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                                         Dagsorden 

 

1. Velkommen til Sune Frølund nyt medlem af Danske 

Fysioterapeuters etiske råd 

2. Siden sidst 

3. Autorisation og fysioterapeuters selvforståelse (fast punkt) 

4. Etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser 

5. GOP - specialiserede og ikke-specialiserede - etik og 

fysioterapeutisk praksis overordnet og konkret 

6. Forberedelse af medlemsmøde 

7. Evaluering af mødet (fast punkt) 

8. Eventuelt og planlægning af kommende møder 

 

Ad.1 

Brian bød velkommen til Sune og præsenterede rådets arbejde. 

Rådet præsenterede sig. 

Sune præsenterede sig. 

 
Ad.2 

Brian orienterede om hvad der aktuelt rører sig og hvad der har rørt sig siden 

sidste gang rådet var samlet. 

Danske Fysioterapeuter er meget optaget af, hvorledes medlemmerne kan 

involveres og inddrages mere. Mange andre FTF-organisationer, samt 

fysioterapiforeningerne i de andre nordiske lande, tænker i samme baner. 

Danske Fysioterapeuter tilstræber mere og større dialog med medlemmerne.  
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Der er en høj uddannelseskapacitet og massiv tilgang til faget. Faget skal 

tænkes i nye baner, alle fysioterapeuter kan ikke være behandlere 

fremadrettet.  

Der er fokus på kommende prognostiske ledighedstal og beskæftigelse 

sammen med nedbringelse af optaget på grunduddannelserne. Ligeledes 

fokus på hvordan der kan skabes flere arbejdspladser, og hvordan Danske 

Fysioterapeuter rekrutterer og fastholder medlemmerne.  

 
Ad.3 

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har besluttet, at etisk råd de 

kommende år skal have særligt fokus på autorisation og hvilken betydning 

autorisationen har for fysioterapeuters selvforståelse og identitet. Dette punkt 

er fast punkt på dagsorden.  

 

Man uddanner studerende til at være kritiske, men ”klagekulturen” er ikke altid 

lige god blandt studerende. Eksempelvis foregår det sommetider i en kedelig 

tone, når studerende vil klage over en klinisk vejleder.  

De studerende skal hjælpes, så der er kanaler, hvor de studerende kan 

komme af med deres klage. 

 

Afstemning af forventninger er vigtigt og dialog kan man komme langt med. 

Hvordan går man i dialog om noget der er kritisk? Hvordan tale sammen? 

Hvordan håndtere sagen inden det bliver en sag? Hvad gør man når man er 

kritisk, hvad siger man? 

 

Kollegiale vedtægter for studerende kunne være en mulighed. 

Et eventuelt rating-system for kliniske vejledere blev drøftet. Anonyme 

vurderinger kan anvendes. 

 

Det er ikke særegent eller en særlig kultur blandt bare studerende. Der klages 

i det hele taget mere i Danmark. 

 

Rådet har tidligere skulle vurdere en sag for hovedbestyrelsen, hvor 

medlemmet havde anvendt pressen, og hvor rådet anbefalede ikke at gå i 

pressen eller i de sociale medier med sin klage. 

 

Medlemmerne skal gøres opmærksom på, at man skal skille det 

professionelle liv fra det private.  

 

Emnet ”den gode tone” blev foreslået, som et kommende emne for rådet. 
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Ad.4 

Lektor, ph.d. Steen Vallentin har skrevet en kronik ”Når diagnosen styrer” i 

Ugeskrift for læger, som omhandler Etiks Råds nye rapport om diagnoser, om 

samfundets, sundhedsvæsenets og patienternes behov for diagnoser.  

SV diskuterer i sin artikel de etiske spørgsmål ved anvendelse af diagnoser. 

 

Artiklen blev drøftet, herunder, at der er forskellige udfordringer ved diagnoser. 

Incitamenter for diagnosticering kan have modsat effekt. Diagnosticering 

indenfor fysioterapi er vanskeligt og sparsomt beskrevet. 

Fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom o.a. lidelser er diagnoser, som udløser 

sociale ydelser og derfor kan nogle patienter ønske sig diagnosen. 

Andre eksempler, hvor patienter gerne vil have en diagnose er eks. gravide 

som gerne vil sygemeldes på grund af bækkenløsning el. lign. Her er det 

vurderingen, at fysioterapeuter nogle gange bidrager med ”adgangsbilletten” til 

sygemeldingen. 

 

Det blev drøftet, hvem har retten til at stille diagnoser.  

Fysioterapeuter er en autoritet og er i sundhedssystemet involveret i diagnose 

og prognose. 

Også forsikringsselskaber beder om fysioterapeuters vurdering af diagnoser. 

Kassetænkning omkring diagnoser kan være et vilkår for fysioterapeuter. 

 

Det blev drøftet, at fysioterapeuter ikke altid har sprog for diagnoser.  

Den mere narrative ræsonnering er udbredt blandt fysioterapeuter. 

De diagnoser som fysioterapeuter skriver om kan have konsekvenser for 

patienterne. 

 

Sprogbruget om patienter er med til at stigmatisere, eks. ”diabetiker”, 

”kræftpatient”. Det kan være svært at komme af med en diagnose. 

Patienterne ved ikke altid hvad konsekvenserne er, når de får en diagnose. 

 

Rådet drøftede endvidere patientens ret til selv at bestemme, om han vil være 

patient eller ej. 

Fysioterapeuter er ofte ubevidst stigmatiserende og moraliserende overfor fx 

overvægtige mennesker. 

Fysioterapeuter er pligtige til at informere patienter med livsstilssygdomme om 

eksempelvis KRAM faktorer 

 

Fysioterapeuternes journalføring er baseret på biomedicinske model, sparsom 

og ikke fyldestgørende, ifølge ph.d. projekt af Lene Brok. 

 
Ad. 5  
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Jens kom med kort oplæg om at patienter med hjerneskade ikke får 

tilstrækkeligt specialiseret genoptræning. 

Det blev besluttet, at sekretariatet klargør punktet yderligere til kommende 

møde. 

 
Ad.6   

Under dette punkt evalueredes det afholdte medlemsmøde om ”Tid til etikken” 

i maj i København. 

Medlemsmødet senere på aftenen blev forberedt. 

 

Ad. 7 

Rådet evaluerede dagens møde med positive tilkendegivelser på, at det var 

dejligt at mødes igen, ligesom det er spændende emner, der er blevet berørt. 

Rådet bifalder den eksterne repræsentation. Det er vigtigt med andre vinkler 

på emnerne. Spændende artikel der er medsendt. 

 

Det blev foreslået, at invitere Dorthe Birkmose, som har skrevet bogen ”Når 

gode mennesker handler ondt”. Det kan overvejes, at koble et medlemsmøde 

på i forlængelse. 

 

Ad. 8 

Kommende møder i rådet blev aftalt til onsdag d. 1. februar 2017 og torsdag 

dag d. 4. maj 2017.  
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