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Opsummering
En svarprocent på 25% betragtes som acceptabelt. Undersøgelsen blev gennemført i november/december, det
er uvist hvorvidt eventuel juletravlhed har medført at færre har besvaret undersøgelsen. Danske
fysioterapeuter har tillige gennemført en række medlemsundersøgelser i løbet af efteråret og det kan have
medført en vis udtrætning ift. at besvare endnu en undersøgelse.
Resultaterne er som nævnt deskriptive og repræsenterer ¼ af medlemmernes demografiske data og
præferencer. Her følger en kort opsummering af resultaterne.
•

Geografisk er Nordjylland kun repræsenteret med 5% af respondenterne, men hvorvidt det er et
udtryk for at der kun er få medlemmer af DSSF der har bopæl i Nordjylland er uvist.

•

Respondenterne er tilknyttet en række forskellige sportsgrene både i sportsklubber (28%) og i
specialforbund (9%). Både eksaminerede og ikke-eksaminerede medlemmer er tilknyttet både klubber
og forbund.

•

En tredjedel af respondenterne har taget eksamen i DSSF. Der ses tendens til at de eksaminerede
medlemmer benytter sig af DSSF tilbuddene i lidt højere grad end de ikke-eksaminerede medlemmer,
dog ses ikke forskel i deltagelse på kurser

•

Faglige kataloger og Dansk sportsmedicin er de mest anvendte DSSF tilbud. Derefter følger kurser,
sportskongres og temadage. Kendskab til og anvendelse af gratis adgang til internationale tidsskrifter
er begrænset. Det samme gælder kendskab til fyraftensmøder, forskningsfond og intro til studerende
på fysioterapiskolerne.

•

Den generelle tilfredshed med DSSF samt tilfredshed med og anvendelighed af DSSF tilbud er høj

•

Blandt respondenterne er DSSF synlig via www.sportsfysioterapi.dk og i nogen grad på facebook.

•

Viden søgning (ud over DSSF tilbud) finder sted via facebook, videnskabelige databaser og
udenlandske tidsskrifter.

•

Temaer som børn/unge og elite, håndbold, fodbold og løb samt træning/restitution og
screening/klartest er populære blandt respondenterne. Knæ og skulder er ligeledes efterspurgte temaer

•

Ønsker til nye tiltag er primært videomateriale og udviklings- og forskningsprojekter. Der er desuden
ønsker og gode ideer til uddannelse, medlemsvilkår, økonomi og synlighed

•

Mere end ¼ af respondenterne er interesserede i at deltage i DSSF’s arbejde
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Baggrund
I DSSF’s vision, strategi og målsætning er der fokus på 4 hovedområder; Uddannelse, Medlemsvilkår,
Synliggørelse og Økonomi. DSSF har gennem en periode opnået et betydeligt overskud, som skal komme
medlemmerne til gavn. Det er bestyrelsens opgave at iværksætte initiativer der har til mål at opfylde
missionen og visionerne. Det seneste år har bestyrelsen igangsat en række nye initiativer, ligesom der findes
en række eksisterende tilbud til medlemmerne af forskellig karakter (se evt. årsberetninger på hjemmesiden).
I forbindelse med DSSF’s generalforsamling i februar 2017 fremkom flere forslag fra medlemmerne til
bestyrelsen omkring synliggørelse, fastholdelse af medlemmer i selskabet, kurser og temadage samt
tiltrækning af nye medlemmer. Et forslag om at spørge de eksaminerede medlemmer, hvad der vil motivere
dem til at forblive medlem af selskabet, ligger i god tråd med bestyrelsens mission omkring medlemsvilkår.
Der iværksættes en medlemsundersøgelse med henblik på at identificere og kortlægge medlemmernes ønsker
og holdninger til tiltag i DSSF’s regi, så fremtidige tiltag i så høj grad som muligt kan målrettes
medlemmernes ønsker.

Formål med undersøgelsen
! At kortlægge medlemmernes ønsker og forslag til fremtidige tiltag i DSSF inden for
strategiområderne; medlemsvilkår, uddannelse, synliggørelse og økonomi
! At beskrive medlemsdemografien i DSSF
! At undersøge medlemmernes kendskab til, anvendelse af og tilfredshed med DSSF tilbud

Metode
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra bestyrelse, undervisnings- og kursusudvalg (UKU) samt
undervisergruppen i DSSF har udarbejdet spørgeskemaet og undersøgelsen er gennemført i samarbejde med
SurveyExact.
Medlemsundersøgelsen blev gennemført i perioden 24.11.17- 15.12.17.

Resultater
Resultaterne præsenteres i deskriptiv form ved antal respondenter samt procent og andel af respondenter. Subgruppe analyser præsenteres i de tilfælde, hvor der ses tendens til forskelle mellem grupperne, f.eks.
eksaminerede vs. ikke-eksaminerede. Der er ikke foretaget statistiske analyser.

Svarprocent
Spørgeskemaet blev udsendt til alle medlemmer af DSSF pr. 01.10.17, fraset de medlemmer, der havde
opgivet udmeldelse af DSSF pr. 31.12.17. Af alle medlemmer i DSSF har 76% modtaget spørgeskemaet.
Årsagen til at ikke alle har modtaget spørgeskemaet er bl.a. ukorrekte mails på medlemmerne.
328 medlemmer har besvaret undersøgelsen, hvilket svarer til 18% af alle medlemmer og ¼ af de, der har
modtaget spørgeskemaet. Der er 3% af respondenterne, der kun har afgivet ”nogle svar”. Derfor er der enkelte
resultater, hvor der er flere end 328 besvarelser.
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Medlemsdemografi
Køn og alder
Kønsfordelingen er 51% mænd og 49% kvinder.
Aldersfordelingen viser at 61% af medlemmerne er i aldersgruppen 30-59 år, 16 % er under 30 år og 23% er
over 60 år (figur1).

Figur 1: Aldersfordeling

Geografi
Medlemsbesvarelserne er fordelt:
– Region Hovedstaden
– Region Midt
– Region Syddanmark
– Region Sjælland
– Region Nordjylland
– Grønland, Færøerne

37%
24%
20%
12%
5%
2%

Primæransættelse
62% er primært ansat i primærsektor/privat og 25% er ansat i kommunalt/regionalt (figur 2). Under ”andet”
angiver medlemmerne bl.a. at være kandidatstuderende, tilknyttet nationale forbund, jobsøgende samt have
ansættelse i udlandet, på forskningsenhed eller efterskole.
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Figur 2: Primær ansættelse

Eksamen i DSSF
Der er 129 af respondenterne (34%), der har taget en af DSSF´s eksamener. To procent har taget en
udenlandsk eksamen;
o MSc. Sportsfysioterapi, University of Bath
o MSc. In Exercise & Sports Medicine - Cardiff Metropolitan University,
o Master og Science in Movement Science Physical Therapy, University of Iceland
o IOC Diploma in Sports Physical Therapies
o TPI Golf academy
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Sportstilknytning
Sportsklub
Der er 28% af respondenterne (106 personer), der er tilknyttet en sportsklub, 59% af respondenterne er
tilknyttet fodbold eller håndbold (figur 3).
”Andre” sportsgrene dækker over løb og triatlon, golf, atletik, amerikansk fodbold, rugby, kampsport,
svømning, tennis, roning, ishockey, MTB, ridning, bordtennis, kørestolsrugby og floorball.

Figur 3: Tilknytning til sportsklub

Specialforbund
Ni procent af respondenterne (35 personer) er tilknyttet et specialforbund, flest er tilknyttet fodbold eller
anden sport (figur 4). De 36% der har svaret ”anden” angiver: tennis, orienteringsløb, sportsdans, atletik,
bordtennis, ridning, rugby, ishockey, amerikansk fodbold, som sportsgrene, der er tilknytning til.
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Figur 4: Tilknytning til specialforbund

Eksaminerede vs. ikke eksaminerede medlemmer
Af de medlemmer, der har taget en eksamen i DSSF er 31% tilknyttet en sportsklub (40 personer), heraf er
76% tilknyttet håndbold (38%) og fodbold (38%). Der er 14 % eksaminerede medlemmer (18 personer), der
er tilknyttet et specialforbund (primært fodbold, eller anden sport).
Af de ikke-eksaminerede medlemmer er 26 % af tilknyttet en sportsklub (66 personer) og 7% er tilknyttet et
specialforbund (fodbold, basket, anden sport) (17 personer). Ikke illustreret.

Generel tilfredshed med DSSF
Den generelle tilfredshed med DSSF´s tilbud er i gennemsnit 6,5 på en skala mellem 0-10, hvor 0 er mindst
tilfreds og 10 er mest tilfreds (figur 5).

Figur 5: Generel tilfredshed med DSSF tilbud

Besvarelserne ligger fra 5 og opefter i 90% af svarene, med 59% > 7 (Figur 5). Der er en ligelig fordeling af
tilfredshed uanset bopæl, ansættelsessted og om man er eksamineret / ikke-eksamineret.
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Anvendelse af, kendskab til og tilfredshed med DSSF tilbud
Kurser, sportskongres og temadag er de mest anvendte tilbud, illustreret ved de røde bjælker i figur 6 og få har
ikke kendskab til disse tilbud (gule bjælker).
Fyraftensmøderne om fagligt katalog om knæ, forskningsfonden og intro til studerende på
fysioterapeutskolerne er ukendt for 13-14% af respondenterne og 9% har angivet, at de ikke har kendskab til
temadag.

Eksaminerede vs. ikke-eksaminerede medlemmer
Der er tendens til at de, der har en eksamen fra DSSF deltager mere i tilbud end medlemmer, der ikke har
eksamen; Sportskongres 56% vs. 23%, Fyraftensmøde om fagligt katalog om knæ 23% vs. 12% og Temadag i
DSSF 43% vs. 21% (ikke illustreret).
Der er ikke forskel på eksaminerede vs. ikke eksaminerede i deltagelse i kurser i DSSF hhv. 44% og 41%
(ikke illustreret).

Figur 6: Anvendelse af tilbud i DSSF

Af de respondenter der har benyttet DSSF tilbud har 89-100% svaret ”meget tilfreds” eller ”overvejende
tilfreds” med tilbuddene i DSSF (figur 7). Der er ingen forskel mellem eksaminerede og ikke eksaminerede
ift. tilfredshed med tilbuddene (ikke illustreret).
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Figur 7: Tilfredshed med DSSF tilbud

Anvendelse af DSSF tilbud via www.sportsfysioterapi.dk
Sportsfysioterapi.dk følges af 67% af respondenterne. I figur 8 ses hvad respondenterne søger på
hjemmesiden.

Figur 8: Hvad søger du på www.sportsfysioterapi.dk?

”Andre” emner, der søges på via www.sportsfysioterapi.dk er nyheder, viden og inspiration, faglige
artikler/litteratur, find en sportsfysioterapeut, ledige stillinger og netværk samt forskningsfokus for DSSF.
Dansk Sportsmedicin og Fagligt katalog anvendes ofte til at opsøge ny viden (figur 11). De respondenter, som
kender til og anvender Fagligt katalog og Dansk Sportsmedicin finder tilbuddene ”anvendelige” eller ”meget
anvendelige”, hhv. 73% for Fagligt katalog og 77% for Dansk Sportsmedicin (figur 9 og 10).
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Færre end ¼ af respondenterne anvender tilbuddet om gratis adgang til BMJ journals og International Journal
of Sports Physiotherapy (IJSPT) og under 50% finder gratis adgang til tidsskrifterne anvendelige/meget
anvendelige (figur 10). Henholdsvis 22% og 23% kender ikke til tilbuddet om gratis adgang til tidsskrifterne.

Figur 9: Anvendelse af tilbud via www.sportsfysioterapi.dk

Figur 10: Anvendelighed af tilbud via www.sportsfysioterapi.dk

Eksaminerede vs. ikke-eksaminerede medlemmer
Igen er der tendens til at de eksaminerede medlemmer oftere anvender tilbuddene; Fagligt katalog 74% vs. 52
%, Dansk Sportsmedicin 79% vs. 60%, Gratis adgang til BMJ journals 31% vs. 18 % og IJSPT 23% vs. 18%
(ikke illustreret).
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Orientering om ny viden i sportsfysioterapi
På spørgsmålet ”Hvor orienterer du dig om viden i sportsfysioterapi?” anvender mere end 50%
sportsfysioterapi.dk, Dansk sportsmedicin, Fagligt katalog og kurser i DSSF regi (figur 11). På de sociale
medier og online er facebook, udenlandske tidsskrifter og videnskabelige databaser det mest brugte til at
opsøge ny viden (figur 12).

Figur 11: Ny viden via DSSF

Figur 12: Ny viden via sociale medier og online tilbud

Respondenterne angiver desuden, at de søger ny viden på kongresser, via fagblade, internettet (google,
fysio.dk), kolleger og faglige netværk, nyhedsbreve og Research gate.
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DSSF på sociale medier
Der er 147 respondenter (40%), der følger DSSF på facebook. På facebook er respondenterne interesserede i
nyheder, kurser, links til artikler (figur 13).
Af de eksaminerede følger 44% DSSF på Facebook, og af de ikke-eksaminerede er det 27%, der følger DSSF
(ikke illustreret).

Figur 13: Hvad følger du på sportsfysioterapi.dk's Facebookside?

På twitter (@KarenKotila) følges DSSF af 9% af respondenterne. Det er primært nyheder og links til artikler
der følges på Twitter (figur 14).
Af de eksaminerede følger 53% DSSF på Twitter, og af de ikke-eksaminerede er det 32%, der følger DSSF
(ikke illustreret).
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Figur 14: Hvad følger du på DSSF's (@KarenKotila) twitter?

Ønsker til temaer i sportsfysioterapi
På spørgsmålet: ”Hvilke temaer inden for sportsfysioterapi vil du gerne vide mere om?” havde
respondenterne mulighed for at skrive fritekst-svar. Der blev spurgt til hhv. sportsspecifikke,
diagnosespecifikke, målgruppe specifikke og øvrige temaer.
158 personer (48%) af alle respondenter har skrevet kommentarer til de fire temaer.
To medlemmer af arbejdsgruppen har kategoriseret besvarelserne i ”undertemaer” under hvert af de fire
temaer og foretaget en optælling, som fremstilles i det følgende.

Håndbold (15%), fodbold (15%) og løb (12%%) er de tre mest efterspurgte sportsgrene (figur 15).
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Figur 15: Antal respondenter der har nævnt hvert sportsspecifikt tema

Knæ (27%) og skulder (18%) samt hofte/lyske/bækken (14%) er de mest efterspurgte diagnoser (figur 16).
ACL-ruptur og multi-ligamentskader, menisk og patellafemorale smerter, skulder luksation, springhofte, FAI
og akillessene ruptur er de specifikke diagnoser, der ønskes viden om.
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Figur 16: Antal respondenter der har nævnt hvert diagnosespecifikt tema

Børn/unge (22%) og eliteidrætsudøvere (6%) er de målgrupper, som medlemmerne ønsker viden om (figur
17).
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Figur 17: antal respondenter der har nævnt hvert målgruppespecifikt tema
*Gravide; overvægt, hjerneskade, diabetes, smertepatienter

Styrketræning, restitution, genoptræning (22%), screening/klartest (14%) og behandling (10%) er populære
temaer. Desuden ønskes viden om forebyggelse (8%) og hvordan man søger/læser artikler og evidens generelt
(8%) (figur 18).
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Figur 18: Antal respondenter der har nævnt hvert øvrigt tema
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Ønsker til nye tiltag
Flere end 50% af respondenterne ønsker videomateriale og udvikling/forskningsprojekter som nye tiltag (figur
19). Ca. 1/3 ønsker webseminars, brush-up kurser og netværk/erfa-grupper.

Figur 19: Ønsker til nye tiltag

På spørgsmålet: ”Har du nye/flere ideer til tiltag?” havde respondenterne mulighed for at skrive fritekst-svar.
Der blev spurgt til ønsker og ideer til nye tiltag inden for områderne uddannelse, medlemsvilkår, økonomi og
synliggørelse.
To medlemmer af arbejdsgruppen har kategoriseret besvarelserne i ”undertemaer” under hvert af de fire
områder. 52 respondenter (16%) har skrevet kommentarer til ønsker og ideer til nye tiltag, heraf har:
" 65% ønsker til kurser/temadage, herunder udenlandske undervisere, brush-up kurser, specifikt indhold
på kurser, f.eks. løbestilsanalyse, projektledelse, ultralydsscanning, fødder og sko, handicapsport,
smerte, fysioterapi på Fælles Akut Modtagelse (FAM) og ”on field”-kursus.
" 37% ønsker til medlemsvilkår og økonomi, herunder gratis adgang til viden, vejledning til
uddannelse, flere penge til forskning, tilskud til kongresser og rabat på kurser samt løn og vilkår i
klubber.
" 33% ønsker til uddannelsen, herunder sportsspecifik uddannelse, masteruddannelse i sport, flere
specialekurser og lettere adgang til specialekurser på SDU, mere fokus evidens på kurserne.

Nedenfor er udvalgte citater inden for hvert af de fire områder præsenteret:
Synliggørelse
• ”Synlighed overfor patienter/læger/offentligheden omkring at DSSF uddannede er dygtige til
sportsskade behandling”
• ”Mere målrettet arbejde på at få idrætsfysser ud i idrætsklubber”
• ”Kampagner, som er rettet mod skadesforebyggelse for de yngre aktive/trænere”
• ”Fysioterapeuter ud på skolerne”.
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Uddannelse
• ”Der bør udvikles en uddannelse til fysioterapeuter der arbejder eller i fremtiden skal arbejde i
FAM/skadestuer, således vi er bedre rustet til at være frontmedarbejder der”
• ”Mere målrettet og uddybende specialist-uddannelse indenfor specifikke regioner i stedet for det
“generelle” eksamenstilbud. Pakke-tilbud på kurser i Danmark”
• ”Inddrage gennemgang af 1-2 relevante artikler på kurser, for at facilitere til kritisk litteraturlæsning
og anvendelse af evidensbaseret viden i klinisk praksis”

Medlemsvilkår
• ”Frivillige mentorordninger for nyuddannet / studerende”
• ”Tiltag til de eksaminerede medlemmer om hvordan man kan bruge den viden og ekspertise som disse
har”
• ”Facilitere samarbejde med nationale/internationale sportsklubber/organisationer så man kan
komme på besøg og suge viden til sig”

Økonomi
• ”Mere økonomi til forskningsprojekter”
• ”At man for et mindre beløb har mulighed for at tage tidligere kurser igen”
• ”Jeg savner at føle jeg får noget ud af at være medlem udover at få rabat på kurserne, gratis
webinarer kun for medlemmer fx?”
• ”Kurserne er for dyre. Kan ikke være rigtigt at det skal stige hvert eneste år”

Deltagelse i DSSF arbejde eller netværk
Der er 91 personer (28%), der har svaret JA til spørgsmålet: ”Har du lyst til at indgå aktivt i netværk eller
andet arbejde i DSSF? - heraf har 38 personer (12%) budt ind med konkrete emner:
"
"
"
"
"
"

Viden om specifikke sportsgrene
Viden om specifikke skader og behandling
Undervisning
Formidling af forskning
Praktisk hjælp
Foto, video

Bestyrelsens kommentarer
Først og fremmest tak til alle respondenter som har taget sig tid til at besvare undersøgelsen. Bestyrelsen er
taknemmelig for alle de gode input der er kommet og ser frem til at arbejde videre med resultaterne.
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Bestyrelsen henviser til årsberetningen for 2017, hvor fokuspunkter for bestyrelsens arbejde er præsenteret.
De nye tiltag i 2017 er bl.a.
•
•
•
•
•
•

ny hjemmeside, herunder opdatering af ”find en sportsfysioterapeut”
fyraftensmøder om fagligt katalog
intro til studerende på fysioterapeutskolerne
samarbejdet med DIF og DIMS omkring hjernerystelser i sport
ansættelse af administrator af DSSF’s facebookside
samarbejdsaftale og fusion med Dansk selskab for ultralydsscanning
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