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Vedr. Referat af møde i Etisk Udvalg den 27. september 2005 

 
Dagsorden til den 27. september 2005 

 

1.  Velkomst og introduktion til dagsordenen  

 

2. Forberedelse af eftermiddagens møde med faggrupper og fraktioner 

 

3. Forberedelse af udvalgets møde med de øvrige nordiske faglige etiske råd  

 

4. Vision, mission og værdier 

 

5. Arbejdsopgaver til næste gang 

 

6. Evt. 

 

7. Næste møde 

 

 

AD1 - Velkomst og introduktion til dagsordenen 

   

AD 2 - Forberedelse af eftermiddagens møde med faggrupper og fraktioner 
AJ lægger ud med historik og præsentation af udvalget, kommissoriet samt de emner 

udvalget indtil nu har beskæftiget sig med. 

Derefter rammesætter JP de etiske begreber, vi i udvalget tager udgangspunkt i og 

præsenterer en række konkrete billeder af etiske dilemmaer. 

 

Der dannes 5 grupper, som udvalgets medlemmer fordeler sig i, og fungerer i disse som 

”sekretærer” for gruppen. 

 

Oplæg til gruppearbejde: 

 

 er billederne genkendelige for jer 

giver de mening 

har I andre billeder  

 

 hvordan bliver etik interessant og vedkommende i alle fysioterapeuters hverdag 

 



 hvilke ønsker har du som medlem af fagfora, faggruppe eller fraktion til 

indsatsområder for etisk udvalg – har I noget bud på, hvordan vi kan samarbejde? 

 

 

AD 3 - Forberedelse af udvalgets møde med de øvrige nordiske faglige etiske råd  

Mål: Gensidig udveksling, dannelse af netværk og samarbejder vedr. etik 

 

Foreløbig dagsorden: 

 

1. Hvor er vi henne - udveksling af praksis ifm at arbejde med etik, dels i 

organisationen dels lokalt. Afdækning af hvor vidt der arbejdes på principplan eller 

med sagsbehandling i de etiske udvalg og råd. Præsentation fra hvert land 

 

2. Udveksle perspektiver for et fælles nordisk samarbejde. 

Skabe rammer for evt. samarbejde evt. etablere mødevirksomhed. 

 

3. Diskussion af næste års arrangement 2006 om etik (Målgruppe, indhold, 

perspektiv) 

 

Med hensyn til punkt 1 på dagsordenen vil udvalget lægge ud med historik, kommissorium 

+ arbejdsopgaver indtil nu. Herunder præsentation af medlemmerne i udvalget. 

 

Med hensyn til punkt 3 skal vi huske på mødet at få aftalt en PR-strategi for et sådant 

arrangement. 

 

I forhold til DF´s udbudte og nu på grund af for få tilmeldinger udskudte temadage har de 

øvrige nordiske lande meldt tilbage, at de synes målgruppen skal være mere klar. 

Organisationerne har været opmærksomme på temadagen og havde tilmeldt sig – men 

spørgsmålet er, om de er den primære målgruppe? 

Det kunne evt. diskuteres på mødet i september. Måske skal det være en éndagskonference 

og ikke temadage – målrettet dem, der kan arbejde med implementeringsdelen. 

Vedr. annoncering så er politikken på dette område meget forskellig i landene. Det er en 

kendt problemstilling, som skal tages med i betragtning ved næste udbud. 

 

AD 4 – Debat af oplæg om Implementering af visioner og værdier i Danske 

Fysioterapeuter 

Punktet bliver pga. tidsnød flyttet til næste møde. 

 

AD 5 – Arbejdsopgaver til næste gang 

Renskrivning af stikord fra gruppedialogerne den 27. september – sendes til AJ 

 

AD 7 – Næste Møde 

Tirsdag den 11. oktober kl. 9.15 – 15.30   møde med de øvrige nordiske råd 

 

Mandag den 24. oktober fra kl. 9.15 – 15.30 

 

For referat Annelene Jalving 

Faglig konsulent 


