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Årsberetning	  2011	  
Danske	  Fysioterapeuters	  Fagforum	  for	  Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  

	  

Kære	  medlemmer	  og	  kolleger,	  

	  

DFFMF	  arbejder	  ihærdigt	  på	  at	  skabe	  det	  bedste	  udbud	  af	  vores	  kerneydelse:	  uddannelsen	  i	  

muskuloskeletal	  fysioterapi.	  Det	  er	  med	  glæde	  og	  stolthed,	  at	  vi	  internationalt	  set	  fortsat	  repræsenterer	  

specialet	  i	  Danmark,	  da	  vi	  netop	  har	  fået	  godkendt	  første	  runde	  i	  den	  internationale	  monitorering	  ud	  fra	  

seneste	  2008	  IFOMPT	  standarder;	  standarder,	  som	  godkendte	  muskuloskeletal	  fysioterapi	  uddannelser	  

rundt	  omkring	  i	  verden	  skal	  leve	  op	  til.	  I	  bl.a.	  Australien	  og	  England	  er	  uddannelsen	  mange	  steder	  placeret	  

på	  universitet.	  Læs	  mere	  på	  www.ifompt.org	  og	  i	  afsnittet	  ”IFOMPT”	  senere	  i	  årsberetningen.	  

	  

På	  www.muskuloskeletal.dk/uddannelse	  kan	  man	  læse	  om	  uddannelsen	  og	  baggrunden	  etc.	  

Ligeledes	  forefindes	  information	  og	  lidt	  historisk	  materiale	  på	  www.ifompt.org	  .	  

	  

Aktiviteter,	  resultater	  og	  afsæt	  –	  fra	  2011	  mod	  2012	  –	  et	  overblik	  

-‐ Første	  runde	  af	  den	  Internationale	  monitoreringsproces	  af	  den	  danske	  uddannelse	  i	  

Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  er	  godkendt;	  herunder	  udarbejdes	  af	  DFFMF	  (MO)	  rapporter	  og	  en	  

External	  Assessor	  bedømmer	  via	  fysisk	  tilstedeværelse,	  observationer	  og	  interviews	  standarder	  og	  

kvaliteten	  af	  den	  danske	  uddannelse.	  External	  Assessor	  er	  for	  2011-‐2013	  Roger	  Kerry,	  der	  er	  ass.	  

professor,	  MaMT	  og	  leder	  af	  fysioterapi-‐uddannelsen	  samt	  muskuloskeletal	  fysioterapi	  

uddannelsen	  (MSc)	  på	  University	  of	  Nottingham,	  UK.	  

Inger	  Birthe	  Bjørnlund	  har	  været	  primus	  motor	  på	  opdatering	  af	  den	  danske	  

uddannelsescurriculum	  på	  engelsk,	  og	  derudover	  har	  Jeppe	  Thue	  Andersen	  og	  Martin	  Josefsen	  

deltaget	  omkring	  korrespondencer	  med	  IFOMPT.	  

-‐ Projektet	  ”Klassifikation	  af	  personer	  med	  uspecifikt	  lænderygbesvær”	  blev	  afsluttet,	  afrapporteret	  

og	  temadag	  afholdt	  9.	  Januar	  2012	  på	  Syddansk	  Universitet.	  Per	  Kjær	  er	  projektleder.	  

-‐ Afholdelse	  af	  11.	  Nordiske	  Kongres	  i	  Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  og	  Medicin	  September	  2011	  i	  et	  

samarbejde	  mellem	  DFFMF	  og	  DSMM	  –	  www.nordic2011.eu.	  	  

-‐ I	  2011-‐2012	  arbejdes	  der	  fortsat	  med	  opdatering	  af	  uddannelsens	  indhold,	  prøveformer	  og	  

litteraturhenvisninger.	  

-‐ Samarbejde	  med	  Danske	  Fysioterapeuter	  og	  andre	  Fagfora/Faggrupper	  omkring	  etablering	  af	  

Faglige	  Selskaber;	  herunder	  oplæg	  fra	  arbejdsgruppen	  til	  Repræsentantskabsmødet	  2010	  (2009-‐).	  
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-‐ Mulligan	  (MWM)	  gruppen	  er	  i	  Danmark	  blevet	  mere	  veletableret	  i	  2010-‐2011	  og	  har	  stor	  

kursusaktivitet.	  Der	  er	  god	  kontakt	  mellem	  MWM	  og	  DFFMF	  og	  der	  er	  samarbejde	  vedr.	  optimeret	  

implementering	  af	  udvalgte	  elementer	  af	  MWM	  tilgange	  i	  DFFMF’s	  uddannelse.	  

-‐ Fortsatte	  samtaler	  med	  bl.a.	  SDU	  /	  FoF	  omkring	  mulighederne	  for	  etablering	  af	  MT	  specialer	  på	  

universitet;	  herunder	  evt.	  udbygning	  eller	  udvikling	  af	  kandidat	  /	  master	  programmer.	  

	  

Generalforsamling	  

Generalforsamlingen	  blev	  holdt	  d.	  25.	  marts	  2011	  på	  Comwell,	  Middelfart.	  Inger	  Skjærbæk	  blev	  valgt	  som	  
dirigent.	  

Årsberetning	  og	  regnskabet	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  Ved	  flertalsbeslutning	  blev	  det	  vedtaget,	  at	  
kontingentet	  for	  2012	  fastsættes	  til	  kr.	  650,00.	  

Valg	  til	  bestyrelsen:	  Henrik	  Bach	  og	  Jesper	  Holm	  genopstillede	  ikke.	  Line	  Thomassen	  og	  Lotte	  Telvig	  blev	  
valgt	  uden	  modkandidater.	  Som	  suppleant	  uden	  modkandidater	  blev	  valgt	  Jesper	  Holm	  og	  Vibeke	  
Laumann.	  Aase	  Troest	  og	  Dansk	  Revision	  blev	  valgt	  som	  revisorer.	  	  

Medlemsudvikling	  	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2001:	  986	  	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2002:	  965	  	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2003:	  967	  	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2004:	  979	  	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2005:	  982	  	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2006:	  916	  	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2007:	  900	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2008:	  902	  +	  5	  studerende	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2009:	  923	  +	  4	  studerende	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2010:	  937	  +	  4	  studerende	  

Medlemstal	  pr.	  31.	  dec.	  2011:	  926	  +	  6	  studerende	  

DipMT:	  55	  
ExamMT:	  91	  	  
MaMT:	  6	  
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Tillykke	  til	  eksaminerede	  fysioterapeuter	  2011	  

NYE	  Muskuloskeletale	  Fysioterapeuter,	  DipMT	  (Del	  2	  eksamen)	  

Michael	  Seiger	  Kristiansen	  	  
Dennis	  Petersen	  
Martin	  Christensen	  
Line	  Thomassen	  
René	  Jørgensen	  
Mette	  Grønning	  Berg	  
Kirsten	  Schelde	  
Ole	  Bonne	  
Ulla	  Fjord	  Hansen	  
Gitte	  Krydsfeldt	  Jørgensen	  
Rolf	  Birkholm-‐Clausen	  
Tina	  Kjær	  Nørskov	  
Amdi	  Jensen	  
Kristian	  Larsen	  

NYE	  EksamMT	  (Del	  1	  eksamen)	  
	  
Jeppe	  Zacho	  Rasmussen	  
Ann	  jette	  Riis	  	  
Ronnie	  Friis	  Amnitzbøll	  
Ulla	  Holst	  
Peter	  Marxen	  
Bjørn	  Krogh	  Binderup	  
Lotte	  Moesgaard	  
Jakob	  Rahbek-‐Slott	  
Robert	  Henry	  Kleiven	  
Grete	  Høgh	  Scheel	  
Jens	  Poulsen	  
Jane	  Kiss	  
Anders	  Beck	  Poulsen	  
Else	  Marie	  Johannesen	  
Morten	  Bach	  

Alle	  uddannede	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter	  –	  DipMT	  og	  MaMT	  -‐	  kan	  findes	  på	  hjemmesiden,	  såfremt	  

de	  har	  indsendt	  deres	  klinikdata	  (Information	  /	  Find	  en	  Muskuloskeletal	  Fysioterapeut).	  
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Kursusaktivitet	  
Deltagerantal	  på	  de	  forskellige	  kurser:	  	  	  

	   2011	  

Trin	  1A	   43	  

Trin	  1B	   38	  

Trin	  2A	   23	  

Trin	  2B	   25	  

Supervision	  1	   14	  

Trin	  3A	   10	  

Trin	  3B	   19	  

Trin	  3C	   24	  

iFMT	   13	  

NDUB	  /	  ND	  1	   35	  

ND2	   12	  

Diff	  Dx	  –	  Med.	   24	  

	  

Møder	  2011	  
Der	  har	  været	  afholdt	  8	  bestyrelsesmøder,	  ét	  Skype-‐bestyrelsesmøde,	  ét	  fællesmøde	  med	  McKenzie	  
Institut	  Danmark	  (IMDT)	  og	  FFI	  samt	  et	  2	  dages	  undervisermøde.	  

IFOMPT	  

DFFMF	  har	  gennem	  mange	  år	  været	  fuldgyldigt	  medlem	  af	  IFOMPT	  (International	  Federation	  of	  

Orthopaedic	  Manual/Manipulative	  Physical	  Therapists),	  som	  er	  en	  suborganisation	  under	  WCPT	  (World	  

Confederation	  for	  Physical	  Therapy).	  IFOMPT	  repræsenterer	  grupper	  af	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter,	  

som	  har	  et	  kursusforløb	  der	  opfylder	  IFOMPT's	  retningslinjer	  og	  standarder.	  IFOMPTS	  formål	  er	  at	  arbejde	  

mod	  bedst	  mulig	  patient	  håndtering	  og	  fysioterapeutisk	  efteruddannelse	  indenfor	  det	  muskuloskeletale	  

felt.	  Dette	  for,	  at	  leve	  op	  til	  deres	  vision,	  som	  er;	  

"	  Worldwide	  promotion	  of	  excellence	  and	  unity	  in	  clinical	  and	  academic	  standards	  for	  

manual/musculoskeletal	  physiotherapists."	  
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DFFMFS	  medlemskab	  hos	  IFOMPT	  betyder,	  at	  danske	  muskuloskeletale	  fysioterapeuter	  får	  en	  

internationale	  anerkendelse	  af	  deres	  kompetenceniveau	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  DFFMF	  bevarer	  

medlemskabet	  til	  IFOMPT.	  

På	  IFOMPT	  kongressen	  i	  2008,	  i	  Rotterdam,	  blev	  der	  udarbejdet	  et	  nyt	  sæt	  at	  standarder	  som	  alle	  nationale	  

muskuloskeletale	  grupper	  skal	  leve	  op	  til	  for	  at	  bevare	  tilknytningen	  til	  IFOMPT.	  	  I	  en	  lang	  og	  

ressourcekrævende	  proces,	  som	  har	  været	  med	  til	  at	  løftet	  dele	  af	  kursusforløbet,	  har	  DFFMF's	  bestyrelsen	  

og	  IFOMPT-‐udvalg	  arbejdet	  mod	  at	  opfylde	  IFOMPT's	  standarder	  til	  de	  muskuloskeletale	  

uddannelsesforløb.	  I	  november	  2011	  kom	  så	  den	  endelige	  bekræftelse	  fra	  IFOMPT	  om,	  at	  DFFMF	  nu	  har	  

gennemført	  første	  runde	  af	  monitoreringsprocessen	  som	  skal	  sikre	  implementeringen	  af	  2008	  

standarderne.	  Der	  skal	  lyde	  en	  stor	  tak	  til	  Inger	  Birthe	  Bjørnlund	  fra	  DFFMF's	  IFOMPT-‐udvalg,	  som	  har	  

været	  primus	  motor	  på	  meget	  af	  IFOMPT-‐arbejde.	  	  

Over	  de	  kommende	  år,	  arbejder	  DFFMF	  videre	  på	  at	  opfylde	  IFOMPT’s	  krav	  til	  anden	  del	  af	  

monitoreringsprocessen.	  For	  at	  sikre	  at	  DFFMF	  efterlever	  IFOMPT’s	  standarder	  i	  denne	  fase	  er	  Professor	  

Roger	  Kerry	  fra	  Nottingham	  tilknyttet	  som	  ”External	  assesor”.	  Han	  deltager	  således	  på	  udvalgte	  kurser	  og	  

eksamener	  for	  at	  kunne	  udarbejde	  en	  extern	  vurering	  til	  IFOMPT	  -‐	  primært	  angående	  kvaliteten	  af	  DFFMF’s	  

uddannelsens	  forløb.	  

Afslutningsvis	  skal	  det	  nævnes	  at	  2012	  er	  året	  hvor	  der	  er	  igen	  er	  IFOMPT	  kongres	  -‐	  Den	  afholdes	  i	  år	  i	  

Quebec,	  Canada,	  fra	  d.	  20.	  september	  til	  d.	  5.	  oktober.	  IFOMPT	  har	  formået	  at	  hente	  mange	  spændende	  

”keynote	  speakers”	  til	  Quebec,	  som;	  David	  Butler,	  Gwen	  Jull,	  Karim	  Kahn,	  Shirley	  Sahrmann,	  Peter	  

O’Sullivan	  mfl.	  Du	  kan	  læse	  mere	  om	  kongressen	  og	  tilmelde	  dig	  på	  hjemmesiden	  

(www.ifomptconference.org).	  Martin	  B.	  Josefsen	  og	  Jeppe	  Thue	  Andersen,	  repræsenterer	  DFFMF	  på	  

kongressen.	  

Jeppe	  Thue	  Andersen,	  IFOMPT	  delegeret	  Danmark	  

Nordisk	  Kontakt	  Komité	  –	  11.	  Nordiske	  Kongres	  til	  Danmark	  2011	  
I	  forbindelse	  med	  afholdelse	  af	  Nordisk	  Kongres	  2011	  overdrog	  Martin	  B.	  Josefsen	  formandsposten	  for	  NKK	  
til	  Norges	  repræsentant,	  Heather	  Nicol.	  Næste	  kongres	  afholdes	  i	  Norge.	  
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Uddannelsesudvalget	  2011	  
I	  det	  forgange	  år	  er	  alle	  de	  nye	  supervisionskurser	  blevet	  beskrevet	  som	  et	  kontinuum	  og	  afholdt	  	  med	  god	  
respons.	  Også	  supervision	  2	  som	  indeholder	  en	  ”minieksamen”	  er	  blevet	  velmodtaget.	  

Differentialdiagnostikkurserne	  er	  blevet	  færdigbeskrevet	  og	  det	  første	  –	  rheumatologi	  –	  er	  blevet	  afholdt.	  
Vi	  forventer	  at	  de	  tre	  øvrige	  kurser	  kan	  løbe	  af	  stablen	  i	  indeværende	  år.	  

Den	  samlede	  beskrivelse	  af	  kursusstruktur	  er	  nu	  endelig	  også	  ved	  vejs	  ende.	  Udadtil	  i	  forhold	  til	  IFOMPT,	  og	  
indadtil	  lægges	  de	  sidste	  hænder	  på,	  så	  indholdet	  bliver	  synligt	  for	  medlemmer,	  kursister	  og	  andre	  
interesserede.	  De	  vigtigeste	  hængepartier	  for	  vores	  flittige	  kursister	  –	  pensumliste	  og	  portofølge	  –	  
forventes	  færdig	  på	  denne	  side	  af	  sommeren.	  

Næste	  trin	  i	  processen	  bliver	  at	  få	  beskrevet	  og	  afholdt	  eksamen,	  så	  den	  i	  2013	  afspejler	  den	  nye	  
uddannelse.	  Vi	  glæder	  os.	  

Hjemmesiden	  

I	  løbet	  af	  2010	  og	  2011	  har	  Jeppe	  Thue	  Andersen	  delt	  webredaktør	  hvervet	  med	  Martin	  B.	  Josefsen.	  Det	  er	  

særdeles	  givtigt	  og	  godt	  for	  arbejdsflowet,	  at	  hjemmesiden	  nu	  har	  mere	  end	  en	  enkelt	  redaktør.	  

	  

Muskuloskeletal	  Fysioterapi	  -‐	  medlemsbladet	  

Bladet	  er	  godt	  kørende,	  og	  2011	  har	  været	  præget	  af	  faglige	  temaer	  samt	  beretninger.	  Bladets	  form	  går	  

godt	  i	  spænd	  med	  hjemmesiden,	  hvor	  der	  kan	  læses	  yderligere	  til	  flere	  af	  emnerne,	  der	  bringes	  i	  bladet.	  

	  

MIGs	  –	  Muskuloskeletale	  InteresseGrupper	  

Der	  blev	  i	  2008	  opstartet	  to	  nye	  interessegrupper	  indenfor	  det	  muskuloskeletale	  felt.	  

• MIG	  Nakkebesvær,	  Hovedpine	  og	  Whiplash	  

• MIG	  Kæbeleds-‐	  og	  Biddysfunktion	  

Læs	  mere	  om	  MIGs	  på	  www.muskuloskeletal.dk/migs	  .	  Opdateret	  2011.	  
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Afslutning	  

En	  stor	  tak	  skal	  lyde	  til	  alle	  kolleger	  og	  medlemmer,	  der	  aktivt	  engagerer	  sig	  i	  muskuloskeletal	  fysioterapi	  i	  

Danmark.	  I	  bidrager	  til,	  at	  vi	  er	  MF	  –	  ”moving	  forward”.	  

Jeg	  ønsker	  alle	  fortsat	  god	  arbejdslyst	  og	  udvikling	  ind	  i	  2012	  med	  tak	  for	  2011.	  

	  

	  

På	  bestyrelsens	  vegne,	  

	  

Martin	  B.	  Josefsen	  

Formand	  for	  DFFMF	  

Marts	  2012	   	  

	  

	  

	  

	  


