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 Til medlemmerne af Etisk Udvalg 

 

       

 

9. juni 2004 

      j.nr. 426.80 

      AJ 

 

 

 

 

Vedr.: Referat af møde i Etisk Udvalg den 28. maj 2004 

 

Til stede: Britta Bakkensen, Jeanette Præstegaard, Brian Errebo- Jensen, Annelene Jalving 

Afbud: Dorthe Maagaard 

 

Dagsorden til den 28. maj 2004 

 

1. Velkomst og introduktion til dagsordenen 

2. Opsamling fra arbejdsdagene i april 2004 

3. Færdiggørelse af revisionsforslaget af de etiske retningslinjer til forlæggelse for HB 

4. Arbejdsopgaver til næste gang 

5. Evt. 

6. Næste Møde 

7. Indstillinger til HB 

 

AD 1- Velkomst og introduktion til dagsordenen 

 Brian refererer fra HB-mødet den 17. maj: 

HB ønsker hvis det er muligt, at de involverede udvalg i DF kommenterer det udkast, der 

vil blive udsendt fra Advice vedr. DF’s værdier. Udkastet udsendes medio juni og af 

hensyn til deadline i forhold til RM ønskes kommentarer senest den 31. juli. Derfor 

beslutter etisk udvalg at maile sammen over sommeren med evt. kommentarer til udkastet. 

 

DF har fået invitation til Reception i det Sygepleje Etiske råd mandag den 14. juni kl. 14-

16. Udvalget finder det vigtigt at være repræsenteret ved denne reception, hvorfor vi 

vedtager, at Jeanette Præstegaard deltager på udvalgets vegne. 

 

Brian har fra Esben Riis erfaret, at der i undervisningen på praksiscertifikatet arbejdes med 

etiske problemstillinger. Etisk Udvalg foreslår, at når der sættes etiske diskussioner i gang 

i forskellige fora, vil det være hensigtsmæssigt at alle er bekendt med de drøftelser og 

udtalelser Etisk Udvalg har foretaget. Etisk Udvalg beslutter derfor at udarbejde et 

arbejdspapir over de emner, der har været til debat. 

  

AD 2 - Opsamling fra arbejdsdagene i april 2004 

 De to arbejdsdage i april i etisk udvalg var meget udbytterige og produktive. Udvalget 

ønsker at etablere et sådant arbejdsrum én gang årligt. Denne gang var revision af de 

etiske retningslinjer på programmet. Næste gang kan en konference eller et studiebesøg 

danne udgangspunkt. En tredje mulighed er lige nu at udfolde et ønske udvalget har om 
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dialog og konkret samarbejde med fysioterapiskolerne. Vi forestiller os evt. at få etik på 

som overordnet emne på et kommende fællesskolemøde, hvor udvalget så kunne 

deltage.  

 

Udvalget beslutter at rette en åben henvendelse til skolerne, hvor vi åbner op for dette 

samarbejde. Dette sættes på dagsordenen til augustmødet 

 Midtvejsstatus fra Etisk Udvalg er udleveret til alle 

 Jeanette udleverer Helsinki-Deklarationen 

 Redaktionen er kontaktet vedr. vores ønske om artikel i Fysioterapeuten, og de stiller 

sig positive. Opgaven er overdraget til Anne Guldager. 

 

AD 3 -Færdiggørelse af revisionsforslaget af de etiske retningslinjer til forlæggelse for HB 

Udvalget gennemarbejder som beskrevet i referat af 29.-30. april de etiske Retningslinjer fra 

WCPT og tilretter dem i forhold DF's retningslinjer og danske forhold i øvrigt – det endelige 

udkast vedlægges referatet. (Bilag 51) 

 

I forbindelse med revision af de etiske retningslinjer har Etisk Udvalg gennemgået de 

kollegiale vedtægter for at sikre sammenhængen hertil. For at undgå dobbeltkonfekt foreslår 

Etisk Udvalg: 

 Punkt 1.3 slettes - det står i de etiske retningslinjer 

 Punkt 2.3 slettes - det står i de etiske retningslinjer 

 Punkt 4.2.1 - her rejser udvalget spørgsmålstegn ved, om denne formulering er 

tidssvarende. 

 Punkt 4.2.3. her foreslår udvalget, at sidste linje ændres fra under iagttagelse af 

standens anseelse til under iagttagelse af at professionen ikke miskrediteres. Dette 

ændringsforslag vil gøre ordlyden i de etiske retningslinjer og de kollegiale 

vedtægter enslydende.  

(Bilag 52) 

 

AD 4 - Arbejdsopgaver til næste gang 

Henvendelsen til skolerne skal forberedes inden augustmødet – det gør Jeanette og Annelene 

i fællesskab 

Arbejdspapir fra etisk udvalg – udarbejdes af Brian. 

 

AD 5 - Evt.  
Udvalget ønsker ift. Danske Fysioterapeuters kommende temadage om etik at deltage og 

spille an aktiv rolle på disse dage. Medlemmerne vil gerne indgå i dialog og interaktion med 

deltagerne på selve temadagene. Derudover ønskes DF’s etiske retningslinjer fremlagt – 

både i forhold til deres tilblivelsesproces og indholdet i dem. Det vil forudsætte en valid 

oversættelse til engelsk. Jeanette bringer ønsket videre til planlægningsgruppens første møde 

i næste uge.   

 

AD 6 - Næste Møde 

  Mødet i august flyttes til  

  Onsdag den 11. august kl. 9.15 – 15.15 i mødelokale R25 
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AD 7 - Indstillinger til HB 

 

 Etisk Udvalg indstiller at HB diskuterer vedlagte udkast til revision af Danske 

Fysioterapeuters Etiske Retningslinjer  

 at HB efterfølgende godkender, at etisk Udvalg arbejder videre med nærværende 

udkast med henblik på fremlæggelse af revisionsforslag til RM i oktober. 

 At HB diskuterer de ændringsforslag Etisk Udvalg har skitseret i forhold til de 

kollegiale vedtægter 

  

 

 

 

 

Referent Annelene Jalving 

Faglig konsulent 

 


