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Høringssvar til Danske Fysioterapeuters strategi for professionsudvikling 2012
Danske Fysioterapeuter bringer nogle meget interessante og relevante fokusområder i spil evidensbasering, innovation og ledelse, som kan danne grundlag for fysioterapi professionens fortsatte
udvikling og cementering i samfundet. Det bemærkes at der generelt er stor fokus på syge borgere og
mindre på forebyggelse og arbejdsvilkårenes betydning for sygdom og sundhed, eller det at forhindre
sygdom i at opstå, selvom der flere steder angives perspektiver på sundhed og sundhedsydelser.
De tre fokusområder konkretiseres i strategiske indsatsområder uddannelse, forskning og klinisk praksis. I
det følgende vil FFI kommentere på de strategiske indsatsområder.
Uddannelse
Danske Fysioterapeuter har som fokus, at uddannelse på forskellige niveauer kan ske i en
sammenhængende struktur. Det er FFI ganske enige i. Kompetence for udvikling af evidensbaseret efter og videreuddannelse ligger i et felt mellem Faglige Selskaber, Universiteter, Forskningsenheder og
Professionshøjskoler. FFI vil gerne have uddybet, hvordan Danske Fysioterapeuter vil konkretisere at der
afsættes økonomi til udvikling af samarbejdet mellem ovennævnte instanser.
Endvidere vil en anerkendelse gennem oplysning om de Faglige Selskabers uddannelsesforløb til
samarbejdspartnere bidrage til at skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af Faglige Selskaber,
Universiteter, Forskningsenheder og Professionshøjskoler. Således efterlyses en konkret strategi for at
oplyse samarbejdspartnere om det kommende Dansk Selskab for Fysioterapi og inddrage Dansk Selskab for
Fysioterapi i relevante uddannelses- udviklingssammenhænge.
Forskning og klinisk Praksis
Danske Fysioterapeuters strategi for at evidensbasere fysioterapi er både relevant og nødvendig. Der er
taget afsæt i nogle gode initiativer, herunder udviklingsklinikker, hvor forskning og klinisk praksis kan
mødes til gavn for den videre forskning. Det er dog ikke ensbetydende med at forskningen omvendt er til
gavn for den kliniske praksis. Der er fortsat et skridt mod implementering af viden i klinisk praksis. Det står
formuleret, at dette skridt tages ved at Danske Fysioterapeuter udvikler og afholder faglige og
kompetencegivende kurser for medlemmer. FFI ønsker, at Danske Fysioterapeuter i nærværende strategi
for professionsudvikling vil formulere strategien, således at den stemmer overens med den
hensigtserklæring Danske Fysioterapeuter har givet de Faglige Selskaber, nemlig at faglige kurser afholdes i
Dansk Selskab for Fysioterapi. Der kan selvfølgelig blive tale om samarbejde, men primus motor i faglig
efter - og videreuddannelse sker fra Dansk Selskab for Fysioterapi. Det samme er gældende for
Specialistordningen, som fremover vil drives af Dansk Selskab for Fysioterapi.
Sluttelig mener FFI der er relevante Strategiske indsatsområder der opsummeres, dog kan dot 2 måske
suppleres med ”at der anvendes måleredskaber hvor det er muligt, …..”
Og dot 4 ”at der sikres overenskomstbaseret tid og økonomi …. ”

