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1. Velkomst og siden sidst /v Brian
2. Evaluering af Dorthe Birkmoses oplæg på Fagkongressen
3. Nyt fokusområde skal udpeges 
4. Medicinsk cannabis- etiske dilemmaer og hvad rådgiver vi fysioterapeuterne 

til at sige til patienterne?
5. Risikobaseret tilsyn på klinikkerne 2017- evaluering til orientering
6. ”Den etiske dialog”- medlemsmøde med etisk råd som vært?
7. Evt. og nye mødedatoer

Ad. 1

Brian bød velkommen. 

Siden sidst har hovedfokus i Danske Fysioterapeuter været 
overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked, hvor offentligt ansatte 
fysioterapeuters arbejdsliv i høj grad var i spil.

Arrangementerne i forbindelse med Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum er 
aktuelt i gang. Kurt Jacobsens bog om 100 år i bevægelse er en meget læseværdig bog 
om fagets og professionens historie. 



Helle motiverede indstilling om, at Danske Fysioterapeuter får en politik mod 
omskæring af drenge. Herunder krav om mindstealder for omskæring af drenge og 
krav om kroppens ukrænkelighed. Lægeforeningen, DSR o.a. har meldt ud, at de er 
imod omskæring af drenge. Helle foreslår, at Danske Fysioterapeuter tager stilling til 
området og dermed bliver første fysioterapeutorganisation, der tager stilling til 
området. 

Brian redegjorde for, at etisk råd har sin egen autonomi og bad rådet om at tage 
stilling til om rådet skal drøfte emnet. 

Marlene foreslog, at det emnet skal diskuteres i en faglig kontekst. 

Lis bemærkede, at det kan være vanskeligt at koble op på fysioterapi. 

Brian bemærkede, at fysioterapeuters bør tænke ud over det muskuloskeletale 
område, så vi ikke hele tiden begrænser os selv.

Rådet besluttede, at omskæring af drenge skal diskuteres og tematiseres i en faglig 
kontekst. Det blev aftalt, at Helle til kommende møde forbereder punktet sammen 
med Gurli.

Ad. 2

Der har, på Dorthe Birkmoses oplæg på Fagkongressen,været mange meget positive 
og gode tilbagemeldinger fra medlemmerne. 

Rådets medlemmer, som deltog i sessionen, var meget begejstrede for oplægget og 
Dorthes tilgang til motivationsarbejde.

Rådet anbefalede, at motivation bliver et tema for kursus- afdelingen og rådet 
anbefalede Dorthe Birkmose, som underviser på Danske Fysioterapeuters kurser, og 
måske som en gennemgående foredragsholder ved regionsgeneralforsamlingerne i 
foråret 2019, hvis der er interesse for det.

Ad.3

Etisk råd skal ifølge rådets kommissorium, i dialog med hovedbestyrelsen, udpege og 
formidle etiske fokusområder for to års perioder. Rådet har de sidste år beskæftiget 
sig med fokusområdet ”Autorisation- fysioterapeuters selvforståelse”. 

Rådet skal nu udpege nyt fokusområde og ”etiske dilemmaer og udfordringer ved nye 
jobområder for fysioterapeuter” er blevet foreslået.

Brian motiverede punktet og redegjorde for, at der er stor ledighed blandt 
dimittender, som konsekvens af, at der uddannes mange fysioterapeuter. Det tvinger 
fysioterapeuter ud i andre funktioner med snitflader til plejeområdet, men også de 



pædagogiske og sociale områder - ligesom fysioterapeuter skaber nye jobområder 
med nye teknologier.

Rådet drøftede fysioterapiens kerneområder, og at faget rækker udover kropsniveau 
og i høj grad er relationelt.

Rådet drøftede, at fysioterapeuter skal være kreative og udvikle faget og der er mange 
relevante nye jobområder.

Det blev foreslået, at rådet anskuer eventuelle dilemmaer i et 1. ”her og nu- 
perspektiv” og et 2. ”fremtidsperspektiv”: 

1. Fysioterapi bliver tolket snævert. Vi anskuer kerneopgaverne alene på 
muskelniveau og ikke i en større og mere relationel kontekst.
Brian anbefalede, at rådet anvender Danske Fysioterapeuters grundfortælling, 
som afsæt for fremtidige drøftelser.

2. Det blev drøftet, at der kan opstå konflikt eller dilemma, når fysioterapeuter 
tænker innovativt og dermed udvider fagets kerne til grænsen. 
Der kan ligeledes opstå dilemmaer, når politik på et område bliver udfordret 
af innovation og redefinering af kerneopgaver.

Etisk råd udpegede nyt fokusområde om ”etiske dilemmaer og udfordringer ved nye 
jobområder for fysioterapeuter”.

Ved kommende møde vil der blive inviteret sekretariatsmedarbejdere til at motivere 
og kvalificere fokusområdet. 

Ad. 4

Danske Fysioterapeuter får jævnligt medlemshenvendelser om medicinsk cannabis. 
Fysioterapeuterne spørger til sikkerhedsforanstaltninger og hvad de skal rådgive 
patienterne til. Punktet var motiveret af, at Dansk Sygeplejeråd har udarbejdet en 
folder med anbefalinger til sygeplejerskers rådgivning til patienterne.

Rådet drøftede de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med patienters 
anvendelse af cannabis og hvilke implikationer det kan få på den fysioterapeutiske 
behandling, herunder rådgivning af patienten.

Etisk råd anbefalede, at fysioterapeuten naturligvis kan have en dialog med patienten 
om cannabis, men altid henviser pågældende patient til lægen med henblik på specifik 
rådgivning om brug af cannabis.

Etisk råd vurderede, at der ikke skal udarbejdes en særlig anbefaling til medlemmerne.



Ad. 5

Praktiserende fysioterapeuter var sidste år udtrukket til risikobaseret tilsyn. Styrelsens 
evaluering viser, at fysioterapeuterne generelt har et højt niveau af patientsikkerhed, 
og at mange af målepunkterne var opfyldt på alle klinikkerne.

Dog viser evalueringen, at der er grund til forsat at sætte journalføring på 
dagsordenen. For selvom de fleste fysioterapeuter har et godt kendskab til deres 
patienter og holder patienterne godt orienterede om deres behandling, var flere 
journaler mangelfulde.

Evalueringen peger også på, at nogle fysioterapeuter anvender alternative metoder og 
styrelsen peger på, at når fysioterapeuter anvender alternative metode, skal han være 
særligt grundig med sin journalføring.

Evalueringen og resultaterne blev gennemgået på mødet.

Alternativ behandling

Rådet drøftede eventuelle etiske dilemmaer ved anvendelse af alternative metoder.

Etisk Råd henholder sig til, at fysioterapeuter, som autoriserede sundhedspersoner, 
virker med selvstændigt behandleransvar og er ansvarlige jævnfør autorisationsloven, 
som tilsiger fysioterapeuten at arbejde med samvittighedsfuldhed og omhu. 

At udvise fornøden omhu og samvittighedsfuldhed betyder, at fysioterapeuten skal 
leve op til normen for almindelig anerkendt faglig standard. Det forudsættes, at 
fysioterapeuternes viden er baseret på evidens og professionel erfaring. Dette 
indebærer viden og kendskab til kliniske retningslinjer, anbefalinger, vejledninger o.a., 
som fysioterapeuterne baserer deres virke på.

Retspraksis tillader, at fysioterapeuter kan anvende alternative metoder. Der er 
således ikke noget til hinder for, at fysioterapeuter anvender alternative metoder. Der 
er øget informations og- journalføringspligt, når fysioterapeuter anvender alternative 
metoder.

Det er etisk råds vurdering, at fysioterapeuter er kritiske overfor alternative metoder 
og differentierer mellem alternative behandlingsmetoder. Der blev givet eksempler på 
alternative metoder, som er relativt godt dokumenteret, herunder kostråd og 
akupunktur. Rådet vurderede, at disse metoder o.a. kan anvendes som supplement til 
den fysioterapeutiske behandling. Rådet gav eksempler på andre alternative metoder, 
som ”blomstermedicin” eller ”fjernhealing”. Det er rådets anbefaling, at denne slags 
alternative metoder ikke bør anvendes af fysioterapeuter.



Etisk råds anbefalinger om fysioterapeuters anvendelse af alternativ behandling

Etisk råd anbefaler

 en rummelig holdning til fysioterapeuters anvendelse af alternative metoder
 at alternative metoder ikke bør anvendes konceptuelt og kun bør anvendes 

som supplement til fysioterapi
Ad. 6

Danske Fysioterapeuter har fået tilbud om oplæg v/ forfatteren Benjamin Olivares 
Bøgeskov, som har udgivet bogen "Den etiske dialog" - en fagbog, der med 
udgangspunkt i etiske dilemmaer i praksis, klæder sundhedsprofessionelle på til at 
håndtere såkaldt moralsk stress.   

Emnet er interessant og aktuelt, men der er behov for mere information om 
oplægget. Rådet afventer desuden drøftelserne i Arbejdsmiljørådet.

Ad. 7

Nye møder blev aftalt til 10. oktober og 12. december.


