
Referat

1/2 

Møde i Danske Fysioterapeuters etiske råd

Tid: 7. oktober     

Sted: Danske Fysioterapeuter, lokale 3

Deltagere: 
Brian Errebo-Jensen, Pia Damgaard, Peter Hendeliowitz

Afbud:
Helle Gerbild, Sune Frølund, Ruben Bredholt, Marlene Houmann

1. Siden sidst v/Brian

Brian orienterede om, at der på hovedbestyrelsesmødet d. 10. oktober skal drøftes 
opgaveflytning. Der er i HB blevet kvitteret for referat fra det etiske råd og rådets in-
put hertil.

Brian har i Danske Regioner deltaget i møde, som omhandlede prioritering i sund-
hedsvæsnet. Brian foreslog, at der i etisk råd skal drøftes prioritering af sundhed. Fy-
sioterapeuter og andre sundhedspersoner står mange gange med konsekvenserne af 
prioritering. Derfor en vigtig drøftelse at have i rådet. Brian foreslog, at etisk råd ta-
ger en indledende drøftelse ved mødet i december.

Danske Fysioterapeuter arbejder på mange store emner, herunder eftersyn af organi-
sationen, som skal afklare om vi har den rigtige struktur, det rigtige mindset, overser 
vi medlemmerne og involverer vi nok? Brian pointerede, at vi skal interessere os for 
fysioterapeuternes arbejdsliv og rammerne herfor. 

Eftersynsøvelsen skal kickstartes ved dialogmøde i december, bl.a. med rådets input.

Arbejdsmiljørådet er i gang med anbefalinger til hovedbestyrelsen, herunder, at der 
skal være meningsfuldhed i arbejdet, man skal have indflydelse og der skal være fo-
kus på det fysiske arbejdsmiljø.

I forlængelse heraf spurgte Brian til hvorvidt vi har en tavshedskultur i Danmark? 
Herunder om ytringsfriheden er kompromitteret, og hvor det stiller os i.f.t patientbe-
handlingen?

2. Dialog om eftersyn af den politiske struktur i Danske Fysioterapeuter- med 
input fra medlemmerne

Etisk råd skal drøfte hvorledes foreningen kan øge medlemmernes adgange til og in-
teresse for at være aktive i foreningen. 
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Ambitionen i Danske Fysioterapeuter er, at medlemmerne i fremtiden skal opleve, at 
de er en central ressource i Danske Fysioterapeuter, at de indgår i de politikskabende 
processer og at de bidrager afgørende til at ”drive” foreningen.

I december 2019 skal repræsentantskabet og regionsbestyrelserne mødes til dialog-
møde, hvor eftersynet er på dagsorden.

Frem til dialogmødet er den største opgave at indhente viden, inspiration og at kick-
starte debatten.

Etisk råds medlemmer havde inden mødet gennemført interviews med 2 ikke-aktive 
medlemmer af Danske Fysioterapeuter. 

Etisk råds inputs vil blive fremlagt på dialogmødet mellem repræsentantskabet og re-
gionsbestyrelserne d. 6. december 2019.

Bilag

Etisk råds input til eftersynsøvelsen

3. Evt.

Det blev foreslået, at der ved kommende møde kommer en indledende diskussion af 
emnet ”Prioritering i sundhedsvæsenet”.

Næste møde i rådet er d. 18. december, kl. 10-15 (inkl. julefrokost i huset).


