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 PÅ DANSKE FYSIOTERAPEUTERS KURSER OG KONFERENCER



Børn

MOVEMENT ABC

Med et teoretisk og praktisk 
kendskab til Movement ABC-2 
til børn bliver du bedre til at 
målrette interventionen, når 
du arbejder med børn med 
motorisk usikkerhed.
1-2/3 + 12/4 2021
fysio.dk/movabc21 

MOTORISK USIKRE  
BØRN 3-6 ÅR

Med den nyeste viden inden 
for motorik, motorisk læring 
og udvikling kombineret med 
praktiske redskaber til at  
tilrettelægge træningstilbud, 
får du styrket dine kompetencer 
i arbejdet med børn med  
motorisk usikkerhed.
18-20/8 + 4-5/10 2021
fysio.dk/motusikre21 

AIMS OG BAYLEY

Få et indgående kendskab til 
AIMS og Bayley, som du kan 
bruge til at teste den grov- 
motoriske udvikling hos børn 
mellem 1 måned og 3½ år.  
Kurset veksler mellem teori, 
praktik og præsentation af  
konkrete cases på video.
7-8/9 + 13/10 2021
fysio.dk/aimsbayley21 

MASTERCLASS  
– MOTORISK USIKRE BØRN

Få en øget forståelse af og 
viden om de problemstillinger, 
der knytter sig til børn med  
motorisk usikkerhed med fokus 
på neuropsykologiske udfor-
dringer, diagnosticering og 
evidensbaseret intervention. 
Målrettet erfarne børne- 
fysioterapeuter.
2-3/12 2021
fysio.dk/masterclass21

ALLE VORES KURSER OG KONFERENCER INKLUDERER FORPLEJNING 

Psykiatri

BODY AWARENESS THERAPY  
– BBAT 1

Et grundlæggende kursus i 
Basic Body Awareness Therapy 
med fokus på en personlig 
oplevelse og erfaring samt 
teoretisk indføring i BBAT.
31/1-5/2 2021
fysio.dk/bbatfeb21

PSYKISK SÅRBAR

Somatisk sygdom ledsages 
ofte af en øget sårbarhed hos 
patienterne. Få viden og ideer 
til, hvordan patientens mentale 
sundhed og robusthed øges. 
Lær at tilrettelægge undersø-
gelse, behandling og træning.
25-26/3 + 19/5 2021
fysio.dk/psyksarbar21  

Kroniske sygdomme

TRÆNING TIL  
TYPE-2 DIABETES

Fysisk træning har et stort  
potentiale til at reducere 
forhøjet blodsukkerniveau hos 
patienter med type 2-diabetes. 
Få viden om specifik målrettet 
træning kombineret med prak-
tisk inspiration til motivation.
29-30/1 2021
fysio.dk/diabetes21 

OSTEOPOROSE

Bliv i stand til tidligt at identi-
ficere tegn på osteoporose og 
målrette din behandling og  
træning til denne patient-
gruppe. Der er særlig fokus på 
træning i forhold til vertebrale 
frakturer.
4-5/3 + 20/5 2021
fysio.dk/osteoporose21   

DEMENS

Sensorisk og motorisk funk- 
tionstræning har god effekt på 
motorisk læring hos mennesker 
med demens. Få ny viden om 
demens og om fysioterapeutens 
tilgang til både svært og  
moderat demente patienter. 
29/9 – 1/10 2021
fysio.dk/demens21  

SCLEROSE  
– UNDERSØGELSE  
OG BEHANDLING

Få den nyeste viden om  
sygdommen og hvordan  
sygdommen udvikler sig. 
Særligt fokus på undersøgelse, 
test, målsætning og forskellige 
interventionsmuligheder.
15-16/4 + 27-28/5 2021
fysio.dk/sclerose21

Hold og natur

KVALITET I HOLDTRÆNING

Få ideer og ny inspiration til  
målrettet, evidensbaseret 
træning, kommunikation om 
”ansvar for egen træning”  
samt aktiv brug af musik.
22-23/1 2021
fysio.dk/hold21  

FYSIOTERAPI I NATUREN 

Lær at udnytte det potentiale  
naturen har i din træning og  
behandling af patienter med  
livsstilssygdomme, stress,  
demens og ADHD.
11/6 2021
fysio.dk/natur21   

KURSER



KONTAKT: Elisabeth Berents · Uddannelseskonsulent · eb@fysio.dk  |  Susan Kranker · Uddannelseskonsulent · sk@fysio.dk 

HOLD STYR PÅ HVERDAGEN  
SOM KLINIKSEKRETÆR

Lær af dine fagfæller og  
udbyg dit netværk, mens du  
får inspiration og redskaber  
til at håndtere din hverdag.
4/3 2021
fysio.dk/holdstyr21  

KLINIKSEKRETÆR: FÅ INDSIGT  
I AFTALER OG PLIGTER

Få indsigt i centrale emner,  
som aftaler og pligter vedr.  
overenskomster, patientrettig- 
heder, tavshedspligt, akkredite-
ring mv. Bliv styrket i at svare på 
spørgsmål om disse emner i din 
funktion som kliniksekretær.
19/05 2021
fysio.dk/kliniksekretaer21 

DEN SVÆRE SAMTALE    

For sekretærer: Sidder du bag 
skranken i fysioterapien eller på 
klinikken? Få indsigt i at være  
indlevende i andres svære følelser 
og stadig være dig selv, at hånd- 
tere frustrationer og at kunne  
sige fra ordentligt og tydeligt.
8/9 2021
fysio.dk/samtale21

Ridning

HANDICAP-RIDEINSTRUKTØR

Dette kursus henvender sig til 
erfarne ryttere, der assisterer 
ridefysioterapeuter i deres  
arbejde med træning af pa-
tienter på hesteryg. Du vil efter 
kurset have en forståelse for 
anatomi, de mest almindelige 
patient-diagnoser, bagrytter-
funktion, og styrkelse af  
dine kommunikative og   
pædagogiske kompetencer. 
9-11/4 + 8-10/10 2021
fysio.dk/handicaprideinst21 

RIDEFYSIOTERAPI

Kurset er en forudsætning  
for godkendelse til ridefysio-
terapeut. Der er kommet mere 
fokus på praktisk træning på 
hesteryg, og kurset afsluttes 
med en skriftlig opgave.
7-9/5 + 17-19/9 2021
fysio.dk/ridefys21

ADMINISTRATIONPERSONLIGE KOMPETENCER

STYRK DIN EVNE SOM 
FORMIDLER

Styrk din formidlingskompe-
tence, så dit budskab brænder 
igennem og bliver husket og 
forstået. Du får konkrete red- 
skaber, træning og personligt 
feedback af teaterinstruktør 
og journalist.  
28/4 2021 + KORTE ONLINE  
SESSIONER 3/5, 6/5, 7/5 2021
fysio.dk/formidling21

RELATIONAL KOORDINERING 
OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Få brugbare redskaber og 
metoder til at træffe bedre  
beslutninger og til bedre at 
kunne koordinere implemente-
ringen af beslutningerne 
på tværs af fagligheder og 
organisatoriske grænser.
27/5 2021
fysio.dk/relation21

KONFERENCER

INTERNATIONAL KONFERENCE 
OM ONKOLOGISK FYSIOTERAPI

Forskning møder klinisk praksis 
er temaet for denne konference.  
Målet er at dele den nyeste  
viden og praksis fra hele verden.  
Danske Fysioterapeuter står  
for planlægningen.
3-4/5 2021
fysio.dk/kraeft

PRAKSISCERTIFIKAT

PRAKSISCERTIFIKAT 

Praksiscertifikatet kvalificerer 
fysioterapeuter til at arbejde 
som praktiserende fysio- 
terapeuter i sygesikringsregi,  
i overenskomster mellem  
Danske Fysioterapeuter og 
Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn (RLTN).
11-12/3 2021: MIDDELFART
fysio.dk/praksiscert21 

28-29/10 2021: KØBENHAVN
fysio.dk/praksiscert-okt21

ANDRE FAGLIGE KURSER

BPPV  
– BENIGN PAROKSYSMAL 
POSITIONEL VERTIGO

BPPV eller “øresten” er den 
mest almindelige årsag til  
stillingsbetinget svimmelhed  
og kan diagnosticeres og  
behandles typisk i én eller  
få konsultationer.
13/3 2021: KØBENHAVN 
fysio.dk/bppvkbh21

17/4 2021: ÅRHUS
fysio.dk/bppvaarhus21



Vidste du, at du kan få gratis sparring og rådgivning om din karriere og uddannelse? Som medlem af 
Danske Fysioterapeuter kan du booke en telefonisk rådgivningssamtale med en erfaren konsulent i 
Danske Fysioterapeuter. Du kan vælge mellem en karrieresamtale om enten uddannelse eller ledelse.

Danske Fysioterapeuter afholder mange gratis webinarer om bl.a.

KARRIERESAMTALER

OBS!

WEBINAR

LEDIGE KAN FÅ TILSKUD
Er du ledig, og ønsker du at forbedre dine jobmuligheder ved at deltage på Danske Fysioterapeuters kurser og  
konferencer, har du mulighed for at søge tilskud. Tilskuddet er på 1000 kr. for et kursus og 500 kr. for en konference.  
For at søge tilskud skal du have været fuldt ledig i 13 uger og være medlem af Danske Fysioterapeuter.  
Ønsker du at søge tilskud, skal du tilmelde dig kurset og efterfølgende skrive til kursus@fysio.dk.

UDDANNELSE

Få hjælp til at skabe et overblik over, hvilke 
muligheder du har for videreuddannelse eller 
efteruddannelse.  

-  SPARRING OM JOURNALFØRING
-  LINKEDIN
-  LEDELSE SOM KARRIEREVEJ
-  AKADEMIKERKARRIERE

LEDELSE

Overvejer du at søge en lederstilling, eller er du 
allerede leder og søger nye udfordringer?
Få sparring på dine kompetencer og muligheder.

-  GUIDE TIL JOBSØGNING
- SOCIALE MEDIER
- VÆKST AF KLINIK
- INNOVATION

BESTIL SAMTALE

Bestil en uddannelses- eller ledersamtale ved at sende en mail til karriere@fysio.dk,  
så kontakter vi dig og laver en aftale. Læs mere på fysio.dk/karrieresamtaler

Se alle webinarer på fysio.dk/kursuskalender, husk du kan filtrere på kursustyper.

Danske Fysioterapeuter
Holmbladsgade 70  ·  2300 København S
Tlf: 33 41 46 20  ·  fysio@fysio.dk
www.fysio.dk


