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Bestyrelsens arbejde starter vedtægterne tro med at bestyrelsen konstituerer sig. 

Bestyrelsen i 2019 er Martin Uhd (kasserer, udvalg:Scandinavian Sportsmedicin Congress), 

Jeppe Ekman, Lisbeth Lund Pedersen (udvalg: Concussion, DSF, Specialisering), Bente 

Andersen (udvalg: UKU, DSF, Specialisering), Berit Duus (kontakt Team Danmark, udvalg: 

fyraftensmøder), Lars Damsbo (udvalg: Introduktion til sportsfysioterapi, netværksgruppe og 

fyraftensmøder, Scandinavian Sportsmedicin Congress) og Karen Kotila (Formand). 

Suppleanter er Mads Hyldgaard og Susanne Damgaard. På årets første møde gennemgår 

bestyrelsen mission og strategi for den kommende periode. Visionen er fortsat:  

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi vil uddanne de bedste sportsfysioterapeuter til at 

samarbejde tværfagligt og varetage forebyggelse, diagnosticering, behandling, og 

genoptræning af sportsskader. 

  

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi vil være toneangivende i debatten om fysisk aktivitet 

og idrætsskader; herunder forebyggelse, diagnosticering, behandling, og genoptræning af 

sportsskader. 

  

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi vil fremme udvikling og udbredelse af viden om 

sportsskader og sportsfysioterapeutisk virke. 

 

 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF)´s mission er delt i 4 områder: Medlemsvilkår, 

Synliggørelse, Økonomi og Uddannelse, som beskrives særskilt. Hvert emne er konstant 

under udvikling og der er naturlige overlap og samhørighed mellem emnerne. Bestyrelsen 

sætter en 2 årig strategiplan for hvert emne, som kan nærlæses i nedenstående med strategi 

og forløb. 
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1. MEDLEMSVILKÅR 

 

Strategi: 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi vil fremme og imødekomme medlemmernes 

muligheder og vilkår indenfor det idrætsfysioterapeutiske virke. 

  

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi skal tilstræbe/sikre at medlemmerne efterlever 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi’s  etiske retningslinier 

 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi skal skabe rum for udvikling af 

sportsfysioterapeutiske kompetencer. 

  

1.1 Medlemssituationen 

Medlemstallet i DSSF er i løbet af 2019 faldet med 19 medlemmer. 

Foreningens medlemstal var ved årets begyndelse 1863 og 1844 ved årets slutning. 49 % er 

kvinder og 51 % er mænd. I årets løb har vi fået 76 nye medlemmer, 89 har meldt sig ud og 

6 er blevet ekskluderet på grund af kontingentrestance eller manglende medlemskab af 

Danske Fysioterapeuter. Det har i 2019 været Danske Fysioterapeuter der opkrævede 

kontingent. Denne ordning fortsætter i 2020. 

 

1.2 Fyraftensmøder og Podcasts 

Formålet med fyraftensmøderne er at udbrede Faglige kataloger i nem tilgængelig form. 

Målet er flere fysioterapeuter har kendskab til Faglige kataloger og dermed anvender nyeste 

evidens og best practice. I 2019 har vi været særdeles aktive med fyraftensmøder 5 steder 

fordelt i landet. I foråret for de Faglige kataloger for “Akutte muskelskader i idræt” ved 

underviser Mark Strøm og Mikkel Ammentorp med knap 200 deltagere i alt samt “Traumatisk 

anterior skulder dislokation” ved underviser Marlene Søby Vestergaard og Mogens Dam med 
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knap 110 deltagere i alt. I efteråret har vi afholdt fyraftensmøder for MTSS/opdateret katalog 

for Hjernerystelse ved henholdsvis Mark Strøm/Mikkel Ammentorp og Dorte Nielsen/Lisbeth 

Lund Pedersen med i alt 115 deltagere. 

I 2019 har vi indgået et samarbejde med Fysiocast om at udgive vores egne podcasts for 

hver Fagligt katalog for derigennem at gøre katalogerne tilgængelige for nye målgrupper. Vi 

har i skrivende stund udgivet Podcast for “Akutte muskelskader i idræt” med Lasse Ishøi og 

Kasper Krommes, “MTSS” med Simon Bertelsen og det opdaterede katalog for 

“Hjernerystelse” med Lisbeth Lund Pedersen. Vi har foreløbige rå tal for aflytninger på 

“Akutte muskelskader i idræt” med 958 afspilninger og 558 afspilninger for “MTSS”. 

“Hjernerystelse” udgaven har vi endnu ikke tal på. 

 

1.3 Faglige kataloger  

Formålet med det faglige katalog er at fremme evidensbaseret praksis blandt 

sportsfysioterapeuter i deres daglige virke. Sportsfysioterapeuter kan på baggrund af de 

faglige kataloger få overblik over den videnskabelige evidens vedrørende forebyggelse, 

diagnosticering, behandling og genoptræning, samt brug af målemetoder. 

De faglige kataloger baseres på sports- og -fysioterapirelevant litteratur, der identificeres 

gennem en systematisk litteratursøgning. Derefter foretages en kritisk gennemgang af 

litteraturen og sammenfatning af den samlede evidens. Det faglige katalog indeholder 

således en vurdering af evidensniveauet for sportsfysioterapeutiske interventioner indenfor 

udvalgte diagnoser i  kroppens forskellige regioner. På hver katalog arbejder en skribent, 

metodevejleder og faglig vejleder. Dertil knyttes en ekstern reviewer, som gennemlæser og 

kommenterer inden publicering.  

I 2019 blev Muskelskader (2019), Medial Tibial Stress Syndrome (2019) og Hjernerystelse 

(2014 - 2019) udgivet og præsenteret på fyraftensmøderne. Kataloget Muskelskader er 

endvidere blevet optaget i BJSM som en artikel, som udkommer i 2020. Styregruppen bag 

Fagligt Katalog består af Carsten Juhl, Thomas Bandholm, Kristian Thorborg, Lina Ingelsrud, 

Rasmus Husted og Karen Kotila.  Der er i 2019 afholdt 2 møder i styregruppen. Hvert år 

fastsættes på møde forløbet for kommende kataloger - både nye der skal søsættes  og 

opdateringer af eksisterende. Beslutningen om nye kataloger er baseret på en diskussion om 

faglig relevans.  Beslutning  om opdatering af eksisterende kataloger er baseret på en 
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løbende og metodisk gennemgang af eksisterende kataloger. Den systematiske 

gennemgang sker efter Garners principper, hvor en vurdering om yderligere opdatering er 

relevant bestemmes udfra 1. Relevant emne 2. Ny litteratur på området 3. ny metode.  

 

1.4 Forskningspuljen 

Ved ansøgningsfristen den 01.10.19 var der indkommet én ansøgning.  

Fysioterapeut, PhD studerende Marianne Christensen, Fysio- og Ergoterapiafdelingen samt 

Ortopædkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital modtager 21.000 kr til 

medfinansiering af projektet:  

”Akillessenen på banen igen! Tidlig træning til forbedring af funktionsniveau efter en 

overrivning af akillessenen”. 

 

1.5 Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) 

DSSF deltager meget aktivt i DSFs Dialog og Årsmøder. Derudover også i 

Generalforsamling hvert andet år.  

Afhængig af dagsordenen deltager bestyrelsesmedlemmer på skift. Derudover er Bente A S 

Andersen, formand for UKU, involveret i uddannelsesaktivitet omkring 

Supervisionsuddannelse i samarbejde med de andre faglige selskaber. Vær opmærksom på 

nyt om dette i 2020.  

2 bestyrelsesmedlemmer sidder i Repræsentantskabet for vores Fagforening Danske 

Fysioterapeuter (Lars Damsbo/Bente A S Andersen) og har i 2019 deltaget i et dialogmøde i 

den forbindelse.  

 

1.6 Internationalt Samarbejde 

International Federation of Sports Physical Therapist (IFSPT) er en subgroup under World 

Confederation of Physical Therapists. IFSPT varetager blandt andet standardisering af 

kompetenceniveau for sportsfysioterapeuter og udbredelse af sportsfysioterapi globalt. Hvert 

andet år afholdes generalforsamling for medlemslandene i forbindelse med en international 

kongres, som de seneste 3 gange har været i forbindelse med verdenskongressen WCSPT. 
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DSSF deltager med en delegeret til generalforsamlingen og har desuden de sidste mange år 

været repræsenteret i IFSPT bestyrelsen. I 2019 var vi repræsenteret i Vancouver ved Karen 

Kotila som delegeret og Kristian Thorborg som næstformand for IFSPT. Forud for 

generalforsamlingen afholdtes en workshop for medlemslandenes delegerede med 

overskrifterne: uddannelse, forskning og social media/ kommunikation. Medlemslandene er 

meget forskellige af karakter og det giver stof til eftertanke at have en diskussion om online 

undervisningsredskaber som deles globalt, mens Nigeria taler om mangel på strøm, som en 

barriere for undervisning.  IFSPT har som en vigtig opgave at udbrede sportsfysioterapi 

globalt, hvilket ikke er en nem opgave, med så forskellige kulturer, styresystemer og velfærd.  

På generalforsamlingen blev Kristian indsat som formand for IFSPT. Der skal herfra lyde et 

stort tillykke til Kristian og vi ser frem til at følge hans internationale virke.  DSSF havde forud 

for generalforsamlingen indgivet bud om at afholde verdenskongressen. Vi vandt buddet og 

skal være vært ved Verdenskongressen 2021, d, 20-21. august i Nyborg. Bestyrelsen udgør 

arrangørgruppen og videnskabeligt udvalg består af Kristian Thorborg, Michael Rathleff, 

Thomas Bandholm, Julie Jacobsen, Heidi Klakk og Merete Møller. Fourth World Congress of 

Sports Physical Therapy 

 

1.7 Hjemmesiden www.sportsfysioterapi.dk  
Hjemmesiden gennemgås løbende for justeringer. Webmaster Susanne Damsgaard er i god 

dialog med Visual Logic om løbende forbedringer.  I 2019 har fokus på hjemmesiden været 

at få opdateret vores uddannelsesmodul, så det fremstår mere enkelt og overskueligt. Der er 

lavet nye beskrivelser for kurserne, og der er blevet lavet en overordnet oversigt. Desuden er 

Ultralydsuddannelsen blevet grundig beskrevet, og integreret i uddannelsesoversigten. 

Dette arbejde vil fortsætte i 2020, så det bliver nemmere at navigere i beskrivelserne af 

kurserne 

DSSFs nye podcasts kan tilgå fra hjemmesiden, så der er direkte adgang til de udgivne 

afsnit. Under "find din sportsfysioterapeut" er der kommet en oversigt over, hvilken 

eksamener den enkelte har taget, samt om man er certificeret kliniker eller specialist i 

Sportsfysioterapi 

Der har været øget tilmelding til vores nyhedsmail i løbet af 2019, da der er lavet en 

nemmere adgang for tilmelding til  nyhedsmail på hjemmesiden. Der er nu ca 2200 tilmeldte 

til vores nyhedsmail. 
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1.8 Dansk Sportsmedicin  
Dansk Sportsmedicin  formidler klinisk relevant og evidensbaseret viden, primært på dansk. 

Dansk Sportsmedicin (DSM) er en apolitisk, faglig blog som retter sig mod vores medlemmer. 

Det er en blog som også kan læses af andre idrætsmedicinsk interesserede sundhedsfaglige 

og ikke sundhedsfaglige (trænere). Det er ikke en blog rettet mod til borgere/ patienter. I 

2019 DSM haft mere end 3300 unikke besøg om måneden de første 8 mdr! (se figur 1). Det 

er tydeligt, at besøgstallene stiger i perioden efter udsendelse af nyhedsbrev. Nyhedsbrevet 

sendes ud til 3000 læger og fysioterapeuter. Bloggen er nem at linke til, er åben access for 

alle for at skabe en “spread the news” effekt og skabe synlighed for de to selskaber. DSM er 

fortsat BFI listet, hvilket betyder at forfattere får “point” for en udgivet artikel. Vi har i 2019 

oplevet en stor interesse fra de nordiske lande for vores artikler.  
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1.9 Samarbejde med British Medical Journal (BMJ) og British Journal of 
Sports Medicine (BJSM) 
DSSF samarbejder med BMJ om gratis adgang til BMJ tidsskrifter. BMJ ejes af British 

Association of Sports and Exercise Medicine (BASEM).  Aftalen bliver fra 2019 forvaltet og 

afregnet gennem det Det Kgl. Bibliotek – Nationalt licenskonsortium. I 2019 har vi også haft 

et abonnement med BMJ Learning. Intentionen var at få erfaring med systemet og 

implementere dette som den del af en fremtidig akkrediteringsmodel. Vi valgte at gennemgå 

systemet systematisk ved et panel bestående af 4 af vore medlemmer og i 2019 

overleverede vi evalueringen til BASEM. Evalueringen var ikke flatterende, men blev 

velmodtaget af BASEM. Vores kritikpunkter har dog endnu ikke affødt en forbedring af 

systemet, hvorfor vi har valgt at afslutte abonnementet med BMJ Learning.  

Vores samarbejde med BJSM er fortsat meget givtigt. Som en forlængelse af vores 

evaluering af BMJ Learning har vi også systematisk gennemgået de mange vodcasts BJSM 

reklamerer for. I lighed med evalueringen af BMJ Learning, var der plads til forbedring og 

BJSM har taget godt imod evalueringen. Således har vi i 2019 indledt et samarbejde om 

produktion af vodcasts som et supplement til kurser i sportsfysioterapi. Sammen med BJSM 

søger vi opbakning fra de øvrige BJSM medlemslande til produktionen. Vi har udarbejdet en 

videoscript (“how to guide”) og er i skrivende stund i gang med at finde det rette editing tool 

og beskrive en peer review proces, som BJSM skal stå for. Projektet vil blive forankret med 

en bestyrelse og en projektmanager. Alt for at sikre en kvalitet i de producerede vodcasts. 

Kronen på værket bliver en BJSM landingpage på BJSM medlemslandenes hjemmeside, 

som kan give kommende og nuværende sportsfysioterapeuter et godt overblik over de 

mange supplerende undervisningsmaterialer til kurserne.  

En gang årligt udgiver DSSF en udgave af BJSM hvor blandt andet Sportskongressen og 

dansk forskning bliver promoveret. Udgaven i 2019 kan tilgås her 

(https://bjsm.bmj.com/content/53/23). 
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2. SYNLIGGØRELSE 
 

Strategi: 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi skal arbejde for synliggørelse af sportsfysioterapi 

igennem idrætspolitisk lobbyarbejde 

  

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi skal arbejde for større synliggørelse og forståelse af 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi overfor: 

-        Samarbejdspartnere 

-        Aftager områder 

-        Kommende medlemmer 

-        Nuværende medlemmer 

  

Synliggørelse af Dansk Selskab for Sportsfysioterapi som fagligt selskab på Dansk 

Selskab for Sportsfysioterapis præmisser 

 

Overordnet arbejder DSSF for synliggørelse af sportsfysioterapi gennem strategisk placering 

i udvalg og gennem udvikling af et bredt netværk af samarbejdspartnere. Udover Facebook 

siden, som er flittigt besøgt, er selskabet også flittig bruger af twitter. Med en daglig 

rækkevidde på hundredvis per opslag, er de sociale medier blevet en fantastisk platform til 

synliggørelse af sportsfysioterapi, både nationalt og internationalt. 

2.1 Concussion 
Implementering af retningslinjer for hjernerystelse i sport 
Baggrunden for projektet er en henvendelse til DSSF i efteråret 2016 fra DIF omkring 

samarbejde omkring implementering af retningslinjer for hovedskader i sport.  

Der er etableret en arbejdsgruppe, der har til formål at arbejde med formidling til slutbrugerne 

i klubberne og specialforbund samt etablere et fagligt netværk af sundhedsfaglige med 

særlig interesse og kompetence inden for hjernerystelse i sport.  
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Karen Kotila og Lisbeth Lund Pedersen deltager i arbejdsgruppen, som repræsentanter fra 

bestyrelsen, Morten Høgh og Mikkel Hjuler fra undervisergruppen deltager med faglige input. 

Desuden deltager repræsentanter fra DIMS og Team Danmark. 

 

I løbet af 2019 har arbejdsgruppen  

● Evalueret tilbuddet til eliteidrætsudøvere med hjernerystelse i samarbejde med 

Center for Hjerneskade (CfH) i København. Der har i alt været 6 henvendelser til CfH, 

heraf indeholdt et forløb hele pakken, fire forløb har været individuelt tilpassede forløb 

og et forløb har været et telefonisk forløb.  

● DIF har deltaget på Idrætslærernes forum med flyers omkring 

www.sportshjernerystelse.dk 

● Svaret på henvendelser fra studerende og øvrige, der ønsker viden om hjernerystelse 

i sport 

● Deltaget i møde med projektgruppe omkring udvikling af digital udgave af SCAT5 

● Arbejdet med e-læringsmodul til DIF´s hjemmeside 

● Udpeget Læge Henrik Aagaard som repræsentant for DIF til referencegruppe til 

National klinisk retningslinje om for non-farmakologisk behandling af længerevarende 

symptomer efter hjernerystelse. 

 

2.2 Introduktion til sportsfysioterapi på professionshøjskolerne 

Formål: Formålet er at orientere de studerende om Sportsfysioterapi som 

uddannelsesretning, kurser, eksamen, udvikling, forskning og dokumentation inden for 

sportsfysioterapi i Danmark og internationalt. Dette med henblik på de studerende får 

kendskab til uddannelsen, krav og brugbarhed samt etiske og faglige udfordringer som 

studerende og som uddannet. 

 

Mål: At orientere så mange studerende som muligt om de etiske og faglige udfordringer som 

studerende og som uddannet i arbejdet med sportsfysioterapi.  

I 2019 har vi afholdt kurser i Holstebro, i Hillerød og København. Samarbejdet med øvrige 

skoler fraset Aalborg har vist sig sig udfordret. Vi prioriterer fortsat samarbejdet med disse, 

men tager ikke yderligere initiativ til samarbejde med øvrige skoler. Øvrige skoler er dog 

mere end velkommen til at henvende sig for et samarbejde via Lars Damsbo. 
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2.3 Høringssvar og udpegning til arbejds- og referencegrupper 
DSSF bliver ofte inviteret til at afgive høringssvar fra samarbejdspartnere og andre 

institutioner. Vi afgiver til tider selvstændige høringssvar og til tider bliver høringssvar samlet 

i DSF, hvorfra de udgår. Vi sorterer groft i de indkomne høringer, således at vi rammer dér, 

hvor vi har vores interessefelt og kompetence. Ligeledes får DSSF løbende mulighed for at 

indstille ressourcepersoner til arbejdsgrupper og referencegrupper. Proceduren er: 

Formanden modtager henvendelsen og herfra går henvendelsen til bestyrelsen, UKU og 

Styregruppen for Fagligt katalog, for at pege på den eller de fagperson(er), der bliver bedt 

om at afgive høringssvar på vegne af DSSF. Den eller de udpegede fagperson(er) er ikke 

nødvendigvis medlem af DSSF, men vurderes til at kunne repræsentere DSSF og levere et 

højt niveau af faglig viden og indsigt på området og kan repræsentere DSSFs faglige 

interessefelt. Bestyrelsen har besluttet at gøre alle DSSF høringssvar tilgængelige på 

hjemmesiden og kan findes under: www.sportsfysioterapi.dk/Foreningen1/ . 

 

I  2019 har DSSF afgivet høringssvar vedrørende “Anbefalinger for en sammenhængende 

sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade”. 

 

2.4 DSSF Sociale Medier 

I 2019 har bestyrelsen opstartet et projekt, der går ud på at udvikle en SoMe strategi, der 
tilgodeser DSSF´s visioner. Dette vil vi arbejde videre med i 2020.  

Mål:  

● Medlemmerne er opdaterede omkring DSSF´s aktiviteter og tilbud  

● Medlemmerne deltager i højere grad i DSSF´s aktiviteter og tilbud  

● Medlemmerne er opdaterede omkring andre aktiviteter,der kan medvirke til 

sportsfysioterapeuters kompetenceudvikling  

● DSSF er synlig overfor samarbejdspartnere, aftagere, kommende og nuværende 

medlemmer  

● Flere egne medlemmer på Sports kongressen.  

● Deltager til IFSPT kongres.  

● Flere specialister i Sportsfysioterapi – samt promovere eksamen.  
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● Synlighed i debatten, idrætspolitisk (DBU)  

● Promovere / skabe viden om vores tilbud, herunder også DSM  

● Fastholde konstant flow på kurser/uddannelse/eksamen.  

● Rollemodeller.  

● Formidle relevante job.  

● Hverve nye medlemmer  

● Synlighed overfor samarbejdspartnere 

De sociale medier foretages fortsat af Kristian Lyng. Relevant materiale såsom konference 

eller nyheder indenfor fagområdet sendes til klyng@dcm.aau.dk.  

 
Statistik fra de sociale medier: 

- Twitter (sportsfysioDK) har per 1.1.2020 1297 følgere, hvilket er en stigning på 152 

siden sidste år.  

- Facebook (Dansk Selskab for Sportsfysioterapi) har per 1.1.2020 2091 følgere. Dette 

er en fremgang med 278 siden sidste år.  

- Instagram (sportsfysioterapi) har per 1.1.2020 449 følgere. Dette er en stigning på 

228 følgere siden sidste år.  

 

2.5 Samarbejdspartnere 

National Klinisk Retningslinje for voksne med korsbåndsskade 

I 2019 har vi inviteret vores gode samarbejdspartnere fra DIMS og SAKS med til en fælles 

ansøgning til Sundhedsstyrelsen om at udarbejde en NKR for behandling af forreste 

korsbåndsskader for voksne. Vi har fået accepteret vores ansøgning og arbejdet 

påbegyndes i februar 2020 og afsluttes med årets udgang. DSSF har indgået i en foreløbig 

arbejdsgruppe repræsenteret ved 2 bestyrelsesmedlemmer. Det videre arbejde fortsætter i 

en arbejdsgruppe, hvor DSSF har udpeget 3 repræsentanter: PhD Carsten Møller Poulsen 

Mølgaard, PhD Carsten Juhl og Fysioterapeut Christian Ramos Danielsen. 
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Samarbejde med DBU om uddannelsesniveau for ansatte fysioterapeuter 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi har indgået i et udvalg med det medicinske udvalg under 

Dansk Boldspil-Union (DBU) om kontinuerlig udvikling af DBU ansatte fysioterapeuters 

kompetenceniveau.  

Det er ambitionen at man fremadrettet som ansat fysioterapeut i DBU skal have et 

kompetenceniveau svarende til certificeret kliniker i sportsfysioterapi. Det omfatter 

fysioterapeuter i landsholdsregi, i Superligaen, i Elitedivisionen og i 1. division - kvinder og 

mænd. En del af aftalen er en overgangsordning, så de tilknyttede fysioterapeuter der i dag 

ikke er godkendt som certificerede klinikere eller specialister vil kunne nå at blive det. Dansk 

Idrætsmedicinsk Selskab har indgået lignende aftale for læger. 

2.6 Stafetten 
Formål er at øge opmærksomhed og udbredelse af DSSF uddannelsen. Målet er flere 

følgere og likes på Sociale medier. Stafetten har ligget stille i 2019 pga. bl.a. udfordringer 

med videooptagelser. Der er dog gennemført interviews, som vi regner med at præsentere i 

2020. Vi har pt et mål om at øge opmærksomheden og præsentere UL uddannelsen og 

-eksamen samt parasport op til de paraolympiske lege i 2020. 

 

3. UDDANNELSE 

Strategi: 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi skal udbyde en efteruddannelse der kobler teori og 

praksis ift Best Practice inden for sportsfysioterapi (forebyggelse, diagnosticering, 

behandling, genoptræning og tværfagligt samarbejde) 

  

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi skal medvirke til udvikling og kvalificering indenfor 

idrætsfysioterapeutiske kernekompetencer (forebyggelse, diagnosticering, behandling, 

genoptræning og tværfagligt samarbejde) på Master og Kandidatuddannelser 
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Dansk Selskab for Sportsfysioterapi vil fremme udvikling og forskning inden for 

sportsfysioterapeutiske kerne områder. Herunder godkende og ”akkreditere” IFSPT/DK 

sportsfysioterapeuter. 

  

3.1 Uddannelses- og Kursus Udvalgs (UKU) Årsberetning 2019, 
Sportsfysioterapi 
UKU består af Bente A S Andersen, Formand, Mikkel Ammentorp og Connie Linnebjerg. Der 

er stor uddannelsesaktivitet, ca 35 årligt, samt to eksamener - del 1 og del 2, (se 

kursuskalender og forløb på sportsfysioterapi.dk). Derudover er der løbende Temadage, - i 

foråret f.eks. et fælles med Team Danmark, som vi har intentionen om at afholde én gang 

årligt.  

Der er afholdt tre møder i UKU i løbet af året, samt et pædagogisk og visionsmøde fælles 

mellem undervisere, UKU og DSSFs bestyrelse.  

UKU og underviserne har i løbet af 2019 samarbejdet om nye kurser - Advanced OE og 

Advanced UE, som vil blive slået op i efteråret 2020, således at der er tilbud de de af vores 

medlemmer, som har været igennem forløbet, både del 1 og del 2 eksamen. Hold øje med 

annoncering på Facebook og hjemmesiden.  

Hvert år har vi ca 25-30 medlemmer til del 1 eksamen mundtligt og skriftligt. Nogle dumper 

og alle vælger at gå til re-eksamen.  

Del 2 eksamen har i 2019 haft 3 medlemmer til eksamen.  

Det er dejligt at se, at så mange medlemmer har lyst til at sætte deres viden og kompetencer 

i spil.  

Del 1 og Del 2 eksamen er med til at kvalificere til titlen Certificeret Kliniker/Specialist i 

Sportsfysioterapi, som håndteres af Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), 

Uddannelsesforløbet er ECTS angivet og kan dermed anskueliggøres for DSF. Dette har 

mange benyttet sig af og navnene på disse er tilgængelige på Danske Fysioterapeuters og 

DSFs hjemmeside.  

UKU samarbejder med DSF om ansøgninger til Certificeret Kliniker/Specialist. Derudover 

samarbejder vi med DSF om udvikling af en Supervisionsuddannelse på tværs af alle faglige 

selskaber. Dette vil der komme nyt om i 2020.  

DSSF samarbejder stadig med Syddansk Universitet om moduler i vores uddannelsesforløb 

(se sportsfysioterapi.dk), og vi arbejder på at få dette samarbejde udvidet i fremtiden.  
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DSSF vil gerne benytte lejligheden til at takke underviserne: Mogens Dam, Mikkel 

Ammentorp, Kim Lykke, Mikkel Hjuler, Morgen Høgh, Dorte Nielsen, Marlene Vestergaard og 

Mark Strøm. De er med til at skabe et succesfuldt grundlag for DSSFs uddannelsesforløb.  

Samtidig vil vi takke alle vores medlemmer for at bakke op om uddannelses- og 

kursusaktiviteterne. Medlemmerne er grundstenen i DSSFs succes.  

 

3.2 BUU´s Årsberetning 2019 Muskuloskeletal Ultralydsscanning 
Det billeddiagnostiske uddannelsesudvalg består i dag af Jeppe Lykke Ekman og Helle 

Østergaard, der begge ligeledes er undervisere på kurserne sammen med Ness Worch 

Sørensen, Mads Hyldgaard og Niels Honore.  

Vi harr desuden tilknyttet overlægerne Jesper Petersen og Morten Boesen, som er med- 

undervisere på patologikurserne  

Den fortsatte udvikling af uddannelsen mundede i 2019 ud i et nyt bredt-funderet kursus, 

kaldet “Almen billeddiagnostik”, som fra i år er gjort obligatorisk både for de der ønsker at 

tage eksamen i muskuloskeletal ultralyd såvel som sportsfysioterapi. Desuden har Dansk 

Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi gjort kurset obligatorisk i deres regi. 

Uddannelsen består i dag af 5 kurser. Basis UE og OE, advanced kurserne patologi UE og 

OE, samt almen billeddiagnostik. Fra efteråret 2020 får vores kursister mulighed for at tage 

en afsluttede eksamen i muskuloskeletal ultralyd. De opnåede ECTS point og supervision på 

ultralyds kurserne kan desuden bruges som en del af ansøgningen til certificeret klinikker og 

specialist i sportsfysioterapi. 

Udvalget takker alle både kursister og undervisere for et godt og spændende år og håber at 

mange vil gå hele vejen og opnå eksamen i MSK ultralyd i fremtiden.  
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4. ØKONOMI 
 

Strategi: 

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi skal styrke det økonomiske fundament for 

udviklingsmidler 

  

Dansk Selskab for Sportsfysioterapi skal udvise ansvarlighed over for det fastsatte 

budget 

 
Regnskab og budget fremlægges mundtligt. 
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