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Urologisk, Gynækologisk & Obstetrisk Fysioterapi

Mange tak for en fantastisk temadag. Vi glædes over den store opbakning hver 
gang. Husk at udfylde evalueringen, så vi fortsat kan indbyde jer til relevante 

temadage og anden uddannelse. 

https://da.surveymonkey.com/r/ZWRF5Y6

OPDATERING AF DUGOFs BEHANDLERLISTE
Som med alt nyt har der været lidt opstartsvanskeligheder i forhold til det tekniske. 
Det skulle være rettet nu. Vi har modtaget en del spørgsmål angående listen, og for 
at undgå misforståelser, kan I nedenfor læse mere om behandlerlisten.

DUGOF behandlerliste er en liste over medlemmer af DUGOF med en DUGOF-
uddannelse, eller en uddannelse på tilsvarende faglige niveau. Behandlerlisten er 
således DUGOFs, og dermed alle jer kompetente fysioterapeuters ansigt udadtil. 
Man må gerne arbejde med palpation, selvom man ikke står på listen, så længe 
man har de fornødne kompetencer dvs fx har taget sin palpationsuddannelse et 
andet sted

GENEREL INFORMATION
Man kan ikke længere komme på behandlerlisten ved at sende os en mail. Det skal 
foregå via ansøgningssystemet. 

Man kommer til at stå med det postnummer, som man opgiver i sin tilmelding. Man 
kan stå under flere postnumre ved at lave flere tilmeldinger, men man skal dog have 
behandleradresse på det opgivne postnummer.

UDDYBNING AF INFORMATION OM OPDATERING AF FAGLIG VIDEN
Det er et krav for at kunne stå behandlerlisten, at man holder sin faglige viden ajour. 
Der komme hele tiden ny forskning, som medfører, at vi skal overveje vores praksis 
og til tider forbedre den. 

Der er mange måder at holde sin faglige viden opdateret på, og den enkelte må 
vurdere hvordan det skal foregå. Udover deltagelse på DUGOFs moduler, kan man 
fx deltage på temadage og årsmøder i DUGOF, deltage i kongresser, tage 



udenlandske uddannelser der supplerer DUGOF moduler, holde ERFA-møder og 
tage på studiebesøg hos kolleger, deltage i tværfaglige temadage, deltage i 
forsknings-/udviklingsprojekter, læse fagrelevant litteratur og meget andet. 
For at sikre at alle på behandlerlisten har de fornødne kompetencer, vil vi derfor 
bede jer, dokumentere alle de relevante faglige aktiviteter, som I har deltaget i, med 
årstal på – specielt hvis i har "ældre" uddannelser. 

Har man en anden uddannelse end den, som DUGOF udbyder, skal man kunne 
dokumentere at uddannelsen svarer til et eller flere DUGOFs moduler. Dette kan 
beskrives i kommentarfeltet (Husk at angive ECTS-point, eksamensform, 
læringsmål og årstal). 

Nogle af jer har stillet spørgsmål til, hvorfor I skal tage DUGOFs moduler, når I har 
den tidligere palpationsuddannelse. De tidligere palpationsuddannelser kan ikke 
sammenlignes med indholdet på de nye DUGOF-moduler. Det faglige niveau er 
højere, og der stilles større krav til forberedelse og evaluering af, hvorvidt man har 
opnået modulernes læringsmål. Det kræver eksempelvis op til 60 timers 
forberedelse at deltage på et modul, og deltagerne gennemgår altid en skriftlig 
eksamen for at kunne bestå modulet.  Vores erfaring med fysioterapeuter som har 
taget et modul og som tidligere har gennemført en palpationsuddannelse er, at de er 
meget positive og glade for at få øget deres viden og dermed deres faglige niveau.
Andre har skrevet til os, at I ikke kan overtale arbejdsgiver til at betale for vores 
moduler, og derfor ikke kan opdatere jeres viden. Det er vi kede af at høre, men det 
gælder nok for mange specialer. Der er ikke krav om at stå på en behandlerliste for 
at arbejde i det offentlige, men det er en god ide, og derudover er opdateret viden 
også i arbejdsgivers interesse.

For jer, der arbejder i det private, må I vurdere om udgiften til et modul kan svare sig 
ift. at stå på behandlerlisten, og om ny viden er vigtig og nyttig for jer, i jeres kliniske 
hverdag. 

Vi har udarbejdet et fiktivt eksempel på en fysioterapeut, der kan stå på 
behandlerlisten trods manglende modul: 
Fysioterapeuten har taget sine palpationsuddannelse i 1980'erne. Herefter har 
terapeuten deltaget på adskillelige temadage, årsmøder og lign i DUGOF regi 
og/eller har deltaget på nationale tværfaglige møder og internationale kongresser. 
Terapeuten deltager jævnlig på temadage om bækkenbundsproblemer fx udbudt 
tværfagligt. Terapeuten har været med i et udviklingsprojekt på hendes arbejdsplads 
og udviklet pjece materiale til brug i hele regionen. Terapeuten ser nye patienter 
dagligt, og holder sig opdateret om kliniske retningslinjer.

Og her kan ses et fiktivt eksempel på en fysioterapeut, der ikke kan stå på 
behandlerlisten:

Fysioterapeuten har et palpationskursus fra 1995, og har ikke siden deltaget på 
nogen kurser eller moduler. Terapeuten ser ca. 1 ny patient hver 2 mdr. Hun har i 
1999 deltaget på en temadag i gynobsgruppen. Hun arbejder i det private og har 
ingen faglig sparingsgruppe. Hun læser ikke videnskabelige artikler eller deltager på 
tværfaglige møder eller temadage.



https://dugof.dk/medlemmer/tilmelding-til-behandlerliste

Legatansøgning
Husk at du kan søge legat til eksterne konferencer, studieture eller lignende med 
relevans til specialet via DUGOF  

https://dugof.dk/medlemmer/ansog-om-legat. Der gives ikke legat til DUGOF-
moduler

Kontakt
Dansk Selskab for Urologisk, 
Gynækologisk & Obstetrisk Fysioterapi
Besøg hjemmesiden
Find kontaktoplysninger

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har "ja tak" til at abonnere på nyhedsbreve 
fra Dansk Selskab for Urologisk, Gynækologisk & Obstetrisk Fysioterapi.

Du kan afmelde nyhedsbrevet her.


