
A
n

b
ef

A
li

n
g

er
 t

il
 k

o
m

p
et

en
ce

r
fo

r
 f

ys
io

te
r

a
pe

u
te

r
 i 

d
en

 p
a

ll
ia

ti
v

e 
in

d
sa

ts

Dmcg-pAl i samarbejde med Danske fysioterapeuters fagforum  
for onkologisk og palliativ fysioterapi

oktober 2013



AnbefAlinger til kompetencer 
for fysioterapeuter 

i den palliative indsats

DMCG-PAL i samarbejde med Danske Fysioterapeuters Fagforum  
for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi

oktober 2013

Dansk Multidisciplinær Cancer 

Gruppe for Palliativ Indsats

	  



3 anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats

relateret til kræftplan iii blev det i 2010 besluttet at styrke og kvalitetsudvikle den pallia-
tive indsats, ikke blot på kræftområdet men for alle med en livstruende sygdom. 

dette er konkret udmøntet i to publikationer fra sundhedsstyrelsen: forløbsprogram for 
rehabilitering og palliation fra 2012 og anbefalinger for den palliative indsats fra 2011. sidst-
nævnte peger bl.a. på behovet for udvikling af professionelle kompetencer. 

på den baggrund er der efterfølgende udarbejdet anbefalinger til kompetencer for centra-
le professionelle i den palliative indsats. der er med disse skabt et solidt fundament for 
den enkelte professionelles kompetenceudvikling og for udviklingen af fremtidens præ- og 
postgraduate uddannelse i palliation.

anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats beskriver således 
de kompetencer, som er nødvendige for, at fysioterapeuter kan bidrage til at sikre den pal-
liative patient og dennes pårørende indsatser af høj faglig kvalitet. 

anbefalingerne er udviklet af dmcg-pal i samarbejde med danske fysioterapeuters fagfo-
rum for onkologisk og palliativ fysioterapi, og dmcg-pal vil med dette forord gerne benyt-
te lejligheden til at takke fagforum, danske fysioterapeuter og de mange fysioterapeuter, 
som har bidraget med viden og ekspertise til arbejdet.

Henrik larsen   marianne mose bentzen
overlæge   udviklingssygeplejerske
formand for dmcg-pal  formand for koordinationsudvalget for uddannelse

forord
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5	 AnbefAlingeR	Til	komPeTenceR	foR	fysioTeRAPeuTeR	i	den	PAlliATive	indsATs

anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats er udarbejdet af 
dmcg-pal i samarbejde med danske fysioterapeuters fagforum for onkologisk og palliativ 
fysioterapi (bilag 1). Hensigten med anbefalingerne er at støtte fysioterapeuter i at yde pal-
liativ fysioterapi af høj faglig kvalitet til patienter med palliative behov og deres pårørende. 
anbefalingerne tager afsæt i sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats (1) 
og er udviklet med henblik på at tydeliggøre sammenhængen mellem de palliative opgaver, 
som fysioterapeuter udfører, de kompetencer, som opgaverne fordrer, og de muligheder for 
kompetenceudvikling og uddannelse, som fysioterapeuter kan gøre brug af for at udvikle og 
fastholde det nødvendige kompetenceniveau. 

Anbefalingerne har til formål: 
•		At	sikre,	at	fysioterapeuter,	som	arbejder	med	palliativ	fysioterapi,	har	de	rette	kompeten-

cer til at udføre palliativ fysioterapi af høj kvalitet
•		At	fremme	ensartethed	og	gennemsigtighed	i	forhold	til	opgaver	og	kompetencer	i	pal-

liativ fysioterapi på tværs af sektorer og geografi
•		At	sikre	udbydere	af	palliativ	fysioterapi	relevant	viden	om	nødvendige	kompetencer	i	for-

hold til opgavevaretagelse
•		At	sikre	udbydere	af	kompetenceudvikling	og	uddannelse	viden	om	behov	for	 relevante	

udbud vedrørende palliativ fysioterapi 

Det er ambitionen, at anbefalingerne skal anvendes af: 
•		faglige	ledere	og	virksomhedsansvarlige	fysioterapeuter	til	kvalitetssikring	og	udvikling	af	

indsatsen palliativ fysioterapi 
•		fysioterapeuter	og	deres	ledere	til	planlægning	af	kompetence-	og	karriereudvikling	
•		uddannelsesinstitutioner	og	udbydere	af	kompetenceudvikling	til	målretning	og	kvalitets-

sikring af udbud vedrørende palliativ fysioterapi
•		faglige	organisationer,	som	varetager	professionens	interesser	i	forhold	til	uddannelse	og	

sundhedsplanlægning

anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats kan læses i sin hel-
hed og giver som sådan overblik og et sammenhængende indblik i området. i forhold til 
konkret anvendelse af anbefalingerne, f.eks. i forbindelse med udviklingssamtaler, kan de 
enkelte profiler (niveau a, b og c) klippes ud enkeltvis og anvendes som støtte/checkliste i 
forhold til vurdering af kompetenceniveau og tilrettelæggelse af plan kompetenceudvikling.

indhold
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palliativ indsats

palliativ indsats har i danmark udviklet sig over de seneste 20 år og primært været drevet af 
individuelle, faglige og politiske initiativer.

palliation er ikke et speciale i danmark, men parallelt med kravet om kvalitet i den pal-
liative indsats er der sket en fokusering af viden og metoder, ligesom omfanget af forskning 
i palliation er i vækst. det er således grund til at forstå og behandle området på samme 
måde som formelle specialer. 

den aktuelle palliative indsats i danmark er sammenfattet i sundhedsstyrelsens pub-
likationer anbefalinger for den palliative indsats (1) og forløbsprogram for rehabilitering og 
palliation (2). grundlaget for disse er WHos definition:

den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, 
som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge 
og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af 
smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art (1).

den palliative indsats er ikke isoleret til den sene terminale fase. palliative behov kan 
jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger forekomme i alle faser af et sygdomsforløb (1). og alle, 
som har kontakt til patient og pårørende, bør derfor fortløbende være opmærksomme på 
vurdering af palliative behov.

palliative behov er oftest sammensatte, og palliativ indsats fordrer derfor i reglen tvær-
faglighed og tæt samarbejde mellem relevante professionelle, patienten og dennes på- 
rørende. palliativ indsats har på den måde tydelige paralleller til rehabilitering (3), og de to 
typer af indsatser er i praksis svære at adskille, bl.a. fordi der er sammenfald af mål og 
metoder.  

den palliative indsats foregår, jf. sundhedsstyrelsens anbefalinger mange steder i sund-
hedsvæsenet og inddeles i hhv. basal og specialiseret indsats. den basale palliative ind-
sats foregår på sygehuse, i kommuner og i almen praksis/praksissektoren og omfatter den 
generelle indsats i forhold til personens mangeartede behov ved livstruende sygdom. den 
specialiserede palliative indsats foregår på palliative afdelinger, i palliative teams og på ho-
spice og retter sig mod patienter med komplekse behov, som ikke kan imødekommes af den 
basale indsats (1). 

PallIatIv fysIoteraPI
palliativ fysioterapi er fysioterapi til patienter med palliative behov og deres pårørende. pal-
liativ fysioterapi er en del af det fysioterapifaglige speciale onkologisk og palliativ fysiote-
rapi (4, 5, 18). 

Palliativ fysioterapi tager som den øvrige palliative indsats udgangspunkt i WHOs defi-
nition og er kendetegnet ved, at:
•		indsatsen	er	rettet	mod	at	lindre	–	ikke	helbrede
•		indsatsen	tilrettelægges	med	udgangspunkt	i	patientens	udtrykte	behov	og	prioriteringer
•		indsatsen	er	målrettet	symptomer,	funktionsevne	og	livskvalitet	mere	end	diagnose
•		valg	 af	metode,	 intensitet	 og	 dosis	 afhænger	 af	 patientens	 behov	 og	 formåen	og	 kan	

variere fra gang til gang
•		indsatsen	er	oftest	tværfaglig
•		indsatsen	forudsætter	tid	og	rammer	til	at	tilgodese	individuelle	behov	med	respekt	og	

nærvær
•		indsatsen	forudsætter	særlige	personlige	kompetencer	hos	fysioterapeuten:	nærvær,	em-

pati, rummelighed og en særlig opmærksomhed på egen adfærd 
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Det overordnede mål for den fysioterapeutiske indsats er:
•		At	fremme	patientens	kropslige	forudsætninger	for	et	hverdagsliv	karakteriseret	af	vær-

dighed, livskvalitet og autonomi

Delmål for den fysioterapeutiske indsats er:
•		At	fremme	og	vedligeholde	størst	mulig	selvstændig	funktionsevne
•		At	forebygge	og	lindre	plagsomme	symptomer
•		At	forebygge	komplikationer	af	nedsat	mobilitet
•		At	støtte	patienten	 imod	erkendelse	af	kropslige	begrænsninger	og	tab	og	udvikling	af	

relevante mestringsstrategier
•		At	støtte	patienten	med	gode	kropsoplevelser

Den fysioterapeutiske indsats omfatter:
•		fysioterapeutisk	undersøgelse,	vurdering,	mål	og	plan	målrettet	en	samlet	palliativ	indsats		
•		Træning/genoptræning
•		fysioterapeutisk	behandling,	f.eks.	manuel	terapi,	massage,	lungefysioterapi,	lymfødem-

behandling
•		lindrende	 tiltag,	 f.eks.	 smertebehandling,	 Tens,	 akupunktur,	 berøring,	 lejring,	 afspæn-

ding, samtale 
•		forebyggende	tiltag,	f.eks.	faldforebyggelse,	forebyggelse	af	kontrakturer	og	decubitus,	

hjælpemidler    
•		vejledning,	f.eks.	 i	 forhold	til	selvbehandling,	fysisk	aktivitet,	prioritering	af	aktiviteter	 i	

forhold til ressourcer
•		vejledning	og	instruktion	af	pårørende	og	tværfagligt	personale,	i	forhold	til	f.eks.	forflyt-

ning og lejring
•		omsorg	for	pårørende

fysioterapeuter bidrager til såvel den basale som den specialiserede palliative indsats. 
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metode

Anbefalingerne til kompetencer er formuleret på tre niveauer (1, 9):
•	niveau	A:	kompetencer	for	nyuddannede	fysioterapeuter	i	forhold	til	palliativ	fysioterapi
•	niveau	b:	kompetencer	for	fysioterapeuter	i	den	basale	indsats
•	niveau	c:	kompetencer	for	fysioterapeuter	i	den	specialiserede	indsats	

progressionen i niveau er styret af opgavernes karakter og behovet for, at fysioterapeutens 
viden, færdigheder og kompetencer på den ene side er specifikke og dybdegående, på den 
anden side er brede med henblik på, at fysioterapeuten har overblik over og kan agere i for-
hold til den samlede palliative indsats.

Indenfor hvert af de tre niveauer beskrives:
•	Typiske	funktionsområder	for	fysioterapeuter
•	Typiske	opgaver
•	Aktuelle	uddannelsesmuligheder
•	Relevante	kompetencer

for at tydeliggøre de indbyrdes niveauforskelle mellem de tre niveauer støtter beskrivelser-
ne af kompetencer sig op ad blooms kognitive taksonomi for så vidt angår viden, simpsons 
psykomotoriske taksonomi for så vidt angår færdigheder og kratwohls affektive taksonomi 
for så vidt angår holdninger (bilag 2) (10). 

det ligger endvidere i modellen, at niveau b bygger ovenpå niveau a og niveau c ovenpå 
niveau b. kompetencer i forudgående niveau gentages derfor ikke i beskrivelserne af niveau 
b og c.

anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats tager udgangs-
punkt den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, som opererer med 
begreberne viden, færdigheder og kompetence til beskrivelser af uddannelsesniveauer. 
begrebet viden handler om det at have viden om og forståelse for et givent område, be-
grebet færdigheder handler om den centrale kunnen og det at beherske på det praktiske 
niveau, mens begrebet kompetence handler om anvendelse af viden og færdigheder i prak-
sis i forhold til løsning af konkrete opgaver. kompetence udvikles fortløbende i dynamiske 
læreprocesser, når ny viden og nye færdigheder via refleksion omsættes med henblik på ny 
forbedret praksis (6, 7, 8).

For at sikre ensartethed er kompetencer formuleret i forhold til typiske roller, som fysio-
terapeuten opererer indenfor i sin professionelle ageren:
•	Professionel
•	faglig	ekspert
•	sundhedsfremmer
•	kommunikator	
•	samarbejder
•	leder	og	koordinator
•	udvikler

rollerne er formet med inspiration fra sundhedsstyrelsens beskrivelse af speciallægeud-
dannelsen (1, 11, 12).
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det er vigtigt at bemærke, at der i forhold til beskrivelse af relevante uddannelsesmulighe-
der kun er beskrevet formelle uddannelsestilbud og korterevarende kurser. kompetenceud-
vikling	omfatter	jf.	definitionen	ovenfor	også	uformel	læring	–	arbejdspladslæring,	interne	
uddannelsesforløb, sidemandsoplæring, kollegavejledning, supervision osv. denne del er 
ikke beskrevet her, men indgår selvfølgelig på lige fod med uddannelse/kurser i arbejds-
pladsens samlede tilrettelæggelse af lokal kompetenceudvikling.  

kompetencer i den palliative indsats er beskrevet på baggrund af viden og erfaringer fra 
fysioterapeutisk praksis suppleret med litteratur omhandlende kompetencer i forhold til 
palliativ indsats (4, 5, 9, 15, 16, 18, 19).

De syv koMPetenCeroller

 saMarbejDer

 leDer oG koorDInator

 sunDheDsfreMMer

 koMMunIkator

 faGlIG eksPert

 uDvIkler

 ProfessIonel

koMPetenCer

færDIGheDer

vIDen
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kompetencer for fysioterapeuter i 
den palliative indsats
kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats tager uanset specialer og funkti-
onsområder udgangspunkt i grundlæggende kompetencer for professionsbachelor i fysio-
terapi. fysioterapeuten skal kunne:

•		udføre,	formidle	og	lede	fysioterapi,	i	forhold	til	udredning,	diagnostik,	behandling,	lindring,	
sundhedsfremme, bevarelse af sundhed, forebyggelse af sygdom samt rehabilitering.
•		indgå	i	samarbejde	med	patienter,	pårørende,	kolleger	og	andre	faggrupper	med	respekt	

for den enkeltes personlige baggrund i form af etnicitet, kultur, religion, sprog o.a.
•		kvalitetssikre	og	udvikle	fysioterapi,	herunder	skabe	fornyelse,	anvende	forskningsresulta-

ter, anvende kendt viden i nye sammenhænge samt følge og deltage i forskningsarbejde.

fysioterapi tager udgangspunkt i bevægelse som essentiel for menneskets udfoldelse og 
har til formål at påvirke menneskers evne til at bevæge sig optimalt under givne omstæn-
digheder (13, 14). 

i forhold til specialet palliativ fysioterapi hører det til fysioterapeutens rolle som profes-
sionel udøver at omsætte de generelle fysioterapeutiske kompetencer til lindrende indsat-
ser, som modsvarer de behov, som den enkelte palliative patient har bl.a. karakteriseret ved 
progression og stor grad af variation fra dag til dag.
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niveau a: 

koMPetenCer for nyuDDanneDe fysIoteraPeuter 
I forholD tIl PallIatIv fysIoteraPI
niveau a beskriver kompetencer, som nyuddannede fysioterapeuter skal opnå via grundud-
dannelsen med henblik på at have et relevant grundlag for at varetage palliative opgaver på 
basalt niveau.

typiske funktionsområder ikke relevant

typiske opgaver ikke relevant

Aktuelle uddannelses-
muligheder

niveau a erhverves prægraduat på grunduddannelse for fysiotera-
peuter, professionsbachelor i fysioterapi. 
•	udbydes	af	professionshøjskolerne/	uc	colleges

 

relevante kompetencer

roller Viden færdigheder kompetence 

1. professionel praktiserer palliativ 
fysioterapi svarende 
til basalt niveau

2. faglig ekspert Har viden om palliati-
on, palliativ medicin og 
den palliative indsats 

Har viden om og for-
ståelse for fysioterapi 
i forhold til alminde-
ligt forekommende 
palliative behov 

Har viden om relevant 
lovgivning, forløbspro-
grammer og lignende, 
som fastlægger ram-
mer for den palliative 
indsats 

Har viden om kliniske 
retningslinjer og 
evidens i forhold til 
palliativ fysioterapi 

Har viden om og 
forståelse for danske 
fysioterapeuters eti-
ske retningslinjer (17)

kan udføre undersø-
gelse og diagnostik 

kan opstille mål  og 
tilrettelægge  den 
fysioterapeutiske 
indsats 

kan igangsætte, 
justere og evaluere 
træning/ genoptræ-
ning, fysioterapeutisk 
behandling

yder selvstændigt 
fysioterapi til patient 
med almindeligt fore-
kommende palliative 
behov med udgangs-
punkt i udtrykte 
behov

3. Sundhedsfremmer Har viden om og for-
ståelse for sundheds-
fremme

kan identificere behov 
for palliativ indsats 
kan igangsætte støt-
tende foranstaltninger

demonstrerer mest-
rings- og rehabilite-
ringsorienteret tilgang 
til palliation 

bidrager til at fremme 
livskvalitet og velvære 
for patient og pårø-
rende
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4. kommunikator Har viden om og 
forståelse for etiske 
behov og kommunika-
tionsudfordringer 

Har viden om og for-
ståelse for metoder til 
professionel kommu-
nikation og formidling 
af viden

kan formidle viden 
og kommunikere 
målrettet til patient 
og pårørende og til 
samarbejdspartnere 

udviser åbenhed og 
rummelighed 

udviser respekt for 
patient og pårørendes 
værdighed, integritet 
og autonomi 

udviser medmenne-
skelighed og empatisk 
nærvær 

udviser selvindsigt og 
bevidsthed om betyd-
ning af egen magtpo-
sition, fremtoning og 
adfærd 

udviser bevidsthed 
om egne personlige 
styrker og svagheder 
kan udføre korrekt og 
relevant dokumen-
tation

kommunikerer profes-
sionelt med patient, 
pårørende og samar-
bejdspartnere

5. Samarbejder Har kendskab til og 
forståelse for egne, 
samarbejdspartneres 
og patient og pårøren-
des særlige bidrag til 
den samlede indsats 

Har viden om princip-
per og modeller for 
tværfagligt samar-
bejde

inddrager relevante 
samarbejdspartnere 
aktivt i alle faser af 
forløbet 

koordinerer egen 
indsats med øvrige 
indsats

indgår professionelt 
i tværfagligt samar-
bejde omkring patient 
og pårørende 

demonstrerer indsigt 
i muligheder og 
begrænsninger i egne 
faglige kompetencer 

demonstrerer indsigt i 
egne samarbejdsevner 
og respekt for andres 
bidrag

6. leder og koordinator Har kendskab til lokale 
og nationale program-
mer/retningslinjer/
aftaler og lignende, 
som fastlægger struk-
turelle rammer for den 
palliative indsats

kan planlægge, 
organisere, evaluere 
og justere eget bidrag 
i forhold til samar-
bejde med patient, 
pårørende og øvrige 
samarbejdspartnere 

leder eget bidrag og 
koordinerer i forhold 
til samarbejdspartnere

7. Udvikler Har viden om og for-
ståelse for metoder til 
vurdering af relevans 
og validitet af viden 

kan kritisk vurdere 
viden om palliativ 
fysioterapi og tage 
stilling til relevansen 
i forhold til konkret 
patientforløb

forholder sig kritisk 
og kvalitetsorienteret 
til egen praksis
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niveau b: 

koMPetenCer for fysIoteraPeuter I Den basale PallIatIve InDsats
niveau b beskriver kompetencer, som fysioterapeuter skal besidde for kvalificeret at kunne 
varetage palliative opgaver på basalt niveau. niveau b er inddelt i niveau b1 og b2:

•		målgruppen	for	b1	er	fysioterapeuter,	som	varetager	kliniske	opgaver	på	basalt	niveau.	b1	
adskiller sig fra niveau a derved, at fysioterapeuter på b1 niveau har erfaring med klinisk 
erfaring med palliativ fysioterapi.
•		målgruppen	for	b2	er	fysioterapeuter,	som	har	særlig	ekspertise	 i	forhold	til	opgaver	på	

basalt niveau, som gør dem i stand til at yde indsats i forhold til patienter med komplekse 
behov og i stand til at yde klinisk vejledning i forhold til kolleger på b1 niveau

de supplerende b2 kompetencer er markeret med (b2). 

typiske funktionsområder fysioterapeuter med kompetencer svarende til niveau b vil typisk 
varetage funktioner indenfor den basale palliative indsats:
•	kommunalt	ansatte	fysioterapeuter	på	træningsområdet/kom-
munale teams
•		sygehusansatte	fysioterapeuter	indenfor	specialer	uden	palliativ	

specialindsats
•	Praktiserende	fysioterapeuter1 

typiske opgaver fysioterapeuter med kompetencer svarende til niveau b til typisk:

•		yde	basal	palliativ	indsats	integreret	i	fysioterapeutisk	undersø-

gelse, behandling og træning

•	forebygge	progression	af	palliative	behov

•	identificere	behov	for	specialiseret	indsats

•		yde	fysioterapi	målrettet	patient	med	komplekse	palliative	behov	

(b2)

•	yde	klinisk	vejledning	til	kolleger	på	niveau	b1	(b2)

			–		kommunalt	ansatte	fysioterapeuter	yder	klinisk	vejledning	til	

kolleger på træningsområdet, når de udfører palliativ indsats

			–		sygehusansatte	fysioterapeuter	yder	klinisk	vejledning	til	kol-

leger indenfor alle specialer uden palliativ specialindsats, når de 

udfører palliativ indsats

			–		Praktiserende	fysioterapeuter	yder	klinisk	vejledning	til	fysiote-

rapeuter i praksissektor, når de udfører palliativ indsats

Aktuelle uddannelses-
muligheder

niveau b1 erhverves via grunduddannelse for fysioterapeuter og 
udbygges via erfaring, klinisk vejledning og fysioterapifaglig efter-
uddannelse.
niveau b2 opnås ved at supplere med:
•	diplomuddannelse	i	palliativ	indsats	(mono-/tværfaglig)

			–		udbydes af professionshøjskolerne/uc colleges (udbuddet dæk-
ker ikke aktuelt behovet)

•	diplomuddannelse	i	klinisk	vejledning

			–		udbydes af professionshøjskolerne/uc colleges 
•		fysioterapifaglig	efteruddannelse	herunder	uddannelse	i	lymfø-

dembehandling

			–		udbydes af danske fysioterapeuters faglige selskaber: fagfo-
rum for onkologisk og palliativ fysioterapi og faggruppen for 
lymfødembehandling (udbuddet dækker ikke aktuelt behovet)

 1 primært med udgangspunkt i servicelovens § 122.
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relevante kompetencer
Niveau B bygger ovenpå niveau A, og de to niveauer bør således ses i sammenhæng. Niveau B1 vil 
i praksis ligge meget tæt op ad niveau A, eftersom fysioterapeuter på niveau B1 skal kunne agere 
kvalificeret på baggrund af grunduddannelse.

roller Viden færdigheder kompetence 

1. professionel praktiserer selvstæn-
digt fysioterapi på 
basalt niveau

praktiserer selv-
stændigt fysioterapi 
i forhold til patienter 
med komplekse behov 
(b2)

yder klinisk vejledning 
(b2)

2. faglig ekspert Har viden om, forstå-
else for og erfaring 
med palliativ fysio-
terapi og grundlæg-
gende principper for 
den fysioterapeutiske 
indsats

Har viden om kræft-
sygdomme og andre 
livstruende sygdom-
me og erfaring med 
deres indvirkning på 
funktionsevne

Har viden om og erfa-
ring med almindeligt 
forekommende pal-
liative symptomer og 
symptomlindring

Har viden om og erfa-
ring med komplekse 
palliative symptomer 
og symptomlindring 
(b2)

Har viden om og erfa-
ring med lymfødem-
behandling (b2)

kan på baggrund af 
systematisk brug 
af viden og erfaring 
løse kliniske opgaver 
i forhold til patienter 
med almindeligt fore-
kommende palliative 
behov 

kan på baggrund af 
systematisk brug af 
viden og erfaring løse 
kliniske opgaver i for-
hold til patienter med 
komplekse palliative 
behov (b2)

kan identificere og be-
handle lettere tilfælde 
af lymfødem (b2)

yder selvstændigt 
fysioterapi til patient 
med almindeligt fore-
kommende palliative 
behov med udgangs-
punkt i udtrykte 
behov

yder selvstændigt 
fysioterapi til patient 
med komplekse pal-
liative behov medud-
gangspunkt i udtrykte 
behov (b2)

udviser udforskende 
og problemløsende 
adfærd

3. Sundhedsfremmer Har viden om sorg- 
og krisereaktioner i 
forhold til palliation

kan på et tidligt 
tidspunkt i forløbet 
identificere behov for 
palliativ indsats

kan forebygge/ 
udsætte behov for 
indsats/ specialiseret 
indsats

støtter patient og 
pårørende til ople-
velse af livskvalitet og 
mestring
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4. kommunikator Jf. kompetence- 
niveau a

Har viden om og 
redskaber til klinisk 
vejledning (b2)

Jf. kompetence- 
niveau a 
kan vejlede enkelt-
individer i forhold 
til konkrete kliniske 
situationer (b2)

deltager selv i klinisk 
vejledning (b2)

Jf. kompetence- 
niveau a

5. Samarbejder Jf. kompetence- 
niveau a

kan med sikkerhed 
vurdere behovet for 
tværfaglige kompe-
tencer

opsøger aktivt 
samarbejdspartnere 
med udgangspunkt i 
patient og pårørendes 
udtrykte behov

6. leder og koordinator Har viden om og for-
ståelse for tværfaglige 
roller

Jf. kompetence- 
niveau a

kan koordinere den 
samlede indsats med 
udgangspunkt i pa-
tientens behov og de 
til rådighed værende 
ressourcer (b2) 

Jf. kompetence- 
niveau a

7. Udvikler Har viden om og for-
ståelse for metoder til 
vurdering af relevans 
og validitet af viden 

kan kritisk vurdere 
viden om palliativ 
fysioterapi og tage 
stilling til relevansen 
i forhold til konkret 
patientforløb

forholder sig kritisk 
og kvalitetsorienteret 
til egen praksis
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niveau c: 

koMPetenCer for fysIoteraPeuter I Den sPeCIalIsereDe PallIatIve InDsats

typiske funktionsområder fysioterapeuter med kompetencer svarende til niveau c vil typisk 
varetage funktioner indenfor den specialiserede indsats:
•	Regionale	og	kommunale	palliative	teams	
•	sygehusbaserede	palliative	enheder
•	Hospice
•	Praktiserende	fysioterapeut2

typiske opgaver fysioterapeuter med kompetencer svarende til niveau c vil typisk:

•		yde	palliativ	fysioterapi	som	del	af	sammenhængende	og	hel-

hedsorienteret tværfaglig palliativ indsats

			–		undersøgelse,	behandling,	træning	og	forebyggelse	i	forhold	til	

patient med særligt komplekse palliative behov monofagligt 

såvel som tværfagligt

•		vejlede	og	rådgive	patient	og	pårørende	vedrørende	palliative	

behov

•	vejlede	kolleger	på	niveau	A	og	b

•		undervise	egen	og	andre	faggrupper	på	uddannelse/kurser	i	pal-

liativ fysioterapi

•		gennemføre	kvalitetsudvikling	og	bidrage	til	forskning	relateret	til	

palliativ indsats/palliativ fysioterapi

Aktuelle uddannelses-
muligheder

•	masteruddannelse	i	humanistisk	palliation

			–		udbydes af aalborg universitet
•	master	i	rehabilitering,	specialespor	i	kræftrehabilitering

			–		udbydes af syddansk universitet
•	specialist	jf.	danske	fysioterapeuters	specialistordning3

2 primært med udgangspunkt i servicelovens § 122.

3 danske fysioterapeuters specialistordning godkender fysioterapeuter med specialistkompetencer opnået gennem formel videre-

uddannelse, specialerelevant efteruddannelse/kurser og superviseret specialerelevant praksis. der findes p.t. ikke speciale i pal-

liativ fysioterapi, men det forventes oprettet som integreret del af speciale i kræftrehabilitering.

for yderligere information henvises til http://fysio.dk/fafo/specialistordningen/

relevante kompetencer
Niveau C bygger ovenpå niveau A og B, og de tre niveauer bør således ses i sammenhæng.

roller Viden færdigheder kompetence 

1. professionel praktiserer selvstæn-
digt fysioterapi på 
specialiseret niveau

udvikler og underviser 
indenfor specialet
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2. faglig ekspert Har omfattende viden 
om og erfaring med 
det fysioterapifaglige 
speciale palliation og 
den fysioterapeutiske 
indsats. 

Har omfattende viden 
om og erfaring med 
livstruende sygdom-
me og deres indvirk-
ning på funktionsevne

Har omfattende viden 
om symptomer og 
symptomlindring 

Har omfattende viden 
og erfaring med be-
handling af funktions-
tab, smerte, træthed, 
obstipation, angst og 
åndenød

Har omfattende 
viden og erfaring med 
følger og senfølger 
af alvorlig sygdom og 
behandling af sådan

Har omfattende viden 
og erfaring med lym-
fødembehandling

Har kendskab til de for 
palliation relevante far-
makologiske præpara-
ter og deres virkninger 
og bivirkninger

kan selvstændigt ud-
rede, diagnosticere og 
igangsætte aktiviteter 
i forhold til særligt 
komplekse palliative 
behov monofagligt 
såvel som tværfagligt

kan opstille, evalu-
ere og justere mål og 
tilrettelægge indsats, 
som tager højde for 
problemstillingens 
kompleksitet og 
patient og pårørendes 
ressourcer og ønsker

kan tilpasse behand-
lingen til hurtige for-
andringer i patientens 
behov

yder selvstændigt fy-
sioterapi til patienter 
med særligt kom-
plekse palliative behov 
som en del af den 
samlede komplekse 
palliative indsats på 
specialiseret niveau

ser mønstre og 
sammenhænge og 
kan tilrettelægge 
sammenhængende 
og helhedsorienteret 
indsats på tværs af 
faglige bidrag

3. Sundhedsfremmer Jf. kompetence- 
niveau a+b

Jf. kompetence- 
niveau a+b

ser sig selv som 
katalysator for patient 
og pårørendes proces 
i retning af fremme 
sundhed og livskvalitet

skaber overblik og 
formidler klarhed til 
patient og pårørende 

4. kommunikator Har viden om, erfaring 
med og redskaber til 
at initiere, strukturere 
og deltage i den svære 
samtale

kan gennemføre 
svære samtaler med 
patient og pårørende

mestrer den svære 
samtale

kommunikerer ud fra 
en anerkendende og 
motiverende tilgang

evner at være til stede 
i håbløshed, sorg og 
angst
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5. Samarbejder Jf. kompetence- 
niveau a+b

Har viden om og erfa-
ring med at tilrette-
lægge undervisning

Har viden om og erfa-
ring med supervision

kan vejlede enkelt-
individer og teams i 
forhold til konkrete 
kliniske situationer 
og palliativ indsats 
generelt

deltager fast i klinisk 
vejledning

Jf. kompetence- 
niveau a+b

støtter, vejleder og 
underviser kolleger og 
samarbejds-partnere

fungerer som 
konsulent i forhold 
til patientforløb på 
basalt niveau

6. leder og koordinator Jf. kompetence- 
niveau a+b

ser helheder og sam-
menhænge og kan 
agere såvel monofag-
ligt som på vegne af 
det samlede team 

kan selvstændigt og 
kreativt arrangere 
og lede forskellige 
typer af samtaler med 
patient, pårørende 
og eventuelt andre 
samarbejdspartnere

Jf. kompetence- 
niveau a+b

7. Udvikler Har viden om og erfa-
ring med metoder til 
vejledning, undervis-
ning/formidling og 
kvalitetsudvikling

Har viden om og 
erfaring med forsk-
ningsprocesser og 
forskningsmetoder

Har viden om og erfa-
ring med implemente-
ringsmetoder

kan selvstændigt 
tilrettelægge og gen-
nemføre vejlednings-
forløb

kan selvstændigt 
tilrettelægge og 
gennemføre undervis-
ningsforløb

kan selvstændigt 
vurdere behov for, 
tilrettelægge og gen-
nemføre kvalitets- og 
faglige udviklingsfor-
løb herunder udvikling 
og implementering af 
kliniske retningslinjer

kan selvstæn-
digt gennemføre 
litteratursøgning/-
vurdering og uddrage 
anbefalinger i forhold 
til praksis

kan indgå i dialog med 
forskere om behov 
for og relevans af 
forskning

kan bidrage til forsk-
ning

repræsenterer specia-
let palliation og indgår 
aktivt i udvikling af 
samme 

omsætter erfaringer 
til viden

formidler viden
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uddannelse i palliativ fysioterapi

grunduddannelsen til fysioterapeut er en uddannelse som professionsbachelor i fysioterapi. 
den foregår på professionshøjskolerne og varer 3½ år. 
der kan bygges ovenpå grunduddannelsen som professionsbachelor med en kandidatud-
dannelse i fysioterapi.

grunduddannelsen kan videre suppleres med en relevant tværfaglig diplom-, master- el-
ler kandidatuddannelse.

uddannelse i fysioterapi omfatter endvidere faglige kurser indenfor de forskellige fy-
sioterapeutiske specialer i overvejende grad udbudt af danske fysioterapeuter og danske 
fysioterapeuters faglige selskaber. 

i forhold til grunduddannelsen som professionsbachelor i fysioterapi indgår undervis-
ning i palliation som en integreret del af undervisning i rehabilitering (modul 9). der er ikke 
formuleret specifikke læringsmål for emnet palliation, ligesom der ikke specifikt er fastlagt 
timetal/ects for emnet. 

i praksis betyder det, at der aktuelt er stor forskel på den undervisning og dermed de er-
hvervede kompetencer, som studerende på bachelorniveau forlader uddannelsen med. der 
udbydes på nogle institutioner specifik undervisning i palliation som tværfagligt valgfag 
(modul 13). forløbet strækker sig her over fire uger og indbefatter introduktion til palliation, 
palliativ medicin og palliativ indsats (13,20).

i forhold til postgraduat uddannelse findes der ikke aktuelt formel efteruddannelse i 
palliativ fysioterapi, som kvalificerer fysioterapeuter postgraduat. fysioterapeuter kan vi-
dereudvikle deres kompetencer via korterevarende monofaglige og tværfaglige kurser hos 
danske fysioterapeuter, fagligt selskab for onkologi og palliation, ligesom andre private 
udbydere, regioner og specialiserede enheder ad hoc tilrettelægger temadag og kurser. 

professionshøjskolernes efter- og videreuddannelsesafdelinger udbyder tværfaglige di-
plomuddannelser i palliation, men de er kun delvist relevante for fysioterapeuter, eftersom 
indholdet ikke har specifikt fokus på de fysioterapeutiske opgaver.

der udbydes tværfaglig masteruddannelse i humanistisk palliation på Ålborg universitet, 
ligesom det er muligt at tone masteruddannelse i rehabilitering på syddansk universitet 
mod kræftrehabilitering.
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tilbud om fysioterapi til patienter med palliative behov er som sådan ikke et nyt fænomen. 
fysioterapeuter har hele vejen i fagets historie anvendt eksempelvis massage, afspænding 
og lejring til lindrende formål, men mere som en integreret del af basal fysioterapi. 

i de senere år er der imidlertid, parallelt med udviklingen af den palliative indsats gene-
relt, sket en sammenfatning og fokusering af teorier og metoder i denne del af fysiotera-
pien i retning af et egentlig fagområde/speciale i palliativ fysioterapi. 

det forklarer til dels det beskedne omfang af litteratur, forskning og uddannelse, der 
aktuelt findes på området. palliativ fysioterapi er i sin vorden. men sammenholdt med ud-
viklingen i verden omkring os, kan vi med reference til eksempelvis det internationale sel-
skab for palliativ fysioterapi, iopHpt4, se, at udviklingen i danmark følger de tendenser, som 
kendetegner palliativ fysioterapi verden over. der er et nyt speciale på vej. 

derudover er det også et faktum, at palliation ikke har været højt prioriteret i det danske 
sundhedsvæsen. efterspørgslen efter og rammevilkårene for palliativ fysioterapi har derfor 
heller ikke bidraget til at fremme udvikling af området.

det synes imidlertid at ændre sig nu, hvor der er stor opmærksomhed på behovet for 
palliativ indsats og palliative kompetencer. fysioterapi står derfor som de øvrige profes-
sioner med en unik mulighed for at få defineret og etableret fagområdet palliation som et 
effektivt og veldokumenteret tilbud til patienter med palliative behov. 

i forhold til uddannelse i palliativ fysioterapi kommer områdets relativt unge alder til ud-
tryk på den måde, at udbuddet som beskrevet ovenfor er beskedent og ufokuseret i forhold 
til at sikre kompetenceudvikling på alle niveauer.

der er derfor behov for en systematisk udvikling af udbuddet af uddannelse i palliativ fy-
sioterapi, så det bliver muligt for fysioterapeuter og deres ledere målrettet at tilrettelægge 
kompetenceudviklingsforløb, som tilgodeser det palliative områdes behov for kompetencer. 

i forhold til grunduddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi, er der behov for, at 
palliativ fysioterapi defineres som obligatorisk pensum og fastlægges i curriculum i forhold 
til både indhold og omfang. det skal kunne forventes, at enhver fysioterapeut kan bidrage 
til en palliativ indsats på minimum basalt kompetenceniveau (a/b1), som det er beskrevet 
her.  
i forhold til postgraduat uddannelse er der behov for udbud af formel uddannelse, som kva-
lificerer fysioterapeuter til hhv. det udvidede (b2) og det specialiserede kompetenceniveau 
(c). det kunne f.eks. være forskellige typer af uddannelse: 

•		Tværfaglig	diplomuddannelse	i	palliation	med	mulighed	specifikt	fokus	på	palliativ	fysio-
terapi i 1-2 moduler. 
•		faglige	kurser	eller	enkelte	diplommoduler,	som	fokus	på	ajourføring	af	specifikke	meto-

der samt ajourføring i forhold til nyeste viden på området. 
•		Tværfaglig	masteruddannelse	 i	 palliation	med	mulighed	 for	 specifikt	 fokus	 på	 palliativ	

fysioterapi 
•		monofaglig	master-	el.	kandidatuddannelse	i	palliativ	fysioterapi	–	f.eks.	udbud	på	tværs	

af de nordiske lande

perspektiver for fremtidig kompetence-
udvikling i palliativ fysioterapi

4	http://www.wcpt.org/node/49580



21 anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats

flere af ovenstående muligheder findes i dag. men der er behov for flere udbud, som kvali-
ficerer fysioterapeuter specifikt i forhold til palliativ fysioterapi og for, at udbud sættes ind 
i en samlet ramme, som gør det muligt for fysioterapeuter og deres ledere at få inspiration 
og konkrete værktøjer til hhv. organisations-/kvalitetsudvikling og individuel kompetence-/
karriereudvikling. 

men en ting er, hvordan tingene forholder sig lige nu. lige så interessant er det natur-
ligvis, hvordan palliativ fysioterapi forventes at udvikle sig, og hvilke uddannelsesmæssige 
behov, der melder sig på den baggrund. tre tendenser gør sig gældende for professionen 
fysioterapi: 

for det første udvikler fysioterapi sig i retning af større grad af specialisering. mæng-
den af viden, udviklingstempoet, borgernes krav om effektive behandlingstilbud baseret på 
nyeste viden og kravet om accelererede forløb fordrer, at fysioterapeuter som en integreret 
del af sundhedsvæsenet fordyber sig inden for udvalgte områder. den stadig stigende spe-
cialisering kalder på, at det bliver muligt at kvalificere sig uddannelsesmæssigt til klinisk 
specialist i form af formel og anerkendt specialistuddannelse. 

for det andet er der en ny opgavedeling på vej mellem læger og fysioterapeuter i retning 
af, at fysioterapeuter varetager første-kontakt-funktioner på især det muskuloskeletale 
område. fra primært at have rehabiliterende opgaver varetager fysioterapeuter diagnosti-
ske funktioner. også dette fordrer, at der uddannelsesmæssigt sættes fokus på viden og 
færdigheder til denne type af opgaver.

endelig er der en klar tendens til, at fysioterapeuter i højere grad udøver deres hverv gen-
nem	andre	–	det	være	sig	gennem	patienterne	selv	eller	gennem	samarbejdspartnere,	træ-
ningsassistenter m.m. fysioterapeuter skal derfor fremadrettet kvalificere sig som coaches 
og opøve kompetencer i at vurdere, målsætte, igangsætte og evaluere kliniske indsatser 
gennem andre. 

disse tendenser vil utvivlsomt også gøre sig gældende på det palliative område. det er 
derfor vigtigt i forhold til planlægning af uddannelse at medtænke disse, således at uddan-
nelse retter sig mod fremtidens opgavevaretagelse mere end mod fortidens.

der er med nærværende gennemgang af og anbefalinger i forhold til palliativ fysioterapi 
skabt et solidt grundlag for fremadrettet at arbejde systematisk med udvikling af fagom-
rådet palliativ fysioterapi og ikke mindst den del af udviklingen, som handler om at sikre et 
målrettet, dækkende og fremtidsorienteret udbud af uddannelse i palliativ fysioterapi. på 
kort sigt og på længere sigt.
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