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1. 

Medlemssituationen 

Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi (DOPF) har per 27/2 2019 

198 medlemmer (stigning på lidt over 6 % siden 27/5 2018). 

 

2. 

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsen har været konstitueret som følger: 

• Tenna Askjær: Formand 

• Lone Pedersen: Næstformand (barsel d. 30/10-18) 

• Anja Gjettermann: Konstitueret næstformand (fra d. 30/10-18) 

• Louise Søllingvraa Madsen: Kasserer 

• Karen Thøgersen: Faglig tovholder 

• Maria Rothgart: Webmaster, medlemsregistrering og kontakt til/fra 

medlemmer (1. suppleant der trådte ind i bestyrelsen d. 30/10-18) 

• Sandra Ross 

• Eik Bjerre  

• Kira Bloomquist: Suppleant 

 

Mødeaktivitet: 

• Bestyrelsesmøder i DOPF: 4 møder. 

• Bestyrelsesseminar. 

• Møder i Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF): 1 årsmøde og 2 dialogmøder.  

• Samarbejdsmøde mellem DSF og DOPF på et bestyrelsesmøde.  

• DSF møder om GDPR (databeskyttelsesloven). 

 

Fokusområder: 

I 2018/2019 har vi haft et stort fokus på DOPFs formål om at forestå 

kompetenceudvikling og styrke mulighederne for at dygtiggøre sig indenfor 

onkologisk og palliativ fysioterapi samt være med til vidensdeling for at styrke en 

evidensbaseret praksis. Dette via udvikling af efteruddannelse for fysioterapeuter 

indenfor onkologi og palliation, samt ved at planlægge konferencer med mulighed 

for at blive opdateret på nyeste forskning. Øget fokus på efteruddannelse, ser vi 

som en naturlig følge af, at onkologi er blevet et speciale i fysioterapi. 

For at kunne udvikle vores fagområder og tilbyde vores medlemmer 

kompetenceudvikling på højeste niveau, har der været fokus på udbygning af det 

internationale samarbejde i IPT-HOPE (WCPT Network for HIV/AIDS, Oncology, 

Hospice and Palliative Care). Ved WCPT Congress 2019 bliver der afholdt 
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afstemning i forhold til om IPT-HOPE kan godkendes som en WCPT subgroup 

(World Confederation for Physical Therapy).  

Andre højtprioriterede arbejdsopgaver i DOPF er fortsat udpegninger til 

Sundhedsstyrelsens (SST) arbejdsgrupper og udarbejdelse af høringssvar til 

relevante dokumenter inden for fagområderne, samt samarbejde med Danske 

Fysioterapeuter, DSF og andre faglige selskaber under DSF.  

 

Eksempelvis kan nævnes: 

• Efteruddannelse i onkologisk fysioterapi: Der er pågået et stort arbejde 

med udarbejdelse og beskrivelse af strukturen for efteruddannelsen. 

Ligeledes er der lavet kursusbeskrivelser med læringsmål, indhold og 

vurderet arbejdsbelastning (sv.t. ECTS) for at de enkelte dele i 

uddannelsen, kan bruges i DSFs specialiseringsordning.  

Intro Onkologisk Fysioterapi: Er første del af efteruddannelsen i onkologisk 

fysioterapi og første kursus bliver afholdt i maj 2019.  

 

• Specialisering i fysioterapi og det onkologiske speciale: Fokus er nu 

implementering af specialet ved at udbrede viden om muligheden for at 

søge om godkendelse som specialist eller certificeret kliniker i onkologisk 

fysioterapi. Aktuelt er der godkendt 1 specialist og 2 certificerede klinikere.  

 

• Udpegninger og arbejdsgrupper på vegne af DOPF: 

o Efteruddannelse onkologisk fysioterapi: Karen Thøgersen, Eik Bjerre, 

Kira Bloomquist, Lone Pedersen, Tenna Askjær 

o Pakkeforløb for modermærkekræft (SST): Mette Brodersen Jerver 

o Pakkeforløb for hoved-hals kræft (SST): Anne-Mette Ragle 

o National Palliativ Kongres / Foreningen for palliativ Indsats: Ulla 

Kjærgaard 

o 2nd International Conference on Physical Therapy in Oncology: Kira 

Bloomquist, Morten Quist, Lone Pedersen, Tenna Askjær 

o Retningslinjer under Danish Breast Cancer Cooporative Group: Carina 

Nees, Bolette Rafn 

o DOPF temadag “Samliv og seksualitet” samt generalforsamling: Anja 

Gjettermann, Sandra Ross, Louise Søllingvraa 

 

• Internationalt samarbejde:  

o WCPT IPT-HOPE kontaktperson: Lone Pedersen, Tenna Askjær 

o Deltagelse i “1st International conference on physical therapy in 

oncology (ICPTO)” sammen med 280 delegerede fra 29 forskellige 
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lande: Louise Søllingvraa, Tenna Askjær (juni 2018, Amsterdam) 

o Videreformidling af webinarer afholdt af IPT-HOPE: Maria Rothgart 

3. Aktiviteter Temadage: 

Traditionelt afholder DOPF temadage 2 gange årligt. En temadag i forbindelse med 

generalforsamlingen i foråret samt en 2-dages temadag om efteråret. I 2018 havde 

bestyrelsen varslet, at efterårets temadage ikke ville blive arrangeret, til fordel for 

arbejdet med efteruddannelse i onkologisk fysioterapi. 

 

I maj 2018 afholdtes generalforsamlingen ifm. temadagen ”Med mig selv som 

redskab”. 

 

Vi vil fra bestyrelsens side gerne sige stor tak til vores medlemmer for opbakning 

og tilslutning til de arrangerede temadage og kurser. Vi er meget interesserede i at 

få input til emner der kunne være relevant at berøre på fremtidige temadage.  

Vi er desuden meget glade for og overvældede over den store interesse og 

opbakning, der er til den nye efteruddannelse, hvor første kursus blev fuldt booket 

på kun 34 dage. 

 

4. Fremadrettede 

aktiviteter 2018 / 

2019 

Bestyrelsen i DOPF vil fortsat have fokus på at udbrede viden, skabe netværk for 

fysioterapeuter, deltage i fagligt relevante diskussioner inden for kræft og lindring 

samt sætte fokus på fysioterapeutisk faglighed indenfor både onkologi og palliation.  

 

DOPF vil fortsat arbejde med udvikling af uddannelse indenfor onkologisk og 

palliativ fysioterapi, og sikre at denne understøtter de opstillede krav til 

kompetencer indenfor det onkologiske speciale. DOPF indgår i implementeringen af 

specialer i fysioterapi, hvor der i 2019 kommer større fokus på supervision. 

Desuden vil DOPF have et stadig større fokus på visionen om at fremme 

evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi via samarbejde med 

forskningsområdet fx Center For Aktiv Sundhed og ICPTO.  

 

Konkrete planlagte aktiviteter i DOPF: 

• Bestyrelsesseminar og møder 

• Arbejdsgruppe i DSF vedrørende supervision: Anja Gjettermann 

• Deltagelse i “WCPT Congress 2019” (maj 2019, Geneve): Netværksmøde 

om onkologi og palliation og første business meeting med IPT-HOPE.  

Louise Søllingvraa 

• IPT-HOPE (kontakt, webinarer mv.): Lone Pedersen, Tenna Askjær og Maria 

Rothgart 

• European Association for Palliative Care (EAPC): DOPF arbejder på at blive 
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medlem af EAPC. Karen Thøgersen. 

• Intro Onkologisk Kursus afholdes i maj samt 1-2 gange inden næste 

generalforsamling. 

• Fortsat udvikling af efteruddannelse indenfor onkologisk fysioterapi 

• ”2nd International Conference on Physical Therapy in Oncology” afholdes I 

Danmark i 2020. Arbejdsgruppe: Tenna Askjær og Kira Bloomquist 

• Udpegninger til revidering af Sundhedsstyrelsens pakkeforløb 

• 1. nationale palliative fælles kongres 2019 – Foreningen for Palliativ Indsats 

(læger, hospiceledere, psykologer, sygeplejersker)  

 

Ved relevans deltager bestyrelsesmedlemmer i diverse møder, konferencer mv. for 

at kunne udvikle efteruddannelse inden for feltet. 

Medlemmer kan holde sig opdateret via selskabets nyhedsbrev, hjemmeside og 

facebookside. Vær desuden opmærksom på at selskabet får nyt logo. 

 

5. Økonomi Udgifterne er som forventet steget i 2018, men DOPF har fortsat en sund økonomi. 

Selskabet har i en årrække sparet op til at kunne igangsætte indsatsen med 

udarbejdelse af efteruddannelsen indenfor onkologisk fysioterapi.  

 

I 2018 er tilskuddet fra Danske Fysioterapeuter faldet og der er øget udgift ifm. 

revision. Samarbejdet med revisionsfirmaet Beierholm fungerer dog godt, bl.a. da 

DOPF som forening skal følge nye regler ift. moms, indberetninger til SKAT og lign.  

Blandt andet grundet ovenstående er der i regnskabsåret 2018 et lille underskud på 

37.969 kr. 

 

I 2019 vil der fortsat være øgede udgifter. På sigt er målet at efteruddannelsen kan 

finansiere sig selv.  

 

Regnskabet vil blive gennemgået på generalforsamlingen af kasserer Louise 

Søllingvraa.  

 

 

 

Med Venlig Hilsen 

Tenna Askjær 

Formand Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi 

 


