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Begrundelse 1 
 2 
Dansk Selskab for Fysioterapi og de faglige selskaber i fysioterapi ønsker, at repræsentantskabet 3 
diskuterer, hvorvidt godkendelse af specialisering i fysioterapi skal afhænge af samtidigt 4 
medlemskab af Danske Fysioterapeuter og de faglige selskaber i fysioterapi 5 
 6 
Baggrund for punktet 7 
 8 
Model for godkendelse af specialisering i fysioterapi er forankret og udviklet af Dansk Selskab for 9 
Fysioterapi (DSF). Målet er, at specialisering i stigende grad kan anvendes af fysioterapeuter med 10 
kliniske kompetencer væsentligt over grunduddannelses-niveau i ansøgning af nye jobs og 11 
arbejdsfunktioner og til forhandling af løn. Endvidere er målet, at specialisering anvendes som 12 
redskab til at fokusere og strukturere indsatsen med at løfte kompetencer og udvikle professionen.  13 
 14 
Der har været stor interesse for specialiseringsordningen. Ved første ansøgningsrunde modtog 15 
DSF 46 ansøgninger indenfor 6 specialeområder, hvoraf 38 blev godkendt - heraf 8 specialister i 16 
fysioterapi og 30 certificerede klinikere. Parallelt hermed oplever DSF og flere faglige selskaber 17 
interesse for specialisering fra fysioterapeuter, der ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter.  18 
 19 
Det økonomiske grundlag for DSF og de faglige selskaber, og dermed også udvikling og drift af 20 
specialiseringsordningen, sker for medlemmernes kontingentkroner, hvorfor specialisering hidtil 21 
har været forbeholdt medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der samtidigt er medlem af et fagligt 22 
selskab. The World Confederation for Physical Therapy (WCPT) påpeger dog, at alle 23 
fysioterapeuter bør have adgang til godkendelse af specialisering, hvis de lever op til de 24 
formulerede krav og kriterier gældende i det pågældende land.   25 
 26 
Den langsigtede målsætning for specialiseringsordningen er officiel anerkendelse ved 27 
Sundhedsstyrelsen, hvilket kan styrkes gennem adgang til godkendelse af specialisering for alle 28 
fysioterapeuter i Danmark. En åbning af specialiseringsordningen vurderes dermed at kunne øge 29 
legitimiteten i forhold til en eventuel anerkendelse af Sundhedsstyrelsen, samt en bredere 30 
anerkendelse af kommuner, regioner og andre arbejdsgivere.  31 
 32 
På denne baggrund ønsker DSF og de faglige selskaber, at repræsentantskabet drøfter 33 
muligheden for, at fysioterapeuter, der ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter og de faglige 34 
selskaber i fysioterapi, kan ansøge om godkendelse i specialiseringsordningen. Denne mulighed 35 
foreslås finansieret gennem et gebyr, der skal dække Danske Fysioterapeuter, DSF og de faglige 36 
selskabers ressourceforbrug i forhold til administration, udvikling og vejledning i henhold til 37 
specialiseringsordningen.  38 
 39 


