
Notat 
Danske Fysioterapeuter 

Til: Styrelsen for Patientsikkerhed

Høringssvar Målepunkter til fysioterapeutområdet

Danske Fysioterapeuter takker for høringsudkast til Målepunkter til 
fysioterapeutområdet.

Danske Fysioterapeuter har været inddraget i processen med udvikling af 
målepunkterne og vi vurderer, at det overordnet er et godt og relevant sæt af 
målepunkter.

Der er mange målepunkter om journalføring, som vi vurderer er helt relevant og 
essentielt at sætte fokus på. Andre områder er førstehjælp, tavshedspligt, hygiejne 
og screening for alvorlig patologi og afrapportering af utilsigtede hændelser. Alle 
sammen områder, som er helt essentielle i forhold til patientsikkerhed og kvalitet i 
behandlingen hos en fysioterapeut.

Det fremgår ikke af notatet hvorledes tilsynet helt konkret kommer til at foregå. 
Eksempelvis er det ikke tydeligt hvor mange journaler fysioterapeuten skal fremvise 
og hvilken aktualitet journalen skal have. 
Det fremgår heller ikke i hvilket omfang klinikkens retningslinjer skal være nedskrevet 
eller om det ved tilsynet er tilstrækkeligt med mundtlig redegørelse. Eksempelvis ved 
målepunktet om førstehjælp, hvor det fremgår, at ved ”interview med fysioterapeut 
og klinikpersonale kan der redegøres for, hvordan akut opstået skade, sygdom og 
hjertestop håndteres på klinikken.” Det er uklart i hvilket omfang den enkelte 
fysioterapeut skal kunne dokumentere viden om førstehjælp og håndtering af ulykker 
på klinikken.

Det er derfor helt nødvendigt med mere information og oplysning om hvorledes 
tilsynet konkret skal foregå samt oplysning om hvorledes de enkelte målepunkter ved 
tilsynet skal besvares af fysioterapeuten. 

Vi finder det derfor positivt, at det fremgår af høringsbrevet, at Styrelsen for 
Patientsikkerhed efter høringsperiodens udløb og færdiggørelse af målepunkter, vil  
gennemføre forskellige  informationsinitiativer. Blandt andet vil der af Styrelsen blive 
afholdt informationsmøder for at sikre, at alle behandlingssteder er fuldt informeret 
om hvordan kommer tilsynet helt konkret kommer til at foregå og hvordan 
fysioterapeuterne skal forberede sig.
Vi ser frem til at høre i hvilket omfang og hvor i landet disse møder vil foregå.
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Læringselementet er helt essentielt
Styrelsen for Patientsikkerhed lægger stor vægt på at tilsynene er fremadrettede og 
at tilsynene handler om at højne patientsikkerhed og skabe læring via et 
dialogbaseret samarbejde mellem fysioterapeuterne og Styrelsen for 
Patientsikkerhed.
Danske Fysioterapeuterne finder det positivt, at læringselementet er det væsentlige. 
Fysioterapeuterne skal gerne tilgå tilsynet, som en del af en læringsproces, hvor de 
får opdateret viden og oplysning om normen for almindelig anerkendt faglig standard 
på de givne områder. Derfor opfordrer Danske Fysioterapeuter også alle 
fysioterapeuter, og ikke kun dem, som bliver udtaget til tilsyn, til at forholde sig til 
målepunkterne og evaluere deres praksis. 

Som en del af Styrelsens læringsaktiviteter, har vi noteret os, at Styrelsen har lagt 
”FAQ´s” på Styrelsens hjemmeside i forbindelse med tilsyn hos eks. fodterapeuter. 
Det er nyttige oplysninger og en god måde at informere på. Vi ser frem til, at 
Styrelsen i lighed med de øvrige områder, vil oplyse om FAQ´s i forbindelse med 
spørgsmål til tilsynet hos fysioterapeuterne.
Det vil være positivt om det vil blive klart meldt ud fra Styrelsen, hvortil i Styrelsen, 
den enkelte fysioterapeut vil kunne henvende sig med spørgsmål og dialog.

I høringsbrevet, fremgår det, at målepunkterne vil bliver evalueret efter 
gennemførelse af 10-15 tilsyn samt bliver revideret, hvis det viser sig nødvendigt. Vi 
finder det positivt, at man evaluerer målepunkterne efter 10 besøg. Danske 
Fysioterapeuter vil meget gerne i dialog med Styrelsen, også i denne proces. 

Vi ser frem til Styrelsens dialog med fysioterapeuterne om målepunkterne og deres 
oplevelsen af besøget, ligesom Danske Fysioterapeuter ser frem til fortsat dialog med 
Styrelsen for Patientsikkerhed.
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