt eller fast boende i 
udlandet og som er medlemmer af Danske Fysioterapeuter. 
 
§ 4 Ophør af medlemskab: 
stk. 1: Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden. 
stk. 2: Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører slettelse som medlem. Fornyet medlemskab opnås ved betaling af restancen. 
stk. 3: Overtrædelse af vedtægterne medfører eksklusion. Eksklusion kan indankes for Danske Fysioterapeuter. 
 
§ 5 Kontingent og regnskab: 
stk. 1: Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 
stk. 2: Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
§ 6 Generalforsamling: 
stk. 1: Generalforsamlingen er dette fagforums højeste myndighed. 
stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i januar kvartal. I forbindelse med generalforsamlingen kan afholdes 
landsmøde. 
stk. 3: Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel i enten Danske Fysioterapeuters blad eller 
dette fagforums medlemsblad. 
stk. 4: Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende punkter: 
1  Valg af dirigent og referent 
2  Beretning fra bestyrelsen 
3  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  
4  Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabs år. 
5  Fastsættelse af kontingent 
6  Indkomne forslag 
7  Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8  Valg af suppleanter 
9  Valg af 2 revisorer 
10  Eventuelt 
stk. 5: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 
stk. 6: Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 stemmer for. 
stk. 7: Stemmeretten er personlig. 
stk. 8: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til valg, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen.  
stk. 9: Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, offentliggøres af bestyrelsen på fagforummets hjemmeside på internettet 
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
 
§ 7 Ekstraordinær generalforsamling : 
stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt 10% af medlemmerne skriftligt 
fremsætter krav herom ved motiveret dagsorden. 
stk. 2: Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 3 uger efter kravet er fremsat. 
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§ 8 Bestyrelsen: 
stk. 1: Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. 
stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv. 
stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er 3 
på valg. De 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, virker suppleanten dog i den suppleredes 
valgperiode ud. 
stk. 4: Der tilstræbes en jævn geografisk fordeling af bestyrelsens medlemmer. 
 
§ 9 Andre organisationer: 
stk 1: Fagforum for Idrætsfysioterapi er forpligtet til at overholde Danske Fysioterapeuters love, kollegiale vedtægter og beslutninger 
truffet af foreningens kompetente organer og inden for foreningens formål. 
stk. 2: Fagforum for Idrætsfysioterapi kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden godkendelse af 
Danske Fysioterapeuter. 
 
§ 10 Opløsning: 
stk. 1: Opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være ordinær. Mellem de 
to generalforsamlinger skal der være en periode på minimum 3 måneder. 
stk. 2: Ved begge generalforsamlinger skal opløsningen vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer. 
stk. 3: Ved opløsning tager generalforsamlingen beslutning om, til hvilket almennyttigt formål en evt. formue skal anvendes. 
 
Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen 2004 
 
 
 
 
BESLUTNINGSPROTOKOLLAT 
 
Uddeling af pris: 
Fagforum for Idrætsfysioterapi kan tildele en pris til en person, der har betydet mere end de fleste for idrætsfysioterapiens eller dette 
fagforums udvikling og identitet. Personen udvælges af bestyrelsen efter indstilling fra et eller flere af dette fagforums medlemmer. 
Ved indstillingen skal der især lægges vægt på undervisning, fagpolitisk arbejde, faglig promovering, faglig udvikling og/eller 
forskning. Prisens rammebeløb: 10.000 kr. 
 
Æresmedlemsskab: 
Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen udnævne medlemmer, der har gjort en helt ekstraordinær indsats for 
Fagforum for Idrætsfysioterapi, til æresmedlemmer. Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne. Udnævnelsen medfører 
livsvarigt, kontingentfrit medlemskab af Fagforum for Idrætsfysioterapi. 
Indstilling til æresmedlemsskab må ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen. 
 
Forskningspulje: 
Fagforum for Idrætsfysioterapi etablerer en forskningspulje, hvorfra der maksimalt kan udbetales 25.000 kr. pr. år. Medlemmer af 
FFI kan søge puljen om støtte til idrætsfysioterapeutisk relevant forskning. 
Støttebeløbet skal benyttes til omkostninger i forbindelse med gennemførsel af et forskningsprojekt, til f.eks. leje af lokaler og udstyr, 
transport af forsøgspersoner, udgifter til porto, indkøb af testmateriale m.v.. Beløbet kan ikke bruges til skatte- eller 
indberetningspligtige udgifter som f.eks løn, tabt arbejdsfortjeneste eller honorarer. 
Støtten kan ikke anvendes til kurser, studieophold eller studierejser. Der ydes ikke støtte til projekter som led i en grunduddannelse. 
Der ydes ikke støtte til dækning af udgifter til rejse og ophold i forbindelse med formidling af et projekt, f.eks. ved en kongres. 
Indkomne ansøgninger behandles af bestyrelsen to gange årligt med ansøgningsfrister 1. marts og 1. oktober. Der ansøges på et 
særligt skema, som rekvireres hos FFI eller kan udfyldes på www.idraetsfysioterapi.dk. Planerne for støttens anvendelse skal 
beskrives (budget). 
Ansøgningen vedlægges en projektbeskrivelse (protokol) på maksimalt fem sider ekskl. referencer. Desuden vedlægges udførligt CV 
vedrørende uddannelse, projekterfaring m.v., samt et portrætfoto ved brug af offentliggørelse af støttede projekter. Der kan forventes 
svar på ansøgningen en måned efter - henholdsvis 1. april og 1. november. 
Støttemodtagere forpligter sig ved afslutning af projektet at fremlægge regnskab for støttens anvendelse samt til at formidle 
projektets forløb og resultater gennem en beskrivelse i tidsskriftet Dansk Sportsmedicin og/eller fremlæggelse på fagforums årsmøde. 
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Bestyrelsens beretning for 2008 

 

Medlemssituationen 

Fagforum For Idrætsfysioterapi er i løbet af 2008 vokset med 71 medlemmer. 

Faggruppens medlemstal var ved årets begyndelse 1291, ved årets slutning 1362. 55 % er kvinder og 

45 % er mænd. I årets løb har vi fået 117 nye medlemmer, 35 har meldt sig ud og 11 er blevet 

ekskluderet på grund af kontingentrestance eller manglende medlemskab af Danske Fysioterapeuter. 

Det har i 2008 været Danske Fysioterapeuter der opkrævede kontingent. Denne ordning forsætter i 

2009. 

 

 

Bestyrelsesarbejdet  

Der har gennem året været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Møderne er enten halvdags møder eller 

heldagsmøder.   

I 2008 har fordelingen af ansvar for de forskellige områder af bestyrelsen arbejde været: 

Niels Erichsen   Formand, med ansvar for kontakt til Danske  

Fysioterapeuter, Team Danmark og medier, ansvar for  

forebyggelseskampagner i samarbejde med Gigtforeningen  

og diverse specialforbund. 

 

Martin Uhd Hansen  Administration (økonomi, medlemskartotek),  

kontaktperson for bestyrelsen til Sportskongressen. 

Ann-Britt Kirkmand  Forskningspulje, ansvarshavende for skikampagne i  

samarbejde med gigtforeningen og Dansk Skiforbund. 

Vibeke Bechtold  Formand for Uddannelse og kursusudvalg (UKU),  

kontaktperson for internationalt samarbejde. 

Karen Kotila   Kontaktperson til Dansk Idræts Forbund, Danske  

Fysioterapeuter, medier 

Simon Hagbarth  Webmaster, medansvarlig for håndboldkampagne i  
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samarbejde med Dansk Håndboldforbund og 

Gigtforeningen 

Lisbeth Pagter  Ad-hoch opgaver. Bestyrelsens kontaktperson for 

   Årskongres 2010  

Suppleanter: 

Peder Berg   Forskningspulje. 

Henning Langberg  Internationalt samarbejde, forskningspulje 

 

Knyttet til bestyrelsen fungerer kursus og uddannelsesudvalget. Udvalget har i 2008 bestået af 

Vibeke Bechtold, Bente Andersen, Anders Skov Hansen og Mikkel A. Pedersen. Udvalget har 

ansvar for vedligeholdelse og udvikling af kurser og kursusmateriale og er rådgivende i forhold til 

uddannelsesspørgsmål indenfor Fagforums område. Nærmere om udvalgets arbejde og kurserne 

læses i udvalgets egen beretning. 

 

Eksterne møder og konference virksomhed 

To gange om året indkalder danske Fysioterapeuter samtlige faggrupper og fraktioner til møde, hvor 

faglige og organisatoriske emner af fælles interesser bliver belyst og diskuteret. FFI deltager altid 

med 1 bestyrelsesmedlem. 

I 2008 har der desuden været afholdt møde enkeltvis med nogle af de større faggrupper. I marts 

måned blev vi indkaldt til møde sammen med Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi for at 

drøfte muligheder for strategi og samarbejde mellem fagfora undervisningsgrupper og Danske 

Fysioterapeuter. Her deltog Bente Andersen og Vibeke Bechtold fra kursusudvalget (UKU). Begge 

fagfora var enige i at fortsætte deres kursusaktivitet uden samarbejde med Danske Fysioterapeuter, 

men var interesserede i at udbyde temadage sammen. 

I april måned blev FFI indkaldt til drøftelse af samarbejdsmuligheder vedrørende fremtidig Videns- 

og professionsudvikling og FFI’s indstilling til at overgå til et Videnskabeligt selskab. I dette møde 

deltog Niels Erichsen og Vibeke Bechtold. Alle fagfora og fraktioner blev indkaldt enkeltvis og på 

mødet blev forhold internt i organisationen drøftet i relation til, hvordan det eksisterende faglige 

vidensgrundlag i de enkelte fagforum kunne støttes, udvikles og indgå strategisk i en samlet 

fremtidig professionsudvikling m.h.t. fagudvikling, forskning, organisation og uddannelse.  

Der har også været afholdt møde med Danske Fysioterapeuter, Fagforum for Muskuloskeletal 

Fysioterapi og Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi. Karen Kotila deltog i dette møde. 

Formålet med mødet var at drøfte mulighederne for et IT samarbejde omkring indsamling af 

forskningsresultater. Praksisfonden vil betale etableringen af databaseudviklingen og den løbende 
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drift skal betales af fagfora, som står som ejere. Hvilke udgifter der er forbundet med dette vides 

ikke pt. Ved drøftelsen af den praktisk udførelse af brug af database opstod mange spørgsmål og vi 

afventer spændt et opfølgende møde. 

Til Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde havde FFI fået valgt 2 repræsentanter Karen 

Kotila og Vibeke Bechtold. Det er spændende at være med til at præge udviklingen for 

fysioterapeuter gennem foreningens højeste myndighed og referat fra repræsentantskabsmødet kan 

læses på http://www.fysio.dk/sw97600.asp . Et af forslagene som var til behandling handlede om, 

at man ikke skulle kunne stille op til repræsentantskabet som repræsentant for fagfora, faggrupper 

og fraktioner blev ikke vedtaget. Dette gav stor modstand og forslaget blev trukket. Det gav måske 

anledning til at 2 af de valgte repræsentanter fra fagfora stillede op til hovedbestyrelses valget og 

blev valgt ind. Det var Vibeke Bechtold fra FFI og Eva Hauge fra MDT.  

I juni måned deltog FFI med 2 repræsentanter til World Congress on Sport Injury Prevention i 

Tromsø. Det var utroligt spændende med mange gode indlæg, som kunne understøtte vores videre 

udvikling i FFI og UKU. Kongressen var velbesøgt med 700 deltagere fra 55 lande og alle dagene 

var der 4 parallel sessioner, hvoraf den ene indeholdt workshops. Så det var virkeligt svært at vælge 

til og fra. Der er udarbejdet referat fra kongressen, som kan læses i Sportsmedicin nr. 2/2008 

 
Presse og medier 

FFI har igen I 2008 haft et samarbejde med Journalist Christian W. Larsen. Samarbejdet er 

udviklende og fremadskridende. og FFI har efterhånden opnået en central plads i medierne og det er 

ikke sjældent, at vi bliver kontaktet af medierne vedrørende idrætsfysioterapeutiske 

problemstillinger, ligesom vi langsomt begynder at præge debatten ved blandt andet at indsende 

materiale om aktuelle problemstillinger til medierne.  

I 2008 har samarbejdet resulteret i omtale i: 

Politikken vedr skadesforebyggelse juni 

Politikken vedr. skadesforebyggelse juni 

Børsen Vedr alpint skiløb og alkohol November 

Udspil vedr- hovedskader Januar 
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Forebyggelseskampagner 

FFI har igen i år været involveret i en forebyggelseskampagne. Gigtforeningen, Dansk Håndbold 

Forbund og FFI lancerede i foråret en kampagne om træning til relevant skuldermuskulatur. 

Kampagnen har bestået af plakater, som er blevet sendt rundt til samtlige haller i Danmark samt en 

DVD med forevisning af samtlige øvelser.  

Skikampagnen fra 2007 er blevet relanceret til denne skisæson. Folderne er igen sendt til 

rejsebureauer og det er muligt at skaffe dem ved at kontakte Dansk Skiforbund. 

 

Samarbejde med DIMS 

FFI har fortsat et givende samarbejde med Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. Vi arrangerer i 

fællesskab sportskongressen og samarbejdet er i år blevet udvidet til at indeholde 2 fælles 

bestyrelsesmøder. Vi er endvidere i tæt samarbejde vedrørende sager, som har mediernes interesse 

og hvor vi i samarbejde med Christian W. Larsen (journalist) i fællesskab kan dække mediernes 

spørgsmål.  

 

Samarbejdspartnere  

FFI har i 2008 haft kontakt med Team Danmark og Dansk Idrætsforbund.  

Team Danmark støtter en række af landets bedste atleter med læge og fysioterapeutisk bistand. 

Atleter som niveaumæssigt er rangeret umiddelbart under topeliten får ikke samme støtte fra Team 

Danmark. FFI vil derfor gennem Team Danmark reklamere for de fysioterapeuter, som har taget del 

A eksamen i FFI ´s kursusrække. Vi ønsker på denne måde at hjælpe atleter med at finde kvalificeret 

fysioterapeutisk bistand i deres lokalområde.  

Kontakten til Dansk Idrætsforbund har haft samme indgangsvinkel. Konkret har kontakten betydet, 

at der er kommet en artikel i Idrætsliv, som beskriver de kompetencer, en fysioterapeut, som har 

taget del A eksamen besidder. Artiklen indeholder ligeledes et link til Danmarkskortet med 

angivelse af eksaminerede del A fysioterapeuter på www.sportsfysioterapi.dk . 

 

Idrætsmedicinsk Årskongres 

Idrætsmedicins årskongres løb af stablen fra d. 31/1 til d. 2/2 2008 i København. 

Fakultetet bestod af mange kendte og nye ansigter fra Danmark krydret med foredragsholdere fra 

Norge, Sverige, USA og England. 

Velkomst-talen blev holdt af den første professor i fysioterapi i Danmark – Ewa Roos. 

De sædvanlige samarbejdspartnere (DASFAS, SAKS, ADD, DSSAK og sygeplejerskerne) havde 

sideløbende symposier. 
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Emnerne på kongressen var koncentreret om bruskskader, hofte arthroscopi, lyskesmerter, 

patellasenetendinopati, forebyggelse af og tilbage til sport efter ligamantrekonstruktion og 

psykologien i den sene rehabilitering. 

Derudover var der som vanen tro diverse workshops og frie foredrag med foredragskonkurrence. 

DIMS havde 50 års jubilæum som bl.a. blev markeret med et foredrag om DIMS historie. 

Torsdag aften var der mavedans til Get together og fredag aften var Hollywood Night med gæster 

fra den røde løber og Oscar uddeling samt dans til god musik. 

Endnu en gang en vellykket årskongres. 

 

Dansk Sportsmedicin 

Fagforum for Idrætsfysioterapi og Dansk Idrætsmedicinsk Selskab udgiver sammen bladet ”Dansk 

Sportsmedicin”. Bladet udkommer fire gange om året (i 2008 tre gange) i et oplag på 2.300 stk. og 

distribueres til medlemmerne af de to organisationer samt til cirka 80 abonnenter og den 

dominerende del af den danske dagpresse. 

Bladets 12. årgang, 2008, er udkommet i februar, august og november måned. Desværre måtte maj-

nummeret til redaktionens store fortrydelse aflyses på grund af manglende mulighed for et 

tilfredsstillende fagligt indhold. Indholdet i årets tre numre har omfattet: 

 

Februar (36 sider), med overskrifterne ”Hoftedysplasi” og ”Hofteartroskopi” og "Knæartrose": 

• Hoftesmerter hos yngre voksne - har din patient hoftedysplasi? 

• Hofte-lyskesmerter, hofteartroskopi. 

• Fra knæskade til knæartrose - hvad rolle spiller muskelfunktionen? 

• Abstrakts til Idrætsmedicinsk Årskongres 2008. 

• DIMS kursuskatalog 2008 (som et 12 siders indlæg). 

 

August (36 sider), med overskrifterne ”Rehabilitering efter hofteartroskopi”, ”Rygproblemer og 

idræt” og ”Forebyggelseskongres”: 

• Rehabilitering efter hofteartroskopi. 

• Rygproblemer og idræt - hvad ved vi? 

• Referat fra 2nd World Congress on Sports Injury Prevention. 

• Omtale af DIMS' første diplomeksamen og FFI's eksamen i idrætsfysioterapi, del B. 

 

November (36 sider), med overskriften ”Evaluering af Motion på Recept” og ”Neuromuskulær 

aktivitet og korsbåndsskade”: 
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• Seks års Motion på Recept - historisk rids og fremtidige perspektiver? 

• Evaluering af Motion på Recept i de tidligere Vejle og Ribe amter. 

• Neuromuskulær opvarmning og korsbåndsskade. 

• Hasemuskelfunktion og korsbåndsskade. 

 

Ud over ovenstående artikler af faglig karakter har bladet også bragt stof under kategorierne 

"aktuelt", “informationer”, ”debat”, "møder og kurser" og "adresser". 

 

Redaktionen har i 2008 bestået af 4 repræsentanter for Fagforum for Idrætsfysioterapi (Peder Berg, 

Svend B. Carstensen, Kristian Thorborg og Gitte Vestergaard) og 4 for Dansk Idrætsmedicinsk 

Selskab (Per Hölmich, Bent Wulff Jakobsen, Bent Lund og Bente Kiens). Fysioterapeut Kristian 

Thorborg har fungeret som ansvarshavende redaktør og fysioterapeut Gorm H. Rasmussen har været 

tilknyttet bladet som redaktionssekretær. Der har været afholdt to redaktionsmøder (i marts og 

oktober) for at planlægge bladenes struktur og indhold. 

Bente Kiens forlod i årets løb redaktionen. Tak til Bente for indsatsen. 

 

Økonomisk er bladet fortsat helt afhængig af tilskud fra de to bagvedliggende organisationer, DIMS 

og FFI, og det er næppe realistisk at tro, at dette forhold umiddelbart vil kunne ændre sig. Udgiften 

til at distribuere bladet med Post Danmark vedbliver at stige, og et billigere alternativ lader vente på 

sig, så den eneste mulighed for et billigere blad ser ud til at være at gøre bladet internet baseret for 

derved at spare penge til trykning og distribution. Generalforsamlingerne har hidtil ikke ønsket 

denne mulighed, redaktionen ej heller, men de to bestyrelser vurderer løbende på situationen. 

 

www.idraetsfysioterapi.dk   

Vores side har igen i år været velbesøgt. Det er hele tiden støt stigende år for år med besøgstallet. 

Det vil vi gerne blive ved med, så vi har arbejdet på at få løbende nyheder på forsiden.  Som ofte er 

det kun kursus-siden, som folk klikker ind på. Vi søgte derfor en nyhedsredaktør som skal ”fodre” 

webmasteren med nyheder, som vises på forsiden og sendes ud som et nyhedsbrev. Dette er 

lykkedes og Bente Andersen er godt i gang med at søge ny viden til alle medlemmer. I vil sikkert 

allerede nu have modtaget nogle Nyhedsbreve med forskningsnyt og andet relevant information. 

Målsætningen er ca. 3-4 nyhedsbreve hver måned. 

I er stadig meget velkommen til at komme nye forslag eller ændringer til vores hjemmeside, så den 

kan blive mere brugbar for alle. 
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Internationalt med fokus på IFSP (International Federation of Sports Physiotherapy): 

Det internationale arbejde fortsætter med stor aktivitet, og vores medvirken i det internationale 

bestyrelsesarbejde betyder, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker på 

verdensplan. Det er bestyrelsens håb, at det internationale netværk kan bibringe sportsfysioterapien 

udvikling på både nationalt og internationalt plan. Henning Langberg er FFI´s repræsentant i 

betyrelsen, hvilket betyder vi har den direkte kontakt til IFSP 

 

I 2008 var der ikke nogen generalforsamling, men bestyrelsesmøde, hvor man fastlagde de 

fremtidige perspektiver for IFSP, som fortsat har fokus på fysioterapeuters internationale 

uddannelses- og arbejdsområder indenfor Sportsområdet. Der udvikles stadig i forhold til det 

omfangsrige SPA projekt og dette kan man orientere sig i via www.sportsphysiotherapyforall.org 

Et andet presserende emne er fortsat de økonomiske perspektiver for IFSP. Det er dyrt at opretholde 

en international organisation og det er vanskeligt at få ekstra midler via sponsorater eller afholdelse 

af kongresser, kurser, temadag o.l.. Mødet blev afholdt i Zürich, Schweiz i maj måned i 

sammenhæng med et fagligt symposium omkring Golf og Golfrelaterede skader.  

Næste generalforsamling og bestyrelsesmøde i IFSP bliver afholdt i 2009 i oktober i Madrid.  

Den største korrespondance foregår via mail, da det er for økonomisk belastende, at afholde 

konfrontationsmøder. 

I 2011 vil IFSP indgå som sparringspartner i forbindelse WCPT kongressen, som afholdes i 

Amsterdam. 

 

På sigt er det stadig håbet, at vi kan få såvel IFSP generalforsamlingen og en tilstødende kongres 

placeret i relation til vores egen årskongres i FFI/DIMS regi. 
 

 

Afslutningsvis en tak til alle, der har ydet en indsats for faggruppen i det forløbne år. 

Januar 2009, Bestyrelsen
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Bilag 1 

 
Forslag til generalforsamling 2009 
 
Bestyrelsen har følgende forslag til afstemning på generalforsamlingen 2009: 
 
Forslag 1: Vedtægtsændring § 6 ”Generalforsamling” stk. 4,  
 
Pkt. 4 forslås ændret til ”Fremlæggelse af budget til orientering” 
 
Begrundelse: Klargøring af formålet med fremlæggelse af budget. 
 
Pkt. 6 forslås ændret til ” Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter” 
 
Begrundelse: Klargøring af valgproceduren for bestyrelse og suppleanter 
 
Pkt. 7 valg af suppleanter forslås slettet 
 
Begrundelse: Hvis pkt. 6 vedtages bliver denne § overflødigt. 
 
 
Forslag 3: Vedtægtsændring § 8, “Bestyrelsen”, stk. 2 og 3 
 
stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. 
 
Begrundelse: Klargøring af hvad konstituering indebærer. 
 
stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 4 
bestyrelsesmedlemmer på valg, og i ulige år er 3 på valg. De 2 suppleanter vælges for 1 år ad 
gangen. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, virker suppleanten dog i den suppleredes valgperiode 
ud til førstkommende generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem vælges for 1 eller 2 år, 
afhængig af om det afgående bestyrelsesmedlem er på valg pågældende år. 
 
Begrundelse: Klargøring af hvordan suppleanternes virke er. 
 
Forslag 4: NYT stk. 4 forslås indsat i § 8 
Stk. 4: Valgproceduren i forbindelse med bestyrelsesvalg på generalforsamlingen er som følger: 
Såfremt, der 14 dage før generalforsamlingen er indkommet flere opstillede kandidater end der er 
brug for, skal der stemmes om de indkomne kandidatforslag på generalforsamlingen. På 
generalforsamling giver de enkelte en kort angivelse af, hvem de er og begrundelse for at indgå i 
bestyrelsen.  
Afstemningen foregår skriftligt ved at medlemmerne max. kan afgive stemmeantal svarende til 
antal medlemmer, der skal vælges og med max. 1 stemme pr kandidat. 
De kandidater med flest stemmer er valgt til bestyrelse. Som suppleanter betragtes de kandidater, 
der uden at blive valgt til bestyrelsen har opnået højest stemmetal.  
Ved stemmelighed foretages omvalg blandt disse. 
 
Begrundelse: Klargøring af hvordan valgproceduren foregår på generalforsamlingen ved valg til 
bestyrelsen og til suppleanter. 
 
På bestyrelsens vegne  14. januar 2009 , Vibeke Bechtold 
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            Uddannelses- og Kursus Udvalgets (UKU) årsberetning for 2008. 

 
Udvalgets sammensætning 

Bente Andersen, Anders Skov Hansen, Mikkel A, Petersen og Vibeke Bechtold (formand). 

 

Overordnede betragtninger 

Der er stadig høj aktivitet i Uddannelses- og Kursus Udvalget (UKU), og det synes ikke at blive 

mindre i tider, hvor alle ønsker at udvikle deres kompetencer på forskellige områder. Til tider kan 

arbejdet godt synes for ambitiøst i forhold til den tid, vi har til rådighed, når alle har både arbejde og 

idrætslige interesser at skulle passe samtidig. Vi forsøger på bedst mulig vis at fortsætte med at 

udfordre hinanden, få nye ideer og anvende de ideer, der kommer fra medlemmerne eller Danske 

Fysioterapeuter, så vi kan følge med udviklingstendenserne og blandt andet også være med til at 

sætte øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse udover vi selvfølgelig stadigvæk er 

opmærksomme på, hvad der sker af ny forskning og nye tiltag indenfor idrætsfysioterapi i forhold 

til idrætsskader, diagnosticering og rehabilitering.  

Der kommer fortsat nye krav om opkvalificering, nye kompetencer og specialisering samt 

forskningsresultater i relation til idrætsfysioterapi og idrætsmedicin, som vi må forholde os til. Det 

stiller krav til de fysioterapeuter, der arbejder med idrætsfolk og motionister og dermed til 

uddannelses- og kursusudviklingen i forhold til udbud og justering af kursusaktiviteterne. UKU har 

fundet en god arbejdsform, idet udvalgets sammensætning er bred og giver mulighed for både 

udfordringer, nye ideer og krav om lyst til at forelægge et ret stort stykke arbejde, 

som, vi mener, er med til at udvikle UKU kontinuerligt. Især er samarbejdet med underviserne og 

bestyrelsen i FFI en uvurderlig udviklingsmulighed. 

I 2008 fik Københavns Universitet en ny professor nemlig Peter Magnusson fra Bispebjergs 

forskningsenhed. Ligesom professoren i Odense er det også en fysioterapeut med tæt tilknytning til 

idrætsområdet, så vi håber også her på et godt samarbejde i fremtiden. 

 

Mødeaktiviteten i Danske Fysioterapeuter sammen med Muskuloskeletal fysioterapi og Mekanisk 

terapi og diagnostik - McKenzie vedrørende udarbejdelse af monofaglige og/eller tværfaglige 

 12



Masteruddannelser indenfor områderne Muskuloskeletal fysioterapi og idrætsfysioterapi er 

desværre gået i stå. Vi venter på nyt udspil fra Danske Fysioterapeuter, men har ikke tænkt os at 

sidde med hænderne i skødet.  Vi vil fortsætte med at se nærmere på hvilke muligheder, der kan 

være for udbud af masteruddannelse indenfor vores område. Vi håber, at vi kan finde frem til at 

udbyde en masteruddannelse enten i Universitetsregi eller i samarbejde med Professionshøj-

skolerne. 

Fysioterapi udvikler sig og det er vigtigt at ny og dokumenteret viden bruges så mange steder i 

samfundet som muligt. Specialistordningen i Idrætsfysioterapi skal medvirke til at understøtte 

denne udvikling. Specialisten anerkendt af Danske Fysioterapeuter har et ansvar for at være med til 

at sprede sin viden og praktiske kompetence inden for sit specialeområde – her idrætsfysioterapi. 

FFI/UKU vil meget gerne anmode flest mulige om at søge om at blive specialist. Der er ansøg-

ningsmulighed 2 gange årligt den. 5. april og d. 5. november. I 2008 er der blevet godkendt 

yderligere 4 indenfor idrætsspecialet. Vi vil sige til lykke til Bente Andersen, Niels Erichsen, 

Morten Høgh og John Verner.  

 

Mødeaktivitet, udvikling og uddannelse: 

UKU har afholdt 6 konfrontationsmøder samt 2 møder, hvor UKU og de faste undervisere i FFI har 

været. Desuden har vi haft 1 møde fælles med bestyrelsen i FFI, UKU og de faste undervisere samt 

1 møde hvor FFI´s bestyrelse og UKU har været sammen med henblik på uddybning og udvikling 

af aktiviteterne indenfor kursus- og uddannelsesområdet. Ud over dette har der været afholdt flere 

kortere møder i mindre grupper blandt andet møder med henblik på udvikling af enkelte kurser og 

undervisningsmaterialer i del A. Her kan vi især pege på udvikling af emneområderne i 

introduktionskursus, udarbejdelse af nyt billedmateriale til tape kursus og endelig er en gruppe 

nedsat for at se nærmere på vores billedmateriale, så der kommer flere litteraturhenvisninger på. 

Desuden arbejder vi fortsat med udvikling af del B kurserne og del B eksamen. En væsentlig del af 

kommunikationen og udvalgsarbejdet mellem møderne foregår via mail. Det medvirker til hurtigere 

informationer, men også til øget arbejdspres, idet alle forventer hurtige tilbagemeldinger.  

Der har i 2008 været afholdt 1 møde mellem DIMS´ s uddannelsesudvalg (UU) og UKU med 

henblik på planlægning af fælles aktiviteter.  

 

Vi har i 2008 afholdt Eksamen ”Idrætsfysioterapi del A”. Der var 28 tilmeldte og 24 bestod 

eksamen ved første forsøg. I skrivende stund har vi ikke afholdt reeksamen. Til lykke til de nye 

eksaminerede fysioterapeuter. Der er nu 101, der har bestået del A idrætsfysioterapieksamen. De 

kan findes på hjemmesiden angivet med navn, by og mailadresse.  
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http://www.sportsfysioterapi.dk/sw54613.asp  

Eksaminanderne har været rigtig gode til at evaluere eksamensindhold og form. Det har medvirket 

til en stadig udvikling, så de passer til praksis og forhåbentlig er lettere at forstå. Vi mener nu 

eksamen har fundet en form som tilgodeser de aspekter, vi gerne vil have bedømt.  

Fra 2009 er Første Hjælp blevet obligatorisk for at tilmelde sig til eksamen. I FFI er vi enige om, at 

det er væsentligt som Idrætsfysioterapeut at være opdateret i forhold til Første Hjælp, da man ofte 

står alene som sundhedsansvarlig i en klub. Der har i 2008 været udbudt en del Første Hjælpskurser 

rundt i landet, og dette gør sig også gældende i 2009 for at give flest mulig en chance for at deltage 

på et Første Hjælps kursus. Såfremt man allerede har et godkendt Første Hjælps kursus fra Dansk 

Røde Kors eller lignende, kan dette godkendes på lige fod med det FFI afholder. Første Hjælp i FFI 

regi tager udgangspunkt i Dansk Røde Kors kurserne og afholdes af godkendt instruktør herfra, men 

har en større idrætsfysioterapeutisk vinkling. Eksamensretningslinjerne kan ligeledes læses på 

hjemmesiden. http://www.sportsfysioterapi.dk/sw2853.asp   

 

I 2008 har UKU arbejdet videre med Idrætsfysioterapi del B og sidste skud på stammen er kursus 

”Idrætsfysioterapi og Aerob og anaerob træning” som udbydes i maj i København og i uge 40 på 

Lanzarote sammen med ”Idrætsfysioterapi og styrketræning”. Et pilot kursus om ”Idrætsfysioterapi 

og biomekaniske analyser” blev afholdt i 2008, og dette kursus er nu under videre udvikling inden 

det udbydes igen. 

Det ser desværre ud til det er vanskeligt at få fyldt op på kurserne vedrørende Doping, 

Idrætspsykologi og kost/ernæring. Kendskab til Antidoping og Doping er obligatorisk i forbindelse 

med vores medlemskab af IFSP, og vi mener at både idrætspsykologi og ernæring er meget 

væsentlige områder at have med i sin rygsæk som Idrætsfysioterapeut. Vi fastholder derfor disse 

kurser som obligatoriske kurser til del B og håber de justeringer vi foretager ud fra evalueringerne 

er med til at gøre dem mest mulig relevante for vores medlemmer, så de kan afholdes.  

Del B eksamens ligger nu beskrevet på hjemmesiden og forventes afholdt 1. gang i efteråret 2009. 

http://www.sportsfysioterapi.dk/sw57800.asp   

 

Oversigt over kursusstrukturen del A og B se bilag 1. 
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Kursusaktivitet: 

Kursusaktiviteten udvides langsomt men sikkert. Der har i 2008 været stor efterspørgsel efter 

kurserne, og næsten alle opslåede kurser har været fuldt tegnede bortset fra Idrætspsykologi, kost og 

ernæring samt Første Hjælp. Vi håber, de bliver fuld tegnede og afviklet i 2009. Kursus 

Styrketræning og Screening afholdt i København blev aflyst, men gennemført på Lanzarote med 

stor tilfredshed hos kursisterne. Vi er lidt usikre på grunden til, at det er svært at samle tilstrækkeligt 

antal deltagere på dansk grund.  

Vi havde i 2008 planlagt et kursus om ”Idrætsfysioterapi i praksis, - supervision og praksisøvning”, 

da flere havde efterspurgt dette, men måtte aflyse på grund af meget få tilmeldinger. Vi forsøger 

dog at udbyde kurset igen i 2009. Vi måtte ligeledes i 2008 igen aflyse Ski kursus 

”Idrætsfysioterapi og alpin ski”. Vi har derfor konkluderet, at der ikke er ønske hos vores 

medlemmer for denne type kursus og vælger ikke at opslå lignende kurser i 2009. 

Sammen med DIMS/UU havde vi planlagt 3 fælleskurser: 

Løbekursus i Ålborg blev afviklet med 30 deltagere og gentages i januar 2009. Det planlagte Ro 

kursus i Odense blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger og Børn, træning og idræt blev 

afholdt med 20 deltagere, men ingen læger eller trænere, så det er tvivlsomt, om det fortsat skal 

være et fælleskursus eller om UKU skal udbyde kurset med mulighed for deltagelse af andre 

faggrupper. I alt har vi således måttet aflyse 4 kurser i UKU regi og 1 fælleskursus på grund af for 

få tilmeldinger. Vi har til gengæld afviklet 3 ekstra kurser på grund af mange tilmeldinger til 

Introduktion, skulder og knæ kurserne. 

Der var i 2008 planlagt en temadag om hofteproblemer med en udenlands underviser. Desværre var 

det ikke muligt at finde et tidspunkt for afviklingen, så temadagen er udskudt til foråret 2009. I vil 

høre nærmere om dette via hjemmesiden. 

I alt blev i 2008 planlagt 35 kurser i FFI/UKU regi, heraf 3 kurser i samarbejde med DIMS, 1 kursus 

i samarbejde med DIMS og Team Danmark og 1 i samarbejde med Antidoping Danmark. 

Fra 1. januar 2008 ændrede vi på tilmeldings- og afmeldingsprocedurerne til kurserne i FFI regi. 

Procedurerne fungerer godt og der har været langt færre sene afbud, så det har været muligt at fylde 

kurserne op, hvis der kom et afbud, da afbud kommer tidligere. Der har ikke været problemer med 

betaling, og de nye procedurer har lettet det administrative arbejde en hel del. Nogle enkelte har 

protesteret over at skulle betale for at blive registreret som deltager og dermed betale tidligt for at 

være sikker på en plads. Hensigten er, at man tilmelder sig og betaler, når man ved man vil deltage, 

så vi undgår afbud. Vi tager i vores planlægning højde for at kunne udbyde ekstra kurser, hvis nogle 

kurser viser sig at blive meget overbookede. Retningslinjer for tilmelding og afmelding kan ses på 

http://www.sportsfysioterapi.dk/sw165.asp  
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Udbudte FFI kurser i 2008: 

 

Del A kurser 

Introduktionskursus i København, Odense, Århus og på Lanzarote  

Skulder kursus i København, Odense og på Lanzarote 

Hofte kursus i Horsens og København 

Knæ kursus i Odense, 2 x København  

Fod kursus i København og Horsens  

Albue / hånd kursus i Odense og København og på Lanzarote 

Tape kursus i Odense og København  

1. hjælp 2 x Øst for Storebælt og 2 x vest for Storebælt 

 

Del B kurser 

Idrætspsykologi og Ernæring i København  

Biomekanik/styrke/high load på Lanzarote og i København (aflyst) 

Screening på Lanzarote og i København (aflyst)  

Træning og idræt i forhold til børn (UKU/UU/TD)  

Antidoping kursus i København (Antidoping dk/UKU/UU) 

Første Hjælp (2 afholdt og 2 aflyst) 

Alpin ski og Idræt i Frankrig (aflystA) 

Supervision og praksisøvning (aflyst) 

 

Kurser i samarbejde mellem DIMS/UU og FFI/UKU 

Løbe kursus 

Ro kursus (aflyst) 

Børn, træning og idræt 

 

Temadag 

Afholde i foråret 2009 
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Kurserne bliver generelt meget positivt evalueret, og kursisterne er gode til at evaluere kurserne, så 

der er mulighed for at justere. Kursister/medlemmer er altid velkomne til at rette henvendelse, hvis 

de har lyst til at komme med ideer til kurser og temadage. 

 

FFI og UKU synes, det er spændende og udfordrende at sætte fokus på uddannelse indenfor 

idrætsfysioterapi og at lave kurser sammen med andre faggrupper. Vi har fast samarbejde med 

DIMS/UU og afholder fast et møde mellem de 2 foreningers uddannelsesudvalg i januar måned, 

hvor vi planlægger fælles aktiviteter. Vi vil også meget gerne øge vores samarbejde med nogle af de 

andre fagfora, som arbejder indenfor samme fysioterapiområder, som vi gør. Vi mener det har været 

givende med de fællesmøder vi har haft med Muskuloskeletal fysioterapi og Mekanisk terapi og 

diagnostik - Mc Kenzie omkring masteruddannelse, og vi kan supplere hinanden i forhold til andre 

udviklingsområder og få dybere indsigt i hvordan vi kan arbejde sammen.. 

 

Afsluttende kommentarer: 

Tak for endnu et godt år med stor aktivitet, udvikling og iderigdom til alle, der har været involveret i 

FFI´s kursusenhed. 

 

Vi er altid åbne overfor ideer, forslag, kritik eller roser fra medlemmerne. Det giver mulighed for at 

komme videre og ikke hænge fast i gammel tankevirksomhed. Vi synes, det er vigtigt, at der er en 

fortsat dialog mellem UKU og Fagforums medlemmer, så vi fælles kan arbejde for at profilere 

idrætsfysioterapien.  

 

Det gode og konstruktive samarbejde i UKU og den nære kontakt mellem UKU og bestyrelsen giver 

god grobund for udvikling og er motiverende for arbejdet. Det samme gælder samarbejdet med den 

faste undervisergruppe. Idealismen i UKU og undervisernes store entusiasme er medvirkende til, at 

udviklingen indenfor Idrætsfysioterapien til stadighed finder sted.  

 

Tak for godt samarbejde og fortsat god arbejdslyst til alle. 

 

Kursusudvalget  
ved  
Vibeke Bechtold, formand og bestyrelsesmedlem
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Bilag 1.  
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KKuurrssuussssttrruukkttuurreenn ii FF..FF..II..  

  
  
  
  

EEKKSSAAMMEENN  
DDEELL  AA  ((1100  EECCTTSS  iinnkkll..  eekkssaammeenn))  

Eksamenskrav  del  A  fra  2009Eksamenskrav del A fra 2009  
00,,7755  EECCTTSS  
11..  hhjjæællpp  mmeedd  ssppeecciieell  rreellaattiioonn  ttiill  iiddrræættssffyyssiiootteerraappii  

  
DDEELL  BB  kkuurrssuuss  ((1100  EECCTTSS  iinnkkll..  eekkssaammeenn))  

Obligatoriske  kurserObligatoriske kurser  
44,,55  EECCTTSS  
TTrræænniinnggssffyyssiioollooggiisskkee  aassppeekktteerr,,  bbiioommeekkaanniisskkee  aannaallyysseerr,,  ssttyyrrkkeettrræænniinngg,,  ffoorreebbyyggggeellssee,,  ssccrreeeenniinngg,,  tteessttss  
oo..ll..  ii  rreellaattiioonn  ttiill  IIddrræættssffyyssiiootteerraappii  
00,,7755  EECCTTSS  
IIddrræættssppssyykkoollooggii,,  ccooaacchhiinngg  oogg  kkoosstt//eerrnnæærriinngg      
00,,7755  EECCTTSS  
AAnnttiiddooppiinngg//ddooppiinngg  
  
Emner,  hvoraf    1  -  2  kan  vælgesEmner, hvoraf 1 - 2 kan vælges  
11,,55  EECCTTSS  
TTrræænniinngg  oogg  iiddrræætt  ttiill  bbøørrnn//uunnggee  
11,,55  EECCTTSS  
TTrræænniinngg  oogg  iiddrræætt  ttiill  æællddrree  
11,,55  EECCTTSS  
HHaannddiiccaapp  iiddrræætt  
11,,55  EECCTTSS  
MMoottiioonn,,  ttrræænniinngg,,  ccooaacchhiinngg  
11,,55  EECCTTSS  
RReelleevvaannttee  eemmnneerr  ii  rreellaattiioonn  ttiill  IIddrræættssffyyssiiootteerraappii  ff..  eekkss..  MMTT  kkuurrsseerr,,  ddyynnaammiisskk  ssttaabbiilliitteett,,  FFyyssiisskk  
aakkttiivviitteett//mmoottiioonn  oo..ll..  
11,,55  EECCTTSS  
GGrreennssppeecciiffiikkkkee  IIddrræættsskkuurrsseerr  eefftteerr  nnæærrmmeerree  aannggiivveellssee  vveedd  aannnnoonncceerriinngg  ff..  eekkss..  ffooddbboolldd,,  lløøbb,,  aattlleettiikk  
 

Introduktionskursus

Skulder Knæ Fod Hofte Albue/ Hånd Tape og 
1. Hjælp 
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