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Ad 1 
Formanden byder velkommen. 
 
 
Ad 2 
Formanden orienterer om forberedelserne til det forestående 
repræsentantskabsmøde. Der vil være tre store sager på, som på mange 
måder kan blive skelsættende for foreningen fremadrettet: 

• Forslag om etablering af faglige selskaber for fysioterapi 
• Erhvervspolitik/erhvervsfremmende indsatser 
• Foreningens politiske struktur 

 

 



 

Desuden spørgsmålet om kontingentets størrelse og finansiering af faglige 
udvikling/forskning. 
Sidstnævnte giver anledning til en kort drøftelse af muligheden for at 
foreningen tilbyder støtte til fundraising og i det hele taget får en mere aktiv 
rolle i forhold til at tilvejebringe midler til forskningsprojekter. 
 
Der blev endvidere givet tilbagemelding fra nordisk formandsmøde, hvor det 
blev besluttet at skrinlægge arbejdet med etablering af nordisk forum for etik. 
Det har været forsøgt gennem flere år uden at det er lykkedes. Danmark og 
Norge opfordres til at gå videre på egen hånd, da etik bestemt vurderes at 
være meget vigtig for professionens virke og udvikling. 
 
 
Ad 3a 
Etisk udvalg evaluerer eget symposium på Fagfestival 2012 og drøfter ideer til 
opfølgende aktiviteter: 
 
Udvalget har følgende in-put til evaluering: 
 

• Symposiet var en stor succes. Der var fin balance i seancen – det var 
seriøst, uden at det blev teoretisk og tørt – det var underholdende, 
uden det blev useriøst.  

• Et indslag som dette kunne sagtens have ligget i plenumsalen – der 
var interesse nok til det – og temaet er relevant for alle. 

• Det kan bekymre lidt, at de etiske diskussioner i så høj grad baserer 
sig på lægmandsbetragtninger snarere end reelle etiske refleksioner. 

• Det er oplagt at følge op på succesen og søge at holde gryden i kog.  

• Ideer til opfølgning: 

a. Jacob Birkler har tilbudt sammen med udvalget at skrive en 
artikel til Fysioterapeuten.  

b. Etablering af blog med etiske diskussioner, evt. koblet med 
afstemninger på nettet, som engagerer de mange. 

c. Dialog med uddannelserne om undervisning i etik – obs. Danske 
Fysioterapeuters faste møder med studielederne. 

d. Inddrag etiske temaer i foreningens indsats overfor studerende – 
evt. artikel til Truncus. 

e. Symposium eller temadag med Dacapo-teatret, måske særskilt 
for undervisere på grunduddannelserne 
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f. Tema på de regionale møder og fagfestivaler 

g. Designe hjælpepakker, som undervisere, ledere og andre kan 
bruge, når de sætter etiske problemstillinger til debat i praksis 

Udvalget beslutter at indstille til hovedbestyrelsen, at etik indgår i foreningens 
indsats målrettet rekruttering og fastholdelse af studerende. 

Udvalget beslutter videre, at Jeanette går videre med artikel sammen med 
Jacob Birkler. 

 
 
Ad 3b 
Der foreligger nu udkast til reviderede etiske retningslinjer for fysioterapi 
udarbejdet på baggrund af to dages internat i udvalget i februar måned.   
Udkastet bygger videre på de tidligere retningslinjer, som på mange måder 
har tjent foreningen godt. Nyt i udkastet er det, at de underliggende værdier er 
ekspliciteret, så det tydeligt fremgår, hvad det er, retningslinjerne baserer sig 
på.  Der er hentet inspiration til dette fra et lignende materiale udarbejdet af 
den canadiske sygeplejeorganisation. 
 
Udvalget har forud for dette møde haft materialet til skriftlig kommentering. 
 
På internatet blev det drøftet, om der er behov for parallelt til retningslinjer at 
formulere deciderede regler for adfærd. Spørgsmålet tages op igen, og det 
besluttes, at det ikke er nødvendigt og ej heller ønskeligt, eftersom det vil 
komme i konflikt med den grundlæggende værdiorienterede/ handlingsetiske 
tilgang. 
 
Udvalget gav sine kommentarer til det foreliggende udkast.  
 
Processen fremadrettet vil være: 

• Udkastet gennemskrives med henblik på, at kommentarer m.m. 
indarbejdes.  

• Udkastet fremsendes til udvalget med henblik på endelig godkendelse 
• Udkastet fremlægges for hovedbestyrelsen med henblik på 

godkendelse og indarbejdelse i den videre proces frem mod 
repræsentantskabsmødet.  

• Udvalget aftaler tentativ mødedato i august, såfremt der er behov for 
bearbejdning efter hovedbestyrelsesmødet. 
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Ad 3c 
 
Afdelingschef Esben Riis præsenterede Danske Fysioterapeuters strategiske 
indsats vedrørende erhvervspolitik.  
 
Danske Fysioterapeuter analyserer p.t. muligheden for at få en skarpere profil 
på erhvervsområdet. Baggrunden for dette er todelt. Dels er der behov for, at 
der udvikles attraktive og relevante johmuligheder for fysioterapeuter, 
eftersom vi fortsat kan se frem til at blive omkring 6000 flere fysioterapeuter 
frem til år 2020. Dels er der behov for at få en styrket profil på det private 
område, eftersom medlemstallet på dette område er for lavt (omkring 40 %). 
 
Med henblik på at berede et godt grundlag for en evt. erhvervspolitisk indsats 
har foreningen via analysefirmaet Lighthouse fået udarbejdet en 
markedsanalyse ”Health for sale”, som vurderer potentialet på det private 
sundhedsmarked for fysioterapeuter. Tanken med den erhvervspolitiske 
indsats er dels at sætte dagsorden for den fremtidige profil for fysioterapi, dels 
at inspirere fysioterapeuter til også at "indtage" det private sundhedsmarked.   
 
Esben uddyber de fire mulige "virksomhedsområder" for fysioterapeuter: 
Behandling på specialiseret niveau. Accelereret genopbygning. Forebyggelse, 
selvdiagnosticering, selvmonitorering. Forbedring, statusoptimering, 
ekspertviden til eget projekt.  
 
Etisk udvalg drøfter oplægget med henblik på identificering af eventuelle 
etiske spørgsmål. Udvalget har følgende kommentarer: 
 
• Det er svært at skille etik og politik ad. Ulighed i adgang til sundhed f.eks. 

er det et etisk eller et politisk issue - måske begge dele. Udvalget er 
selvfølgelig bekymret for uligheden, men omvendt er det mere eller mindre 
blevet et vilkår. Og gør vi det ikke, så gør andre det. Og vi har noget godt 
at byde på. 

• Det er vigtigt, at vi ikke kun tænker på at skabe nyt på det private område. 
Det er vigtigt fortsat også at have fokus på udvikling af offentlige tilbud. 

• Det er vigtigt, at fysioterapi fortsat bliver forbundet med seriøsitet. Det 
betyder derfor også noget, hvad man udbyder, og hvem man gør det 
sammen med. Det er f.eks. meget vigtigt, at vi ikke på dette marked bliver 
forbundet med alternative behandlere. Vi er fortsat autoriserede 
sundhedspersoner. Det er kun betalingen, som er anderledes. 

• Det er vigtigt, at foreningen står hårdt på faglige retningslinjer, kollegiale 
regler og etiske retningslinjer. Vi må ikke blive stemplet som nogle, som 
kun tænker på penge. 

• Det er klart, at vi skal markedsføre vores ydelser. Det er dem forbrugerne 
efterspørger. Men fysioterapititlen må ikke blive sekundær. Den siger 
noget om kvalitet og troværdighed. 
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• Hvis det skal batte noget, så skal der både tænkes på at udvikle aktuelle 
erhverv og på at skabe nye, større og anderledes virksomheder.  

• Health for sale omtaler ikke det potentiale, som ligger i TTA området. Det 
har tidligere vist sig relevant. 

 
Konklusion: Udvalget finder samlet foreningens udspil både interessant og 
relevant. Det er klart, at der er etiske problemstillinger gemt rundt omkring, 
som skal håndteres, men det har vi til nu vist, at det kan vi godt. Spørgsmålet 
om ulighed og forfordeling af det købestærke publikum er essentiel, men bør 
ikke stå i vejen for at gå videre. Det er vigtigt at værne om troværdigheden og 
sikre, at det ikke bliver sekundært, at der er tale om fysioterapi. 
Fysioterapititlen skal bruges aktivt. Endelig er det vigtigt, at foreningen fortsat 
har fokus på fysioterapi til alle - at der er store udfordringer på det offentlige 
område, som også skal have opmærksomhed.  
 
 
Ad 4 
Der er ingen punkter til orientering. 
 
 
Ad 5 
Der er tre indstillinger til hovedbestyrelsen: 
 

• Det indstilles, at temaet etik i fysioterapi indarbejdes i strategi for 
rekruttering og fastholdelse af studerende 
 

• Det indstilles, at udkast til reviderede etiske retningslinjer for fysioterapi 
godkendes og fremlægges til vedtagelse på repræsentantskabsmødet, 
november 2012.  
 

• Det indstilles, at etisk udvalgs in-put til arbejdet med udvikling af 
erhvervspolitik tages med i det videre arbejde. 
 

 
Ad 6 
Der lægges dato ind for evt. ekstra møde den 20. august, såfremt der på 
baggrund af hovedbestyrelsens behandling af udkast til reviderede etiske 
retningslinjer er behov for at udvalget samles. 
 
Aftalt mødedato tirsdag den 23. oktober fastholdes. Tema vil være Etik i 
sundhedsfremme og forebyggelse, samt status på arbejdet vedrørende 
revision af etiske retningslinjer. Desuden opfølgning på ideer i forlængelse af 
symposium på fagfestivalen. 
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Ad 7 
Blev ikke nået pga. det fremskredne tidspunkt. 


