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Høringssvar til DSF vedrørende Specialer i Fysioterapi  

  

Arbejdsgruppen skal herfra have ros for et stort og godt stykke arbejde, som i store træk  

beskriver en fremtidssikret fysioterapeutisk specialstruktur.  I nærværende høringssvar vil der  

blive lagt vægt på afsnit 5 og 6.  

  

Som helhed er vi enige i definitionen af et fysioterapeutisk speciale, dog mener vi 

at “sundhedsfremme”  bør indeholdes i definitionen af et speciale. Arbejdsgruppen har i  

dokumentet selv lagt vægt på at sundhedsfremme ikke er et selvstændigt speciale og henleder  

opmærksomheden på, hvorledes vores nordiske fæller inkluderer sundhedsfremme som  

arbejdsområde for et speciale.   

Herudover mener vi, det er vigtigt at tydeliggøre, at specialerne kan rumme mange  

interesseområder. Dette med teksten ”Et speciale kan indeholde et eller flere fagområder” og  

efterfølgende definition.   

  

5. Definition af et fysioterapeutisk speciale  

  

 Et fysioterapeutisk speciale er et velafgrænset klinisk indsatsområde for fysioterapeuter, 

hvor fysioterapeutens virke indenfor specialet er baseret på formaliseret viden, færdigheder 

og kompetencer på et specialiseret niveau.   

 “Et speciale i fysioterapi indeholder sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik og  

behandling  indenfor en et specifikt indsatsområde en specifik patientgruppe, og har  

tilstrækkelig volumen og bredde til at sikre en kritisk masse af patienter.   

 Indsatsområdet har meningsfuld relevans for samfundet og er uafhængig af sektorer.   

 Et speciale kan indeholde et eller flere fagområder  

   

Kommentarer:   

Ved brug af ordet indsatsområde svarer teksten overens med nedenstående afsnit under 

6. Kriterier for specialer i fysioterapi: Et speciale skal være karakteriseret ved at:  
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  Være et selvstændigt og velafgrænset klinisk indsatsområde i fysioterapi, dvs. 

et veldefinereret problemfelt eller sygdomsgruppe, som adskiller specialet fra andre  

specialer.  

  

"Fagområde": Som det så fint er beskrevet er fysioterapeutens virke indenfor specialet baseret  

på formaliseret viden, færdigheder og kompetencer på et specialiseret niveau. Vi mener, 

det også  vigtigt at signalere, at specialerne kan rumme forskellige fagområder eller  

interesseområder.  

  

Et fagområde  

Et fagområde afgrænser et særligt interesse- og kompetenceområde, f.eks. grunddiscipliner og  

enkeltstående behandlingsmetoder (Se 4. Hvad er ikke et fysioterapeutisk speciale) og er  

tilknyttet et af Dansk Selskab for Fysioterapis godkendte specialer.   

Fagområder defineres ikke udelukkende ved formelle målbeskrivelser eller  

uddannelsesbestemmelser, men af viden, kompetencer og erfaring inden for området.   

  

4. Hvad er ikke et fysioterapeutisk speciale  

Behandlingsmetoder, teknikker og koncepter som kan anvendes under flere eller alle specialer er

 ikke et selvstændigt speciale. Se nedenstående afsnit omkring kriterier for specialer i fysioterapi.

  

  

6. Kriterier for specialer i fysioterapi  

 Være uafhængig af sektorer i sundhedsvæsnet for så vidt angår de specialiserede kompetencers

 relevans  

  

Kommentar: Det er uklart hvad der menes med denne sætning: 

" Være uafhængig af sektorer i sundhedsvæsnet for så vidt angår de specialiserede kompetencers

 relevans". 

 


