
Formandsberetning februar 2020 

 

● Allerførst tak til jer alle for jeres deltagelse til denne generalforsamling samt for opbakning til vores 
temadag senere.  

● Som den nuværende formand, så vil jeg faktisk gerne starte med at takke hele bestyrelsen. 
Formandsposten overtog jeg 1. september sidste år fra Tenna, som nu er godt i gang med 
studierne. Tenna du har varetaget bestyrelsesposten på fineste vis og det er svært at komme efter 
dig. Den eneste grund til at jeg lod mig overtale til at varetage formandsposten, var fordi jeg vidste 
hvem jeg havde med i bestyrelsen. De sejeste kvinder!!! I er alle med til at udvikle vores fag og I gør 
en kæmpe indsats på hver jeres måde.  

Alle de aktiviteter vi har haft gang i det sidste år – kan kun lykkes, fordi vi hjælpes ad.  

● Allerførst vil jeg prale lidt af vores nye kursus i onkologisk fysioterapi, som vi har gennemført 2 
gange i 2019. Begge kurser var lynhurtigt og fuldt bookede. Og vi har fået gode tilbagemeldinger, så 
med lidt justeringer, afholder vi endnu et her i efteråret. Og herefter går vi i 2021 i gang med de 
mere regionsspecifikke kurser.  

● Her i foråret afholder vi et palliationskursus, hvor det er Karen der står for den del - og den 2. 
internationale konference i onkologisk fysioterapi afholdes i år i KBH, hvor vi som selskab, har været 
med til at gå forrest. Både Kira og Tenna sidder med i planlægningsgruppen og har været 
medvirkende til at programmet er så spændende. Så se at få jer meldt til.  

● Til efteråret planlægger vi i samarbejde med CFAS (Center for aktiv sundhed, Riget) en spændende 
temadag i fht. træning og onkologi:  
Fysisk træning som præoperativ optimering for kræftpatienter – 5.+6. oktober 2020. 

 Kurset vil blandt andet indeholde oplæg der dækker følgende emner/problemstillinger: 

Mekanistisk/translationel ’exercise-oncology’: præoperativ optimering, biologiske mekanismer  

Cancer kirurgi: kirurgisk stress og relevans for morbiditet, sygdomsprogression og mortalitet. 

Præoperativ onkologisk behandling: neo-adjuverende regimer for forskellige diagnoser, 

bivirkningsprofiler mv 

Træningslære i den præoperative fase – programlægning, udførelse, progression, og evaluering. 

Open window-of-opportunity – for ’long-term’ adfærdsændring og fastholdelse af fysisk aktivitet  

 
● Vi opfordrer også til at I ansøger om at blive certificeret klinikker eller specialist i onkologisk 

fysioterapi, så vi kan få flere fysioterapeuter på landkortet med titlen. Og vi er til rådighed ved 
behov for spørgsmål.  
 

● Der sker en masse fagpolitisk og vi har et godt samarbejde med DSF og føler os hørt og bakket op 
som selskab, selvom vi er et lille selskab. Så det er positivt. Og vi er i dialog med flere selskaber om 
fælles faglig udvikling. Bl.a. er vi i gang med at udvikle en supervisionsuddannelse, så vil gå på tværs 
af alle selskaber.  



● Økonomisk ser det fornuftigt ud, mere om det fra Louise senere på dagsorden. Vi laver derfor 
denne temadag gratis og overvejer at gentage dette 1 gang årligt fremadrettet. Vi påtænker også at 
gennemføre kurser uden overskud eller med et muligt underskud, fremfor aflysning ved evt. få 
deltagere. DSF har desuden opfordret til gratis medlemskab for studerende, hvilket andre selskaber 
allerede gør – og set i fht. vores gode økonomi, vil vi naturligvis gerne tilbyde studerende dette.  

 Louise: 

● Internationalt samarbejde: IPT-HOPE er blevet godkendt og vi har været en del af det. Nu er 
arbejdet i proces med at få skabt en organisation, der kan understøtte den internationale udvikling 
indenfor kræft og palliation i fysioterapi. 

 
 

 


