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UDVALGSREFERAT 
 

 

Referat af møde i Etisk Udvalg den 28. maj 2008  

 

J.nr. 426.80 Dato for udarbejdelse:  1.juli 2008 Fulde navn: Nina Holten 

Deltagere: 

Jeanette Præstegaard 

Dorthe Maagaard 

Hanne Munk 

Birgitte Kure 

Nina Holten 

pkt.3: Esben Riis 

 

Afbud: 

      

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og introduktion til dagsordenen  

 

2.  Evaluering af hjemmesiden om etik 

 

3. Kollegialt Råd i Danske Fysioterapeuter 

 - orientering v. Esben Riis 

  

4.  Tilbagemelding fra dialog med  Vibeke Laumann vedr. etik og praksiscertifikatet.  

v. Birgitte Kure 

 

5.  Orientering fra Nordisk samarbejdsmøde og 1. møde i Nordisk Forum for Etik 

v. Birgitte Kure/Jeanette Præstegaard 

- henvendelse til WCPT  

- referater fra udvalget på www 

- udsættelse af 1. møde i Nordisk Forum for Etik 

 

6.  Forslag om udarbejdelse af retningslinjer for anvendelse af klassificerende betegnelser  

fra fysioterapeut Elisabeth Bomholt Østergaard, bilag 80 

 

7.  Arbejdsopgaver til næste gang 

 

8.  Evt. 

 

9.  Indstillinger til HB 

 

10. Næste møde   

 

Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). 

 

 

AD1 - Velkomst og introduktion til dagsordenen 

Dorthe Maagaard gjorde opmærksom på at hun næste gang har sit sidste møde i udvalget,  

18. november 2008. Der skal annonceres i efteråret m.h.p. at få ny kandidat til pladsen 

 



2 / 4 

AD 2 – Evaluering af hjemmesiden 

Der er generelt stor tilfredshed med hjemmesiden. Teksten er rigtig god. Der kommer ikke meget 

debat kontakt. Vi mener medlemmerne har svært ved at få øje på siden. 

BK går videre til Vibeke Pilmark om der kan oprettes direkte adgang fra forsiden på fysio.dk og 

gerne med adgang til bloggen. Udvalget ønsker gang i bloggen og dermed åbnet for debat om etik 

på dagligt niveau. 

JP er stadig den udpegede fra udvalget til at vurdere etiske aspekter i artikler samt etiske spørgsmål 

i artikler. 

JP vil bede Vibeke Pilmark om at lægge bachelorprojekter vedr. etisk spørgsmål ind på 

hjemmesiden. 

Reflektionsmodellen: Udvalget vil stimulere til at modellen bruges i praksis. Den er ikke for svær at 

anvende. Dens store fortrin er at den åbner opmærksomheden på hvad man har pligt til at vide i 

enhver given case. 

Vedr. case: En fagbladsartikel er på vej vedr. hvordan man trækker reflektionsmodellen ind i det 

daglige arbejde. Udbyttet hos hhv leder og ansatte beskrives. 

DM foreslår at emnet tages op på årsmødet for fraktionen af ledere. Metoden kan være modellen 

beskrevet udfra cases m.h.p. at skærpe fysioterapeuters bevidsthed om etiske spørgsmål i daglig 

praksis. Lederne kan på denne måde blive gjort opmærksomme på at refleksionsmodellen indgår i 

kompetenceudviklingsplaner og især i forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel. 

JP henvender sig til Vibeke Laumann om en workshop på fagfestival 2009. 

JP tager fat på at anbefale at alle studerende  bør have lignende case opgaver. 

 

AD 3 - Kollegialt Råd i Danske Fysioterapeuter 

 orientering v. Esben Riis 
Esben Riis orienterede om Kollegialt Råd med særligt henblik på indføring af 

sanktionsmuligheder/tildeling af bod ved klagesager. Dette vil kræve ændringsforslag i de 

kollegiale vedtægter og skal dermed indgå som forslag til RM 2008: 

Bl.a. er følgende principper er under overvejelse: 

Hvornår kan det være hensigtsmæssigt at kunne tildele en bod, hvad skal boden bestå i: økonomiske 

– omstændigheder, et straf-element? Skal der være tale om pisk, gulerod eller løftet pegefinger. 

Skal boden have en lærende effekt, være mere en gulerod med opfordring til indsigt i forholdet 

medarbejdere imellem. 

Etisk udvalg besluttede på sidste møde at man vil invitere rådet til en dialog om den etiske 

dimension i klagebehandlingen mhp et samarbejde for at skabe gennemsigtighed i de processer som 

Kollegialt råd og Etisk udvalg hver især beskæftiger sig med. BFK vil til formand for Kollegialt råd 

Jette Hammer sende invitation til Etisk Udvalgs møde 18. November mhp dette. Følgende punkter 

skal drøftes: 

- Samarbejde mellem Kollegialt råd og Etisk udvalg (principper for klagebehandling, 

opsamling af klagetemaer, som kan diskuteres pricipielt). Herunder ønsker Etisk udvalg at 

drøfte forretningsgangen vedr. medlemmernes adgang til danske Fysioterapeuter i sagsgange 

om klager 

- Drøftelse af snitflader imellem Etisk udvalg og Kollegialt råd mhp en evt. nødvendig 

revidering af retningslinjer 

- Diskussion af den etiske dimension og praksiscertifikatet 

 

AD 4 – Tilbagemelding fra dialog med Vibeke Laumann vedr. etik og praksiscertifikatet. 

Etisk Udvalg har udtrykt at det vil have stor signalværdi at etikken bliver tydelig i det nu 

obligatoriske praksiscertifikat. 

Praksiscertifikatet blev derfor i 2008 udvidet fra 3½ til 4 dage. Udvidelsen indebærer, at der nu er 

sat ekstra fokus på etiske dilemmaer og arbejdsmiljø. Der informeres om Danske Fysioterapeuters 

etiske retningslinjer og Kollegialt råd og undervisningen indebærer gruppearbejde, hvor der 

arbejdes med etiske spørgsmål.      
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AD 5 – Orientering fra Nordisk samarbejdsmøde og 1. møde i Nordisk Forum for Etik  

- Udsættelse af det 1.møde: 

Mødet måtte aflyses fra de finske værter. Mødet var ikke forberedt og indkaldt. 

Det er nu indkaldt til møde 6. November 2008 i Helsinki. JP vil sørge for at der kommer 

indkaldelse snarest. Nordisk Forum for Etik har indsendt abstract til ER-WCPT Education Congress 

i Stockholm 

- Henvendelse til WCPT Scientific Committee: 

Birgitte Kure orienterede om at henvendelsen til WCPT om retningslinjer for abstracts blev drøftet. 

De fem foreninger ønskede at henvendelsen drøftes i foreningernes bagland før den kan sendes af 

sted. Beslutning sker så på møde 6. November 

- Referater fra nordisk udvalg vil blive lagt på nettet til en lukket kreds. NFF står for arbejdet. 

Artikler og abstracts vil ligeledes blive bragt. 

 

AD 6 – Forslag om udarbejdelse af retningslinjer for anvendelse af klassificerende betegnelser 

i forbindelse med sygdom 

Henvendelse fra fysioterapilærer Elisabeth Bomholt Østergaard 

EBØ foreslår at Danske Fysioterapeuter udarbejder retningslinjer for anvendelse af klassificerende 

betegnelser i forbindelse med kronisk sygdom, skader og handicaps samt at retningslinjerne 

anvendes i organisationen, i tråd med hvad engelsksprogede organisationer gør, f.eks. WCPT. 

EBØ har skrevet om emnet i Udvalgets blog, og har inviteret til lødig debat!  Etisk udvalg ønsker at 

drøfte emnet med EBØ før man ser på muligheden for at få hendes forslag expliciteret i 

retningslinjerne. 

BFK inviterer EBØ til udvalgets møde 18. november. Samtidig opfordrer vi hende til at indsende 

abstract om emnet til Fagfestivalen. 

 

AD 7 – Arbejdsopgaver til næste gang 

BFK/NH sørger for at der kommer opslag om plads i Fysioterapeuten i september 

DM tager kontakt til Lederfraktionen vedr. årsmøde 

JP tager kontakt til Vibeke Laumann for videre drøftelse af præsentation/ workshop på fagfestval 

2009 

JP anbefaler videre at bachelorstuderende bør have case-opgaver vedr. etisk reflektion 

JP medvirker til planlægning af møde i Nordisk Forum 

BFK taler med Vibeke Pilmark om fysio.dk 

BK inviterer formand for Kollegialt Råd, Jette Hammer, til næste møde mhp samarbejdet mellem 

udvalg og råd. 

BK inviterer Elisabeth Østergaard til næste møde mhp drøftelse af klassificerende betegnelser. 

 

AD 8 – Eventuelt 

Intet 

 

AD 9 – Indstillinger til HB 

Ingen 

 

AD 10 – Næste møde 

18. november 2008 i Danske Fysioterapeuter 9.30 – 15.30 

Punkter til dagsorden sendes til Henriette Sørensen hls@fysio.dk 

Allerede forberedte punkter: 

Etiske problemer i screening:Drøftelse af problemer i fysioterapi. Jf. Månedsskrift for praktisk 

Lægegerning, marts 2008 

Samarbejde med Kollegialt Råd 

Anvendelse af klassificerende betegnelser 

Deltagelse i fagfestival 

Orientering fra Nordisk Forum for Etik 
  

mailto:hls@fysio.dk
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Indstilling til HB: Ingen 

 

For referat: Nina Holten 

 


