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Ad.1 

Brian Errebo-Jensen bød velkommen til nye medlemmer i Danske 

Fysioterapeuters etiske råd. 

 

Ad.2  

Rådets medlemmer præsenterede sig. Medlemmerne havde til mødet 

forberedt en kort mundtlig præsentation af deres viden om, erfaring med og 
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interesse for professionens etiske spørgsmål. Nedenstående er uddrag af de 

etiske spørgsmål, som medlemmerne fremførte. 

 
Helle Gerbild 

Etisk opmærksomhed på cost-benefit-tænkning- hvilke patienter kan det 

betale sig at behandle? 

Etisk dilemma i incitamentstruktur i uddannelsen-hvilken betydning har det, at 

skolerne får penge for de studerende, som bliver færdige? 

Den seksuelle sundhedsfremme og forebyggelse – fysioterapeuterne har 

oplagte kompetencer, hvorfor ikke anvende dem? 

Børns rettigheder og retten til en intakt krop, herunder omskæring af drenge- 

andre foreninger anbefaler et forbud. Hvad siger Danske Fysioterapeuter? 
 

Maria Rothgart 

Kommunikation med patienter- patienterne oplever ofte god kommunikation 

med fysioterapeuter til forskel fra kommunikation med lægerne på 

kræftafdelingen- Hvem skal komme med budskabet, når det drejer sig om en 

alvorlig lidelse? Hvornår skal man iværksætte/fortsætte behandling? 

 

Jens Olesen 

Fysioterapeuter medvirker til at stille diagnoser, hvor fysioterapeuten kan 

komme i etiske dilemmaer. 

Vestibulære problemer- hvordan kan man sige, at der ikke er mere at gøre, 

når man ikke ved, om der er mere at gøre? 

Afklaring af seksuel dysfunktion er ikke med i gængs ADL- afklaring- hvorfor 

ikke? 
 

Brian Errebo-Jensen 

Vigtigt at italesætte etik hos fysioterapeuterne. 

Hvilke værdimæssige konflikter ser vi afhængig af sektor og hvilket paradigme 

der hersker? 

Etik er nødvendig dannelse- som skal komme i grunduddannelsen- og som 

skal underbygge det fundament, som de nye fysioterapeuter kommer ud med. 

Hvordan bidrage til at sikre dette? 

 

Med henblik på formidling på Danske Fysioterapeuters hjemmeside, bedes 

medlemmerne af Etisk Råd snarest sende en præsentation til sekretariatet. 

 

Ad.3  

Etisk Råds kommissorium præsenteredes.  

De nye medlemmer vil snarest få tilsendt et udpluk af referater fra Danske 

Fysioterapeuters tidligere Etiske udvalg til orientering. 

 

Ad.4  
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Danske Fysioterapeuters etiske retningslinjer blev gennemgået. 

 

Ad.5a 

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har besluttet, at Etisk råd de kom-

mende to år skal have særligt fokus på autorisation samt hvilken betydning 

autorisationen har for fysioterapeuters selvforståelse og identitet. 

 

Sekretariatet orienterede om, at der på Fagkongressen 2015, vil blive afholdt 

en workshop, hvor formålet er at give en hurtig og overskuelig gennemgang 

over de regler og love, som fysioterapeuter er forpligtede af og har ansvar 

overfor. Workshoppen skal give en opmærksomhed på, hvad autorisationen 

betyder for fysioterapeuternes virke, ligesom workshoppen skal præsentere 

Etisk råds fokusområde om autorisation og hvilken betydning autorisationen 

har for fysioterapeuters rettigheder, forpligtelser, selvforståelse og identitet. 

 

Gurli Petersen har de sidste to år rejst rundt til arbejdspladser og 

fyraftensmøder for at drøfte fysioterapeuters journaliseringspligt jf 

Autorisationsloven. Mere end 1500 fysioterapeuter har deltaget. 

Enighed om at de kommende to års fokus på Autorisationsloven er i naturlig 

forlængelse af dette tiltag.  

 

Rådet drøftede hvorledes rådet fremadrettet skal arbejde med emnet, samt 

hvorledes det særlige fokus skal foldes ud overfor og sammen med 

medlemmerne.  

Det blev fremført, at selvforståelsen hos fysioterapeuterne ikke ændrer sig, 

fordi der i 2007 er kommet en ny Autorisationslov, ligesom der er forskellige 

herskende diskurser.  

Professions- og samfundsudviklingen sætter vores værdigrundlag under pres. 

”Fysioterapi udfordres således ved, at mulighederne for at udfolde fysioterapi 

baseret på høj faglig standard og individuel tilgang til og vurdering af den 

enkelte patients behov begrænses.” (Danske Fysioterapeuters etiske 

retningslinier). Det er vigtigt, at fysioterapeuter kan navigere i krydspresset 

mellem ledelsesret og Autorisationslov. 

 

Rådet foreslog, at det særlige fokus på autorisationsloven skal formidles og 

drøftes i forskellige fora, blandt andet via:  

 Møder på professionshøjskolerne 

 Blog på fysio.dk om etiske spørgsmål 

 Artikler i Fysioterapeuten 

 Danske Fysioterapeuters Lederråd  

 

Indholdet skal ”sætte kød” på autorisationsloven, herunder skal der formidles: 

 Hvad er fysioterapeuternes ansvar og forpligtelser?- Fysioterapeuterne 

skal kende ansvar og forpligtelser, så de har et grundlag at stå på 
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 Etiske dilemmaer, gerne via cases  

 Argumenter for hvorfor der skal journaliseres skal repeteres 

 

Indstilling 

Det indstilles, at  

sekretariatet med baggrund i ovenstående forslag, udarbejder forslag til 

medlemsrettede indsatser, som præsenteres på kommende møde. 

 
Ad. 5b 

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har besluttet, at der i Etisk Råd skal 

sidde en ekstern deltager med viden, erfaring og interesse for professionens 

etiske spørgsmål. 

Rådet drøftede forskellige former for deltagelse af ekstern deltager i rådet, 

forskellige profiler samt pegede på adskillige emner til hvervet. 

 

 
Ad. 6 

Temadrøftelse ”Når fysioterapeuter udsættes for racisme, kønsdiskriminering 

og anden forskelsbehandling”. Etisk Råd har fået henvendelse fra medlem, 

som spørger til Danske Fysioterapeuters holdning til hvorledes man, som 

fysioterapeut, skal forholde sig patienter, som kun vil have dansk personale og 

om hvorvidt en patient kan bestemme om denne vil behandles af en person 

med bestemt race og køn. 

 

Lovgivningen er klar. Det er ikke tilladt at udøve forskelsbehandling på 

baggrund af køn eller etnicitet. For eksempel blev Aalborg Kommune 

underkendt i 2006, hvor der var en praksis, hvorefter ønsker fra borgere om at 

skifte hjemmehjælpere med en bestemt etnisk oprindelse efter 

omstændighederne blev imødekommet. Det blev kaldt ulovlig 

forskelsbehandling. Danske Fysioterapeuters holdning er naturligvis, at 

patienten ikke, med begrundelse i race, kan bede om en anden fysioterapeut. 

 

Rådet drøftede temaet ud fra en etisk betragtning, og der blev fremført 

forskellige holdninger til hvorvidt en patient kan bede om en anden 

fysioterapeut, begrundet i race. Herunder blev det drøftet, om hensynet til 

patienten skal gå forud for hensynet til fysioterapeuten.  

 

Et flertal i Rådet havde denne holdning: Det er værd at huske på, at: 

"Fysioterapi er kendetegnet ved, at fysioterapeuten i samarbejde med patient 

og eventuel pårørende undersøger, diagnosticerer og målsætter patientens 

problemstilling, før behandling igangsættes, og til enhver tid kan føre 

professionelle argumenter for sine handlinger" (Danske Fysioterapeuters 

etiske retningslinjer). 
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Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt at have visse interne 
retningslinjer på en arbejdsplads. I nogle behandlingssituationer er patienterne 
eksempelvis meget afklædte og hvis det giver anledning til protester fra 
patient og pårørende om, at en mandlig fysioterapeut ikke må behandle en 
kvindelig patient, så er det måske klogest at lade være. Man kan godt sætte 
tingene på spidsen og være principiel i sin holdning. I ovennævnte eksempel 
er der mere tale om en pragmatisk tilgang. Til gengæld mener Rådet, at man 
skal være meget principfast i forhold til, at patienter ikke kan stille krav om 
race og religion. Og er der ingen begrundelser om køn, så heller ikke med 
hensyn til køn.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at 

der med henblik på hovedbestyrelsens godkendelse og til formidling til 

medlemmerne udarbejdes notat vedrørende ”Når fysioterapeuter udsættes for 

racisme, kønsdiskriminering og anden forskelsbehandling”. 
 

Ad. 7  

Kommende møder i Etisk råd aftaltes til 27. marts og 3. juni 2015.  

Møderne afholdes i Danske Fysioterapeuter kl. 9.30-15. 

 
Ad. 8  

Mødet blev evalueret, som et godt, interessant møde med et vigtigt stykke 

arbejde forude.  

Der var forslag om i stigende grad at tænke arbejdet i Rådet ind i anbefalinger 

til Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. 

 

 

 

 

 

 

 


