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Formandens beretning i relation til on-line generalforsamling Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi, DSNF, 

2020 

2020 er og har været et særligt år. Siden marts har bestyrelsen fungeret som en slags forretningsministerium. COVID 

19 betyder dog ikke at bestyrelsen er i dvale: Vi forholder os til og besvarer henvendelser fra medlemmer, vi giver 

høringssvar, svarer på henvendelser fra borgere/patienter og fagprofessionelle i kontaktformularen, samarbejder 

med Dansk Selskab for Fysioterapi, holder bestyrelsesmøder on-line og tænker fremad. I er altid velkomne til at 

kontakte bestyrelsen. Berig os endelig med spændende og betydningsfulde faglige emner og perspektiver. 

En tak skal lyde til kolleger der på vegne af DSNF deltager i arbejdsgrupper og høringer. Også tak til Herlev og Cfh i 

KBH som lagde lokaler til DSNF kurser. Sidst men ikke mindst: Tak til bestyrelsen for neurofaglig kompetent og 

ihærdig indsats samt generøs og omgængelig tone. 

Den udsatte generalforsamling marts 2020 betyder, at det tidsmæssige fokus for denne beretning er længere en 

normalt. Beretningen medtager aktiviteter for 2019 og 2020 samt en skuen frem mod 2021. 

Såvel 2019 og 2020 bød og byder på møder i DSNF samt på møder i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), hvor DSNF 

deltager med bestyrelsesmedlemmer afhængigt at fokus. Camilla Biering Lundquist er ansvarlig for udpegninger til 

arbejdsgrupper samt høringssvar. Nora Holmestad Bechmann er næstformand og sammen med Katrine Lyders er 

hun ansvarlig for arbejdet med kompetenceprofiler for Neurofysioterapi. Et arbejde som DSNF igangsatte ultimo 

2019, men som har pauseret grundet COVID 19. Nora er DSNF kontaktperson for DSF i arbejdet med godkendelse af 

specialister. Nora udgør sammen med Sine Secher Mortensen DSNF´s kursusudvalg. Sine er kasser. Dertil er hun 

valgt til repræsentantskabet for DSNF. Sune Nolsø Pommersgård Virkelyst og Christian Hedelund Arens er ansvarlige 

for DSNF´s hjemmeside og med i kommunikationsudvalget. Gitte Wikke er ansvarlig for ad hoc arbejdsgrupper som 

kommunikationsudvalg. Dertil er Gitte sparringspart i forhold til organisationsudvikling. Gitte har efter mere end 20 

års tjeneste valgt ikke at genopstille til bestyrelsen for DSNF. Stor tak til Gitte Wikke for i 1999, da foreningens liv 

hang i en tynd tråd, at gribe staffetten og sige ja til en neurofysioterapeutisk samling. Den gang var vi under 100 

medlemmer - nu er vi 800. Tak Gitte, for at berige bestyrelsesarbejdet med stor ledelsesmæssig og organisatorisk 

viden.  

2019 bød på: 

WCPT kongres i Geneve: DSNF var repræsenteret ved Nora og Sine som også deltog i International Neurological 

Physical Therapy Association, INPAs generalforsamling. 

DSNF arrangerede følgende kurser:  

• Louise Ada, Herlev marts. Emnet var Training walking after stroke. Formål: To gain a theoretical 

understanding of, and practical expertise in interventions aimed at reducing impairments interfering with walking 

and promoting walking recovery after stroke. Et praktisk kursus baseret på evidens. 

• Gert Kwakkel et al, Center for Hjerneskade, KBH, juni: International Stroke Neurorehabilitation 

Course. Kurset bidrog med relevant diskussion i forhold til hvad man skal kunne som neurofysioterapeut- hvilken 

viden og hvilke kurser  der er relevante. Stærk i forhold til nyeste evidens. 

• Temadag om Musikterapi i Neurofysioterapi blev afholdt for første gang i DSNF regi. 

Underviser Nickeline har stor erfaring og særlig uddannelse på feltet. Deltagerne fik dybdegående teori som 

praksisnære forslag med hjem. Det favnede bredt (senhjerneskadede, sclerose, parkinson). En Idégenerende dag ift. 

kommende temadage om musik og brugen af musikterapi til neurologiske patienter, børn som voksne. 
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• Nordisk Vestibulær konference 2 dage i oktober.  

Sine deltog fra DSNF og lavede dagbog til hjemmesiden, så medlemmerne kunne følge med. Emner var: Vestibulære 

dysfunktioner, tests og behandlingsforslag ift. neurologiske patienter 

Det internationale samarbejde indenfor neurofysioterapi er stigende under INPA og i særdeleshed er samarbejdet 

med den engelske fysioterapi organisation indenfor neuro, ACPIN tiltaget. 

I 2019 valgte vi at honorere bestyrelsen for første gang: 10.000 kroner til hver af de 5 ordinære 

bestyrelsesmedlemmer samt de 3 suppleanter. Bestyrelsen arbejder sideordnet, derfor beløb til alle. Det enkelte 

bestyrelsesmedlem kan selv vælge om midlerne bruges til frikøb eller andet i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. 

Udpegninger 2019:  

Lene Lund Sørensen har på vegne af DSNF givet høringssvar på sundhedsstyrelsen publikation: ’Forebyggelse, 

håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til 

ældreplejen’ 

Erhard Trillinggård Næss-Schmidts er udpeget til en arbejdsgruppe i projektet ”Klinisk retningslinje for 

fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af patienter med hjernerystelse - validering og disseminering i dansk 

kontekst. 

Camilla Lundquist (regional repræsentant) og Charlotte Haase (kommunal repræsentant) deltager i 

arbejdsgruppemøde vedr. tilsyn på apopleksiforløb (er i bero) 

Artikler om Neurofysioterapi i Fysioterapeuten: I 2019 har Camilla Biering Lundquist og Camilla Kiær arbejdet på 

artikel om træning af arm og håndfunktion efter apopleksi. Ivana Bardino Novosel og Nora Holmestad Bechmann 

fortæller i anden artikel om den neurofysioterapeutiske praksis i Neuroteamet på Rigshospitalet Glostrup. Artiklerne 

udkom i 2020, blad nr 4. 

 I 2019 har DSNF medvirket til opdatering af neurofysioterapeutiske måleredskaber på Fysio.dk 

2020 bød på: 

” Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade” udkom 4.9.2020. I 2018 blev Karin 

Spangsberg Kristensen udpeget for DSNF til arbejdsgruppe mhp. revision af Forløbsprogram og Visitations 

retningslinjen for personer med erhvervet hjerneskade. Siden har Karin sat faglige aftryk på anbefalingerne. Dette 

under sparring med DSNF´s bestyrelse  om proces som resultat. Stor tak til Karin Spangsberg for vedholdende 

indsats.  

COVID 19- aflysning af følgende arrangementer: 

• Generalforsamling og samtidige temadag 12 marts med Jane Burridge UK om Upperlimb retraining – 

evidence and the importance of translating it into practice.    

• Kursus med Mary Massery om posturalitet og respiration april 2020 

• Kurser i evidence based upper og lower limb training efterår 2020 

Specialistgodkendelse: 2020 var året hvor den første certificerede kliniker indenfor neurofysioterapi blev godkendt. 

Tillykke med det.  Flere specialister er godkendte. 

DSNF vil gerne komplimentere og henvise til Videnscenter for Rehabilitering og Palliations (REHPA) nylige udgivelse 

”Livet med Parkinson og behovet for rehabilitering – En undersøgelse af behov for fase-specifik rehabilitering ved 

Parkinsons”. På grundlag af svar fra 7.039 danskere med Parkinsons sygdom opstilles en række anbefalinger til en 

fortsat udvikling af rehabilitering på området. Det er et flot og stort stykke arbejde.   

 Aktuelle arbejdsopgaver med DSNF repræsentation: 
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- Repræsentantskabet: Sine Secher Mortensen er klar til arbejdet på vegne af DSNF. Aktuelt pågår 

arbejdsproces hvor DSF og DAfys/Hovedbestyrelsen har fokus på at forny samarbejdet mellem dem. Et indledende 

resultat er andre annonceringregler for Faglige Selskaber i Fysioterapeuten 

- DSNF er i gang med at forberede forslag til Neurofysioterapeutisk indlæg og symposier ved Fagkongres 2022. Vi 

modtager gerne forslag. 

- Arbejde med kompetenceprofil for Neurofysioterapeuter i DK- genoptages. 

- GDPR opsamling via DSF 

- Forholdt os til kandidatur til Følgegruppe for projekt Faglighed i Fysioterapi ved Danske Fysioterapeuter 

- Kvalificering af de neurospecifikke måleredskaber i samarbejde med DSF v. Camilla og Katrine 

- Forholder os til debatoplæg om Fremtidige struktur i Danske Fysioterapeuter 

- Zoom – vores nye ven og platform- vi øver os og forventer at se hinanden her en tid endnu. 

2021 byder måske på: 

Kommer vi til at afvikle live generalforsamling og temadag med Jane Burridge om Upperlimb retraining – evidence 

and the importance of translating it into practice den 19.03.2020 som planlagt? 

Kommer DSNF på de sociale medier? Vi havde planlagt debat herom på den aflyste GF marts 2020. 

Vi tror på, at vi har Kompetencerprofiler for Neurofysioterapi i høring sidst i 2021. Vi kommer til at trække på nogen 

af jer i dette arbejde. 

Formanden takker af 

Jeg har været med i DSNFs bestyrelse siden starten af 00`erne. Mange år som næstformand og de seneste år som 

formand. Tak til bestyrelsen for mange års godt samarbejde. Det er en ære og et privilegium af kende jer- at arbejde 

sammen med så generøse, engagerede og fagligt kompetente kolleger. Jeg stiller nu op som suppleant, så helt 

slipper jeg ikke foreningsarbejdet i neurofysioterapiens tjeneste.  

Venlig hilsen 

Helle Rovsing Jørgensen, afgående formand, DSNF 

 

 

 


