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IFOMT 2008 - Hvor er IFOMT på vej hen? 
Kort referat fra IFOMT 

(International Federation of Orthopaedic Manual/Manipulative Therapy) 
møder i løbet af ugen på IFOMT 2008 kongres i Rotterdam. 

 
IFOMT, vores internationale forening i manuel terapi / muskuloskeletal fysioterapi, 
er i en vældig udvikling. Siden det forrige møde i Cape Town 2004 har IFOMT 
arbejdet i flere retninger. 
 
Logo og navn 
På general forsamlingen i Rotterdam blev der vedtaget et nyt logo, en globus med 
støttende hænder og IFOMT.  
Navnændring fra International Federation of Manual/manipulative therapist til 
physical therapist kunne ikke vedtages på grund af procedure fejl. Det blev udsat. 
Det har lange udsigter at ændre navnet til fra ”manual/manipulative” til 
”musculoskeletal”. Flere lande har politisk brug for at ”manipulative” er inkluderet i 
navnet, for at understrege deres ret til at manipulere. 
 
Forskning 
På forskningsområdet er der etableret flere links på IFOMT’s hjemmeside 
www.ifomt.org til guidelines på forskellige områder. Der arbejdes mod en 
konsensus om at få fælles anbefalinger for premanipulative testing / sikkerhedstest 
for nakke patienter.  
Canada er i gang med at udvikle et internationalt forskningsprojekt, hvor der skal 
samles oplysninger fra hele verden vedrørende guidelines og klinisk praksis for 
behandling af nakkepatienter. De har for nyligt afsluttet en systematisk oversigt på 
evidens af nakkebehandlinger. Ud fra disse to projekter vil deres forskere lave 
retningslinier for evidens baseret fysioterapi for nakkepatienter. IFOMT støtter dette 
projekt. 
 
Educational Standards 
Disse standards er det grundlæggende dokument for medlemslandenes (og vores 
egen IFOMT-godkendte) uddannelse. Nye lande skal have godkendt deres 
uddannelse, så den er på højde med de krav dette dokument stiller til en MT-
uddannelse. Standard Committee har afsluttet at stort arbejde med opdatering af 
dette dokument. Dokumentet findes på IFOMT’s hjemmeside www.ifomt.org. 
Udover at vurdere og være mentor for Registrated Interest Groupes (RIG’s) til at 
kunne opnå kravene, er de også i gang med en revurdering af de enkelte 
medlemslandes uddannelse. I året 2010 bliver det Danmarks tur til at få revurderet 
uddannelsen, i forhold til de krav IFOMT har.       
Der er en positiv stemning i mellem de forskellige lande til at godkende hinandens 
uddannelse. Det betyder, at hvis en fysioterapeut har fået en IFOMT godkendt 
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uddannelse i et land, så bliver dette anerkendt i de øvrige lande. Der er dog 
modstand fra få lande, især fra Norge.  
 
Organisatorisk: 
IFOMT har nu 22 medlemslande (MOs), Japan og Irland er netop optaget ved dette 
møde. Korea, Rumænien og Bulgarien er Registrated Interests Groups (RIGs).  
IFOMT har en Europæisk afdeling (ECE med 15 lande) og en East Asian afdeling (4 
lande). Der arbejdes på at få etableret en amerikansk afdeling med Canada og USA 
som medlem. Syd Afrika vil gerne inviteres med i ECE. Det næste møde i den 
Europæiske afdeling ECE er i maj 2009 Gøteborg. 
IFOMT’s hjemmeside er et vigtigt redskab i kommunikation. Her ligger alle 
”newsletters” fra de forskellige medlemslande. Der er planer om at gøre siden mere 
relateret til den enkelte MT-er i de enkelte lande, udover medlemslandene 
overordnet set. Et af forslagene er, at hvert godkendt IFOMT medlem, det vil sige 
personer, som har en DipMT, kan få sin profil på hjemmesiden og blive IFOMT-
Registrated (tituleret Muskuloskeletal Fysioterapeut / Manuel Terapeut). Dette vil 
også fremme anerkendelsen af det enkelte medlem på tværs af landene. I 
fremtiden vil man arbejde hen mod at også at registrere IFOMT-Registrated 
Specialists. Det vil være en muskuloskeletal fysioterapeut som opfylder WCPT’s 
krav om specialist (som har dannet basis for kravene i Danmark) og er godkendt 
som muskuloskeletal specialist af de enkelte landes MT-organisationer (MOs). 
Freddy Kaltenborn fik, i en alder af 85, tildelt livslang medlemskab i IFOMT som 
anerkendelse for det arbejde, han har gjort livet igennem. 
På general forsamlingen blev der valgt en ny president - Annalie Basson fra Syd 
Afrika. Duncan Reid blev valgt som vice præsident og øvrige nye 
bestyrelsesmedlemmer blev Erik Thoomes fra Nederland, Ken Olsson fra USA og 
Michael Ritchie fra Canada (den afgående formand). 
 
Økonomi 
IFOMT’s udviklings projekter er hovedsagligt finansieret af overskuddet af IFOMT’s 
kongresser. De daglige udgifter dækkes af det årlige kontingent, som er sat til 
1800$ per år per medlemsland (MO) og 350$ per RIG. Bestyrelses møder er dyre 
og afholdes kun hver andet år. Resten foregår per mail. Standards Committee 
møder også hver 2. år. IFOMT mangler økonomiske ressourcer for at kunne udføre 
de forskellige opgaver. En stigning af det årlige kontingent vil give problemer for en 
del af medlemslandene. Der er nedsat et udvalg til at finde alternative økonomiske 
midler, hvor undertegnede er en af medlemmerne. Mulige forslag eller ideer for at 
finde økonomiske midler til en verdensorganisation som IFOMT modtages gerne til 
undertegnedes mailadresse. 
 
Inge Ris, DipMT, MScR, specialist i muskuloskeletal fysioterapi 
IFOMT delegeret fra DFFMF 
iris@fysioterapiogsmerteklinik.dk          
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