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Rapport om Journalføring i 

Fysioterapeutuddannelsen 
 

Denne rapport indeholder baggrundsmateriale, konceptuelle rammer, samt uddybende tekst til Model for 

Journalføring i Fysioterapeutuddannelsen. 

Rapporten er målrettet klinisk og teoretisk undervisning i Fysioterapeutuddannelsen, og er udarbejdet af 

kliniske og teoretiske undervisere ved University College Lillebælt.  
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Indledning 
 

Denne rapport er fremkommet på baggrund af et projekt gennemført på Fysioterapeutuddannelsen ved 

University College Lillebælt i perioden august 2010 - januar 2012. Projektets formål var at udarbejde en 

standardiseret model for skriftlig dokumentation og journalføring i Fysioterapeutuddannelsen med 

begrundede indholdsmæssige elementer, såvel som beskrivelse af obligatorisk baggrundsmateriale fra 

lovgivning og bekendtgørelser. 

Model for journalføring i fysioterapeutuddannelsen, samt uddybende tekst og rapport er udarbejdet af 

teoretiske og kliniske undervisere ved University College Lillebælt: Jytte Falmår, Finn Marlet, Carol 

Tornow, Charlotte Fleischer, Dorthe Bruun Poulsen og Kirsten Jensen.  

Modellen incl. uddybende tekst om modellen er afprøvet i pilotprojekter i klinisk og teoretisk undervisning, 

og er justeret på baggrund heraf. Samtidig er der sket justeringer på baggrund af drøftelser blandt teoretiske 

og kliniske undervisere   

Projektet er mundet ud i følgende materiale: 

 1a.  Model for Journalføring i Fysioterapeutuddannelsen 

 1b.  Elektronisk model for Journalføring i Fysioterapeutuddannelsen 

 2.    Uddybende tekst om Model for Journalføring i Fysioterapeutuddannelsen 

 3.    Rapport om Journalføring i Fysioterapeutuddannelsen (herværende)  

 

Baggrundsmateriale for journalføring i 

Fysioterapeutuddannelsen 

Lovgivningsmæssige krav til den fysioterapeutiske 

undersøgelse og journalføring  
Fysioterapeuters virke og journalføring hviler på en række love, bekendtgørelser og vejledninger. På den 

baggrund har myndigheder som Sundhedsstyrelsen og Danske Fysioterapeuter udarbejdet retningslinjer for 

fysioterapeuters arbejde – herunder dokumentation og journalføring. I det følgende fremstilles en kort 

oversigt over relevante love, bekendtgørelser, vejledninger og retningslinjer for fysioterapeuters 

journalføring. 

Autorisationsloven (Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2008) har til formål at styrke 

patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser gennem autorisation af nærmere 

bestemte grupper af sundhedspersoner. I § 21 og 22 angiver loven at læger mv. skal føre patientjournaler 

over deres virksomhed og at Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, at andre grupper af autoriserede 

sundhedspersoner skal føre patientjournaler. Patientjournalen skal føres, når der som led i sundhedsmæssig 

virksomhed foretages undersøgelse og behandling m.v. af patienter. Der skal føres en journal for hver 
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patient. Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker 

patientbehandling. Oplysningerne skal journalføres så snart som muligt efter patientkontakten. Det skal 

fremgå, hvem der har indført oplysningerne i patientjournalen, og tidspunktet herfor. 

 

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, 

videregivelse og overdragelse m.v.) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978 

Denne Bekendtgørelse omfatter enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager 

behandling af en patient. Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, 

fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den 

enkelte patient.  

Bekendtgørelsen definerer en  patientjournal, endvidere beskriver Bekendtgørelsen: 

 oprettelse og organisering af patientjournal,  

 hvem der har ansvaret for den tværfaglige patientjournal 

 journalføringspligt- og ansvar 

 journalføring 

 patientjournalens indhold 

 sortering og resumering 

 information og samtykke m.v. 

 rettelser 

 opbevaring af patientjournaler 

 Sikkerhedsforanstaltninger 

 destruktion af patientjournaler 

 videregivelse af patientjournaler ved praksisophør, sygehuslukning, konkurs m.v. 

 overdragelse af patientjournaler ved overdragelse af praksis mv. 

 form ved videregivelse af patientjournaler til Embedslægeinstitutionen mv. 

 videregivelse af patientjournaler med patientens samtykke 

 aktindsigt, videregivelse og indhentelse mv. 

 straf og ikrafttrædem mv. 

Offentlighedsloven (Justitsministeriet 1985b) gør det klart, at fysioterapeuters journaler er et offentligt 

dokument. Lovens § 4 handler om, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er 

indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse 

med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet 

følger af regler om tavshedspligt m.v. Lovens § 5 præciserer at retten til aktindsigt omfatter alle dokumenter, 

der vedrører sagen, herunder indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den 

pågældende sags dokumenter. 

Retssikkerhedsloven (Socialministeriet 2007) gør det klart at fysioterapeuters journaler er et dokument, der 

kan blive anvendt når sociale myndigheder behandler sager. Lovens formål er at sikre borgeres rettigheder 

og indflydelse, når myndighederne behandler disse sager. I lovens kap. 3  §11a står det fx klart, at en 

myndighed, efter forudgående samtykke fra den der søger om eller får hjælp, kan forlange, at andre 

offentlige myndigheder (herunder fysioterapeuter) giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978
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for at behandle sagen. Dette gælder fx oplysninger fra journaler udarbejdet af fysioterapeuter.  

Forvaltningsloven (Justitsministeriet 1985a) gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive 

truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. På denne måde har loven betydning for fysioterapeuters 

skriftlighed, idet den udstikker retningslinjer for hvorledes en sag skal behandles. Det sker i kapitel 4 om 

aktindsigt. En ”part” (fx en patient) i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en 

forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. En parts ret til 

aktindsigt omfatter med fx indførelser i fysioterapeutiske journaler og andre fortegnelser vedrørende den 

pågældende sags dokumenter (kap.4 § 10).  

Sundhedsloven (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2010) fastsætter bl.a. kravene til sundhedsvæsenet med 

henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse. Lovens § 41 og 42 

handler om hvordan og hvornår fysioterapeuter kan videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om 

patientens helbredsforhold i forbindelse med behandling af patienten. Bekendtgørelse om 

genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Indenrigs- 

og Sundhedsministeriet 2006) præciserer områder fra Sundhedsloven og beskriver indholdet i en 

genoptræningsplan. I § 2 står der, at planen som minimum skal indeholde en beskrivelse af patientens 

tidligere funktionsevne, en beskrivelse af patientens funktionsevne på udskrivningstidspunktet samt en 

beskrivelse af patientens genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet, herunder af hvilke begrænsninger 

i funktionsevnen, som genoptræningen skal rette sig imod. Indenrigs- og Socialministeriet har i 2010 

udarbejdet en rapport (Indenrigs- og socialministeriet 2010), der nærmere præciserer indholdet i en sådan 

skriftlig genoptræningsplan. Den skal fx indeholde:  

 patientens vanlige funktionsevne i relation til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse 

 patientens funktionsevne på udskrivningstidspunktet, med inddragelse af såvel patientens ressourcer som 

begrænsninger 

Etiske retningslinjer. Danske Fysioterapeuters har udarbejdet et sæt etiske retningslinjer (Klenz 2010). Her 

står bl.a. at fysioterapeuten skal overholde gældende love og bestemmelser og at manglende kendskab til 

lovene ingen undskyldning er for overtrædelse af samme. Det præciseres i retningslinjerne, at 

fysioterapeuters skal følge vejledninger om journalføring. 
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Kompetencekrav til fysioterapeutstuderende vedrørende 

journalføring  

Ud over at fysioterapeuters virke og journalføring hviler på en række love, bekendtgørelser og vejledninger 

stilles der i fysioterapeutuddannelsen også en række krav til studerende ift. at kunne formulere sig skriftligt 

og kunne føre en journal. Disse krav er formuleret i den bekendtgørelse der former 

fysioterapeutuddannelsen. I det følgende præsenteres korte relevante uddrag af ”Bekendtgørelse om 

Uddannelse til professionsbachelor i fysioterapi” (Undervisningsministeriet 2008).  

En nyuddannet professionsbachelor i fysioterapi skal kunne:  

 Begrunde, analysere, fortolke og dokumentere de valgte handlinger og løsninger på baggrund af 

ræsonnerings-, beslutnings-, dokumentations- og evalueringsprocesser 

 Mundtligt og skriftligt formidle til og kommunikere med borgere, pårørende, kolleger og andre 

faggrupper i tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde 

Dette overordnede læringsudbytte uddybes i de enkelte modulbeskrivelser. Således angives for modul 6 at 

studerende skal kunne: 

 Sammenholde og vurdere kliniske undersøgelsesfund med journaloplysninger, billeddiagnostisk 

materiale, anamnese og andre kliniske/ parakliniske informationer om patienten 

 Vurdere og dokumentere undersøgelsesresultater og gennem klinisk ræsonering træffe beslutning om 

fysioterapeutisk intervention. 

Modul 7 retter sig mod den fysioterapeutiske undersøgelse og tilhørende klinisk ræssonering ud fra et 

patientcentreret fokus. Et af læringsudbytterne handler da også om at studerende kan dokumentere 

undersøgelse og tilhørende overvejelser med anvendelse af fysioterapeutisk fagsprog.  

I henholdsvis uddannelsen modul 12 og 14 er der følgende læringsudbytter der handler til studerendes 

fagsprog, dokumentationsevne og skriftlighed: 

 Skriftligt at kunne dokumentere og formidle interventionens faser og resultater i et klart og præcist 

fagsprog. Beherske gældende dokumentationspraksis samt administrative procedurer 

 Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling. Formulere sig skriftligt og mundtligt præcis 

om faglige problemstillinger. Formidle udviklings- og projektarbejde  

 



5 

 

Konceptuelle rammer for klinisk praksis og journalføring i 

Fysioterapeutuddannelsen  
 

Ved de ”konceptuelle rammer” forstås den kontekst, indenfor hvilken information kan samles og fortolkes i 

forbindelse med den fysioterapeutiske kliniske praksis og ved skriftliggørelsen af denne. Konceptuelle 

rammer omfatter værdier, teorier og modeller og klassifikationssystemer, der vil ligge bagved indholdet i den 

senere beskrevne ”Standardiserede model for journalføring i Fysioterapeutuddannelsen”. 

 

Teori/ teorirammer   

Ud fra hvis antagelser udspringer forklaringer på bl.a.motorisk kontrol. Teorier giver en mulig forklaring på 

bevægelsers natur og årsag, i forhold til såvel normale som unormale bevægelser, og indeholder samtidig 

antagelser om, hvordan bevægelser læres og genlæres (Shumway-Cook 2012). Teorier og modeller anvendes 

til at forklare og legitimere kliniske interventioner (Darrah  2006).  

 

ICF  

Anvendes som fælles filosofi og sprog til at klassificere forskellige niveau’er for sundhedstilstand hos alle 

personer. Det fælles sprog bruges til at kategorisere personens problemer og ressourcer, terapeutisk mål, 

interventionsstrategier, effektmål. Samtidig er det en filosofisk model for at sammenholde faktorer om krop, 

aktivitet, deltagelse og omgivelser (Darrah 2006). 

ICF tilvejebringer en fælles tværsektoriel terminologi til beskrivelse af helbred og helbredsrelaterede 

funktionstilstande, baseret på WHO’s sundhedsdefinition. Indenfor såvel komponenter af funktionsevne 

(kroppens funktioner og anatomi, samt aktiviteter og deltagelse) som komponenter af kontekstuelle faktorer 

(omgivelsesfaktorer og personlige faktorer) beskrives både positive og negative forhold. Med inddragelse af 

ICF vægtlægges således at vurdere både ressourcer og begrænsninger hos den enkelte person. ICF kan 

anvendes som klinisk værktøj - til bedømmelse af behov, til valg af behandling, til bedømmelse af 

erhvervsevne, rehabilitering forløbsvurdering og effektevaluering af interventioner ved specifikke tilstande 

(Schiøler 2003).  

ICF beskriver en ramme for undersøgelse af funktioner og funktionsnedsættelser, fastsætter en rangorden for 

sygdommens virkninger hos patienten, og gør klinikeren i stand til ar udarbejde en prioriteret liste over de 

problemer, som interventionen derfor skal rettes imod (Shumway-Cook 2012). 

 

Klientcentreret praksis  

En filosofisk tilgang ud fra borgerens perspektiv, som er styrende for beslutningstagning. Denne praksis 

signalerer patientens og dennes families centrale placering som informationskilde, samt til at tage 

beslutninger og sætte mål (Darrah 2006). 

Et samarbejde mellem klienten og terapeuten, som opmuntrer klienten til at deltage i funktionelle 
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færdigheder i mange forskellige kontekster. Klienten tager aktivt del i at opstille mål, give disse prioritet, og 

lade disse mål danne grundlag for undersøgelse, intervention og evaluering. Gennem processen skal 

terapeuten lytte til og respektere klientens værdier, tilpasse interventionen til klientens ønsker og behov, og 

gøre det muligt at træffe kvalificerede beslutninger gennem viden og information (Sumsion 2005).  

Målene ift. rehabilitering tager afsæt i den enkelte og dennes autonomi og kan ikke defineres af andre. Når 

den enkelte definerer egne mål, er der større sandsynlighed for at rehabiliteringen er drevet af en indre 

motivation, samt tager udgangspunkt i den enkeltes livsbetingelser. Fysioterapeutens opgave er med afsæt i 

det åbne sundhedsbegreb at hjælpe den enkelte med at definere egne mål ud fra dennes værdisæt, og 

fastholde og styrke handlefærdigheder med mulighederne for at målene opnås (Scheibel 2010).    

 

Rehabiliteringsbegrebet  

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.  

Formålet med rehabilitering er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin 

fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændig og meningsfuldt liv. Målet med 

rehabilitering er at skabe størst mulig uafhængighed, selvværd og udfoldelsesrum efter borgerens egne 

ønsker gennem træning og læring og ved hjælp af ændring og tilpasning af omgivelserne. Menneskesyn: Det 

er borgeren, der er i centrum for indsatsen, og indsatsen skal opfylde dennes behov, rettigheder og ønsker ud 

fra den enkeltes forudsætninger 

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, 

sammenhængende og vidensbaseret indsats løst monofagligt, flerfagligt eller tværfagligt. Såvel 

intrasektorielt som på tværs af sektorer og institution (Rehabiliteringsforum Danmark, 2011)   

Klinisk ræsonnering  

De tankeprocesser hvor klinikeren interagerer med patienter, borgere, kolleger og sundhedssystemet, og 

strukturerer meninger, mål og sundhedsstrategier baseret på kliniske data, patientens ønsker og professionel 

viden og vurderinger. Baseret på WHO’s sundhedsbegreb og patientcentreret tilgang. Klinisk ræsonnering 

foregår på mange forskellige niveau’er samtidigt.  Klinisk ræsonnering er også at integrere viden og 

ræsonnering fra alle hypotesekategorier, at begrunde vægtning af de enkelte hypoteser, og at beslutte hvad 

der er vigtigst for den enkelte person i den specifikke kontekst 

Overordnet opdeles klinisk ræsonnering i to hovedgrupper: Diagnostisk ræsonnering og narrativ 

ræsonnering, og disse fører frem til handlings- og behandlingsræsonnering (procedure-, interaktiv-, 

samarbejds-, undervisnings-, prædiktiv- og etisk ræsonnering) (Jones 2008). 

En hypoteseorienteret klinisk praksis, der tydeliggør vigtigheden af systematisk at teste antagelser om mulige 

årsager til problemer med motorisk kontrol (Shumway-Cook 2012).  

Vigtigt at forstå at teorirammer, der anvendes til at forklare og legitimere kliniske interventioner, 

videnskabelige resultater fra litteraturen og kliniske færdigheder alle  bidrager til klinisk beslutningstagning i 

fysioterapipraksis (Darrah 2006). 



7 

 

 

Evidensbaseret praksis  

Evidensbaseret praksis er en integration af viden fra videnskabelige undersøgelser i den kliniske praksis 

(Juhl 2010). Som fysioterapeut skal man sikre at (fx) den undersøgelse man foretager udføres på den bedst 

mulige måde. Ideelt set overfører den kliniske fysioterapeut resultater fra videnskabelig forskning i sin 

kliniske praksis. Ideelt set vil den evidensbaserede praksis altid afspejle den til ethvert tidspunkt 

videnskabeligt set bedst mulige praksis. Det er dog ikke så enkelt at implementere forskningsresultater i en 

praksis. En klinisk praksis foregår i et samspil imellem borger/patient i en given kontekst.  

 

Gro Jämtved har udarbejdet nedenstående figur der 

illustrerer hvilke elementer der indgår i 

implementeringen: Figuren viser at der i den 

evidensbaserede praksis foruden fysioterapeutens 

forskningsbaseret kundskab også indgår økonomiske 

og konkrete rammer for praksis, brugerens 

forudsætninger og viden og fysioterapeutens egen 

kundskab og erfaring (Jämtved 2003). 

På den måde kan man sige at evidensbaseret praksis handler om at der – ud fra de givne muligheder – 

anvendes både teori, erfaring og empiriske undersøgelser af god kvalitet og med en høj evidensgrad. I den 

evidensbaserede praksis vil fysioterapeuten anvender eksisterende teori, erfaring (både egne og borgerens) 

og empiriske undersøgelser i en kritisk syntese.  

 

Fysioterapi forstået som en interaktionsproces 

Fysioterapi præsenteres som en dynamisk og kommunikativ virksomhed, og der etableres sammenhænge 

mellem forskellige typer af information. Praksisnær journalføring, hvor samtale, instruktion, hands-on-

behandling og bevægelse er flettet sammen (Thornquist 2010).  

Mødets kvalitet har stor betydning for menneskers oplevelse af og reaktioner på at være syg. Det første møde 

har både til formål at levere adækvat fysioterapi, men også en moralsk dimension, som knytter sig til 

relationen mellem fysioterapeuten og borgeren. Forudsætter relationskompetence og 

kommunikationskompetence hos fysioterapeuten. Omsorg som den rette respons på andres sårbarhed mhp at 

understøtte et værdigt liv. Etisk fordring for fysioterapeuten at tage vare på den anden, på det liv som tilliden 

lægger i vore hænder (Præstegaard 2010) 

Fra sociologien beskrives følgende som benævnes “The basic Assumption” (grundlæggende antagelser) om 

de overordnede elementer vi bemærker os I mødet med mennesker. Dette handler om hvad vi rent faktisk 

gør, og ikke hvad vi burde gøre. Disse observationer skal ikke nødvendigvis medtages i journalen, men 

medtages her for at bevidstgøre os om, at de har en betydning for vores indtryk af mennesker, og i nogle 

tilfælde er en hjælp til fyldestgørende beskrivelse af en person/situation/fornemmelse. Baggrunden for 

tolkninger skal naturligvis altid beskrives på et helt konkret niveau. Køn, Evaluering af den anden, Kraft 

(potency), Dominerende/vigende, Aktivitet, Tiltrækning (attraction, kan jeg lide personen?), Social status, 

Nærværende/fraværende (responsiveness). 

Køn og magt i kommunikationen: Der er klar dokumentation for, at der er forskelle I kvinders og mænds 
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samtalepraksis, samtidig med at de to grupper hver for sig ikke skal forstås som  homogene grupper. Tannen 

1992 viser at kvinder ytrer sig I “kontakt-tale”, mens mænd benytter rapport-tale” (Thornquist 2000). 

Relationer støtter selvrefleksion og personlig indsigt. Relationer støtter læring gennem fælles udforskning. 

Relationer støtter læring gennem gensidig udfordring og dialog. (Schriver 2007). 
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Den fysioterapeutiske proces 
 

Begrebet ”den fysioterapeutiske proces” anvendes af mange teoretikere som en dynamisk og ofte cirkulær 

model for den kliniske praksis og intervention, der foregår mellem fysioterapeuten og personen. 

Nedenstående fremlægges eksempler på sådanne modeller. – Det kan imidlertid være vanskeligt skriftligt at 

systematisere en sådan proces, hvorfor journalføring vil forekomme mere ”lineært”, men hvor processen 

delvis afspejles gennem klinisk ræsonnering. Derfor er ”Indhold i en standardiseret model for journalføring i 

fysioterapeutuddannelsen” (det efterfølgende afsnit) bygget op over en anbefalet struktur, som samtidig 

rummer fleksibilitet.  

 

Eksempler på modeller for den fysioterapeutiske proces: 

1. Darrah et al (2006): Role of conceptual models in a physical therapy curriculum: Application of an 

integrated model of theory, research and clinical practice.  

Udarbejdet af en gruppe forskere ved Department of Physical Therapy, Alberta, Canada. 

Et bud på en klientcentreret model, der har personen/ familien i centrum for interventionen, som tager 

udgangspunkt i ICF, og som i interventionen integrerer teori, videnskab og klinisk praksis mhp at opnå ”best 

practice”. Modellen angives at være uafhængig af specifikke træningsfilosofier. Der findes en ”Collaborative 

Clinical Reasoning Proces”, som yderligere uddyber arbejdsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Shumway-Cook et Woollacott (2012): Motor Control 

En model for patient/ klient-interventions proces fremlagt af American Physical Therapy Association 

(APTA, guide til fysioterapeutisk praksis.) 

En cirkulær proces som bevæger sig mellem undersøgelse – vurdering/ræsonnering - diagnose - prognose - 

intervention - resultat.  
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3. Lund, Bjørnlund og Sjöberg (2010): Basisbog i Fysioterapi  

I afsnittet ”Den fysioterapeutiske arbejdsproces” fremlægges en cirkulær model for den fysioterapeutiske 

arbejdsprocesproces, som inkluderer 6 grundlæggende elementer i fysioterapipraksis: undersøgelse - klinisk 

ræssonering - funktionsdiagnose – prognose og interventionsplan – intervention - evaluering (Lund et al. 

2010). 

4. Jones et al (2008): Clinical reasoning in Physiotherapy 

Indeholder en dynamisk model for den fysioterapeutiske interventionsproces med klienten. I 2008-udgaven 

integreres KR ind i en bredere rammesætning og forståelse af sundhed og funktionsnedsættelse, baseret på 

ICF og klientcentreret tilgang.  

 



11 

 

Indhold i en standardiseret model for 

journalføring i fysioterapeutuddannelsen 
 

En ”standardiseret model” forstås her som en model for fysioterapeutisk intervention, der har det tidligere 

beskrevne baggrundsmateriale som forudsætning. Indholdet og strukturen i modellen er bl.a. fremkommet på 

baggrund af inspiration fra teoretikere, som står angivet efter hvert indholdsafsnit. Modellen tænkes anvendt 

af fysioterapeutstuderende, samt kliniske og teoretiske undervisere ved Fysioterapeutuddannelsen i UCL. 

Modellen tænkes desuden at kunne anvendes bredt i den fysioterapeutiske kliniske praksis.  

I hvert indholdsafsnit indgår punkterne: ”Formål”, ”Indhold”, ”Klinisk ræsonnering”.  

”Den undersøgte” vil i modellen benævnes ”person”, men denne benævnelse vil i klinisk praksis være 

forskellig afhængigt af, hvilken kultur og kontekst interventionen foregår i.  

 

Formål med en standardiseret model 

At efterleve Den Danske Kvalitetsmodel ved at dokumentere patientrelaterede data struktureret, ensartet og 

genkendeligt. Standardens formål er at sikre klarhed og ensartethed i journaloplysninger og at forebygge 

utilsigtede hændelser (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2009). 

At sikre den enkelte patient en fagligt forsvarlig sundhedsydelse. Men vil også blive brugt til forskning og 

kvalitetsudvikling. Jo mere standardiseret en virksomhed er, des lettere kan den overtages af andre. - Det er 

vigtigt at fysioterapeuterne får formidlet i journalerne, hvad de kan bidrage med til forståelse og behandling 

af patientens sundhedsproblem. –Journalernes opbygning, måden at organisere teksten på er med til at skabe 

indholdet og styre læserens opmærksomhed. Hvad omtales i forbindelse med undersøgelse, og hvad og 

hvordan følges op på observationer og fund i beskrivelsen af mål og behandling. Professionel praksis er 

kendetegnet ved, at handling og forståelse er knyttet sammen, og derfor præget af vurderinger og tilpasninger 

– uanset tidspres og arbejdsopgaver (Thornquist 2010). 

 

Præsentation af person 

Formål 

At skabe en kort introduktion til personen og dennes overordnede problemstillinger 

 

Indhold 

Navn, efternavn, køn, alder, diagnose etc 
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Baggrundsoplysninger  

Formål 

 At indhente relevante informationer fra andet end egen undersøgelse. Herunder også 

 oplysninger om kilder for data. 

 At gå i tidlig dialog med andre samarbejdspartnere og pårørende. 

Indhold  

 Oplysninger om personens diagnose/ henvisningsårsag, sygdomsforløb (symptomer, debut, forløb

  m tidsangivelser), udførte undersøgelser, tidligere udførte behandlinger  

 Andre væsentlige oplysninger for forløbet, ex operationsplaner, øvrige sygdomsforhold, red flags, 

 medicin, sociale og psykiske forhold 

 Aktuelle funktionsniveau. Grad af selvstændighed/ hjælpebehov i f t egenomsorg,  

 basismobilitet, ADL   

 Funktionsniveau hidtil. Grad af selvstændighed/ hjælpebehov ift. egenomsorg, basismobilitet, ADL. 

 Deltagelsesniveau hidtil. Involvering i dagligliv, erhverv, fritidsbeskæftigelse etc. 

 Omgivelsesfaktorer. Familiære forhold (gift, ugift, børn), boligforhold, arbejdsforhold, 

 transportmuligheder 

 Oplysning om kilder for data, ex journal, læge, pårørende, socialforvaltning etc.  

 

Klinisk ræsonnering 

Se evt bilag 1 

 

Kontekst for undersøgelsen 
  

Formål 

At tydeliggøre rammesætning for samtalen. Hermed tydeliggøre at den kulturelle kontekst både kan befordre 

og begrænse undersøgelsesprocessen. Mødet mellem fysioterapeut og personen forstås som betinget af 

sagen, samtalen og den fagkulturelle kontekst.  Endeligt findes der en historisk og samfundsmæssig kontekst, 

samt en organisatorisk kontekst (Præstegaard 2010) 

At beskrive konteksten som mere end de ydre rammer, men den er også de ydre rammer. Forskellige arenaer 

inviterer til forskellige interaktionsformer. Den måde et sted er organiseret på har betydning for, hvad og 

hvordan handlingerne kommer til at foregå. Der er stor forskel på arbejdet i kommunen, på en klinik eller på 

et større hospital eller i patientens hjem. Thornquist kalder det for vore sociokulturelle rum, og tydeliggør 

hermed at det drejer sig om mange forskellige signaler og budskaber der sendes fra dem. Mødet mellem en 
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patient og en behandler er således bestemt af de mange indlejrede budskaber og tænkemåder, som en hvilken 

som helst arena udsender.  Inden for faggrupper ses også indlejrede budskaber.                                                  

Tiden er en vigtig del af konteksten, og det er stadig kutyme at man lader patienten bruge sin tid på at vente, 

således at lægerne (behandlere) kan bruge deres tid optimalt. Heri ligger en hierarkisk syn på de to gruppers 

status (Thornquist 2000). 

At anskue konteksten fra flere niveauer: 1) Den umiddelbare situation ((tid, rum, aktivitet, deltagere og 

forholdet imellem dem i form af status, konkret fysisk placering etc.), som beskrives så præcist som muligt. 

2) Handlinger der er foregået før mødet, inddrages også i real time (er personen oprørt efter dårlig besked, 

træt af at vente etc.) (Henley 1977). 

At reflektere over hvorledes forskellige kontekster giver bestemte muligheder for handling og interaktion og 

bidrager til videreførelse af bestemte tænkemåder. Et centralt spørgsmål i den sammenhæng er: I hvilken 

grad og hvordan er sundhedsvæsnets organisering, institutioner og sociomaterie med til at skabe og 

vedligeholde forestillinger om sygdom og sundhed, behandling og forventninger om, hvad sundhedsvæsnet 

kan gøre (Thornquist 2000)? 

 

Indhold 

 

Vilkår, lokalitet, tidsrum, tilstedeværende, forudgående aktiviteter, etc. 

 

Klinisk ræsonnering 

Se evt. bilag 1 

  

Anamnese  
  

Formål 

At få personens egen beskrivelse af sin sygehistorie, hans egen vurdering og forklaring på problemet, og 

hvilken betydning det har for hans liv (Hingebjerg 1994). 

Ud fra en klientcentreret tilgang at lade patientens egen oplevelse af sin situation være styrende for 

beslutningstagning. Denne praksis signalerer patientens og dennes families centrale placering som 

informationskilde, samt til at tage beslutninger og sætte mål (Darrah 2006). 

At lade patientens erfaringer indgå som en central informationskilde i sig selv, og som udgangspunkt for 

terapeutens videre handlinger og valg (Thornquist 2010).  

At levere adækvat fysioterapi og samtidig skabe en relation mellem fysioterapeuten og borgeren (en mere 

moralsk dimension) (Læssøe 2010).  

At indhente informationer om personens oplevelse af sig selv. Ved at spørge til disse områder har terapeuten 
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mulighed for at danne sig et billede af personens selvopfattelse og psykiske tilstand (Bunkan 2008). 

At målrette hele undersøgelsesforløbet mod et af tre nedenstående formål:  

1) årsagssøgende undersøgelsestilgang – afdækning af problemets årsagssammenhænge  

2) beskrivende undersøgelsestilgang – beskrivelse af, hvordan problemet kommer til udtryk, og hvordan 

situationen er. 

 3) diagnosticerende tilgang (Læssø 2010). 

 

Indhold 

Aftale indgås mellem terapeut og person om formål og plan for interventionsforløbet. Fysioterapeuten 

indhenter accept fra personen, og konteksten arrangeres mhp at fremme god kontakt/ samarbejde 

(Hingebjerg 1994).  

Personens beskrivelse af sin livssituation og sygdomsforløb, herunder gener, problemer og behov for hjælp 

på ICF-niveau:  

 

Deltagelse 

Personens oplevelse af sin daglige livsførelse nu og tidligere i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden, samt 

betydning heraf for personen. 

Personens angivelse af ressourcer og begrænsninger 

 

Aktivitet 

Personens oplevelse af sin funktionsevne eller funktionsevne-nedsættelse nu og tidligere, samt betydning 

heraf for personen. 

Personens angivelse af ressourcer og begrænsninger   

 

Kroppens funktioner og anatomi 

Personens oplevelse af sine aktuelle og evt. tidligere klager (smerter, nedsat funktion, hvor, hvornår, 

hvordan, mulige årsagssammenhæng, andre lidelser, medicinforbrug), samt betydning heraf for personen.   

Personens angivelse af ressourcer og begrænsninger 

 

Omgivelsesfaktorer 

Personens beskrivelse af sine fysiske og psykiske omgivelser. Familie- og boligforhold, netværk og sociale 

relationer, arbejdspladsens indretning, fritidsbeskæftigelse, økonomi, hjælpemidler, transportmuligheder, 

samt betydning heraf for personen. 

Personens angivelse af fremmende og hæmmende faktorer 

 

Personlige faktorer 

Personens beskrivelse af uddannelse, arbejde, mestringsevne, interesser, motivation, psykiske tilstand og 

reaktion på egen situation, selvindsigt og selvopfattelse, familiære og andre dispositioner, sociale status, 

livsværdier, borgerens forventninger til behandling på baggrund af tidligere erfaringer, samt betydning heraf 

for personen. 

Personens angivelse af ressourcer og begrænsninger 
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Kilder: Thornquist 2010, Lund  2010,  Darrah 2006,  Schøler 2003, Ekstam2007, Rees2007,  Bunkan2008, Jones 2008  

 

Klinisk ræsonnering 

Se evt. bilag 1 

 

Personens angivelse af egne mål og ønsker  

Formål 

At beskrive personens refleksioner over eget problemområde 

 

At italesætte personens egne prioriterede ønsker og mål på deltagelses-, krops-, aktivitets- og 

omgivelsesniveau 

 

At skabe mulighed for at drøfte personens forventninger til tidsperspektivet og resultatet af interventionen 

 

At afdække personens motivation og ressourcer til at indgå aktivt i interventionen 

Indhold 

Personens angivelse af egne prioriterede ønsker og mål på deltagelses-, krops-, aktivitets- og 

omgivelsesniveau.  

Personens angivelse af egne forventninger til tidsperspektivet og resultatet af interventionen. 

Personens angivelse af egen motivation og ressourcer til at indgå aktivt i interventionen. 

Klinisk ræsonnering 

Se evt bilag 1 

 

Fortløbende observationer    
 

Formål  

At beskrive personens fysiske, psykiske og sociale fremtoning i den givne kontekst 

At beskrive personens nonverbale og verbale ytringer, vegetative reaktioner og kognitive funktioner 

At koble observationer med den øvrige undersøgelse  

 At anerkende at personens sproglige og nonverbale ytringer supplerer og kvalificerer hinanden (Bunkan 

2008, Rotschild 2004). 
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Indhold  

Beskrivelse af personens kropslige reaktioner og fremtræden (ex. personens umiddelbare fremtoning, 

holdning eller lejring, kropsudtryk, øjenkontakt, bevægelser), åndedræt (respirationsleje, frekvens, 

fleksibilitet), reaktioner på berøring, fysisk spatial afstand, påklædning, brug af hjælpemidler. 

Beskrivelse af personens vegetative reaktioner, fra sympaticus eller parasympaticus 

Beskrivelse af kognitive fremtræden (bevidsthedsniveau, perception, emotioner, motivation) 

Beskrivelse af personens verbale ytringer, ex. 1) sproget: hvilket sprog, forståelighed, social status, type 

sprog, indhold, relevans, springende, overfladisk, metaforer, 2) det paraverbale: tonefald, tempo, intonation, 

alderssvarende, pauser, kraft, uartikulerede lyde, gaben, fnisen  

 Kilder: Rothschild 2004, Bunkan 2008 

 

Klinisk ræsonnering  

Se evt. bilag 1 

 

Funktionsundersøgelser 
 

Her rettes fokus på ”Funktionsevne” i Shumway-Cook’s terminologi og ”Aktivitet og deltagelse” i ICF-terminologi. 

Def på funktion: En kompleks aktivitet af hele kroppen rettet mod udførelsen af en adfærdsmæssig (behavioral) opgave (task) 

(Shumway-Cook 2012). 

Def. på aktivitet og deltagelse (ICF): Aktivitet er en persons udførelse af en opgave eller en handling. Deltagelse er en persons 

involvering i dagliglivet. 

 

Formål 

At vurdere personens ressourcer og begrænsninger ift. at kunne opnå egne mål og ønsker. 

At udvælge egnede funktionsundersøgelser med udgangspunkt i personens egne mål og ønsker. 

At skabe grundlag for gennem klinisk ræsonnering at opstille hypoteser og udvælge mere specifikke 

undersøgelser. 

At vurdere grad af funktionsevne, risiko, behandlingsbehov eller danne udgangspunkt for effektmåling.  

Indhold i en kvalitativ funktionsundersøgelse 

Vurdering af funktionsevne ud fra en beskrivende og kvalitativt analyserende tilgang. Fokus skal være på 

både personens ressourcer og begrænsninger, funktionsevne og funktionsevnenedsættelse.  

Analysen skal struktureres og beskrives, så den fremstår enkel og let forståeligt, samtidig med at flest mulige 

vigtige detaljer medtages.  
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Beskrivelse af opgaven (personens formål med funktionen). 

Beskrivelse af konteksten (fysisk, psykisk, socialt). 

Beskrivelse af individets overordnede måde at udføre hele funktionen på, ex. strategier, koordination, flow, 

hastighed, rytme, symmetri/ asymmetri, kropsudtryk, koncentration etc. Beskriv også start- og slutposition. 

Beskrivelse af progression  (evnen til at generere tilstrækkelig bevægelighed og koordination til at kunne 

bevæge sig mod en ønsket handling, herunder at kunne påbegynde og afslutte bevægelsen), stability (evnen 

til at kunne opretholde stabilitet gennem en bevægelse med ændringer i COM og BOS), og adaptation (evnen 

til at kunne adaptere bevægelsesstrategier fra en opgave og/ eller en kontekst til en anden opgave og/ eller 

kontekst). 

Beskrivelse af funktionen i mindre enheder/ faser/ del-elementer på baggrund af teori og modeller 

Opsamling og vurdering af kvalitativ funktionsundersøgelse 

 

Indhold i en kvantitativ funktionsundersøgelse  

Vurdering af funktionsevne ud fra en målende, testende og kvantitativ tilgang. Der anvendes om muligt  

standardiserede og validerede tests. Fokus på målbare parametre, ex. tid, afstand, hastighed, volumen, VAS. 

Angivelse af resultater af tests og målinger. 

Opsamling og vurdering af kvantitativ funktionsundersøgelse. 

 

Samlet opsamling og vurdering af den /de foretagne funktionsundersøgelse(r) 

jvf. personens formål med disse 

 

Klinisk ræsonnering 

Se evt. bilag 1 

 

Kilder: Shumway-Cook 2012, Dokumentation og datastyring 2009, Schiøler 2003, Lund 2010 

 

Delundersøgelser 
Her rettes fokus på ”impairments” i Shumway-Cook-terminologi og på ”kroppens funktioner og anatomi” i ICF’s terminologi 

 

Formål 

At vurdere hvilke underliggende sensoriske, motoriske eller kognitive vanskeligheder, der påvirker eller 
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begrænser personens funktionsevne (Shumway-Cook 2012). 

At isolere den/ de faktor(er) i størst mulig grad, som terapeuten – via den kliniske ræsonnering - har fundet 

relevant at undersøge mere specifikt (Pilmark 2010). 

 

Indhold 

Delundersøgelser ud fra Shumway-Cooks subsystemer:   

 

Motoriske system: 

Musculoscelettale system (ledbevægelighed, alignment, kropsholdning,muskelegenskaber) 

Neuromusculære system (koordination, motoriske strategier, synergier) 

Anticipatoriske system (posturale forberedelse for at undgå destabilisering) 

 

Sensoriske system: 

Individuelle sensoriske system( alle perifere sanser, herunder smerter, integration og perception) 

Sensoriske strategier (feedback-mekanismer,  spec. relateret til visuelle, somatosensoriske (proprioceptive og 

taktile) og vestibulære system) 

Adaptive mekanismer (Evnen til at tilpasse tillærte færdigheder til nye opgaver og kontekster) 

Internal repræsentation (indre kropsskema, kropsbevidsthed om egen formåen) 

 

 

Kognitive system:  

Bevidsthedsniveau, mentale status, perception, emotioner, motivation, arousal, evnen til at planlægge og 

udføre bevægelser   

Kilder: Shumway-Cook 2012, Lund 2010 

 

Andre delundersøgelser: 

Palpationsundersøgelse eller vævsundersøgelse   

Lokal inspektion  

Undersøgelse af respirationssystem 

Undersøgelse af kredsløbssystem 

Specifikke tests 

 

Klinisk ræssonering 

Se evt. bilag 1  
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Konklusion på samlet undersøgelse  

Formål 

At opsummere den fysioterapeutiske undersøgelse i relation til personens livssituation. 

At sammenfatte undersøgelsesfund og kliniske ræsonneringer. 

At danne afsæt for intervention på baggrund af undersøgelse og kliniske ræsonneringer. 

 

Indhold 

Kort opsamling af personens aktuelle situation. 

Kort præsentation af væsentligste fund fra undersøgelse (kan evt. struktureres efter ICF model og i forhold til 

såvel ressourcer som begrænsninger). 

Diskussion af undersøgelsens resultater. Med begrundet afsæt i dele af den kliniske ræsonnering foretages en 

vurdering og diskussion af sammenhængen mellem personens væsentligste funktionsproblemer (egne mål og 

ønsker) og den fysioterapeutiske undersøgelse. 

Vurdering af prognose – den grad af funktionsevne, som personen vurderes at kunne opnå ud fra personens 

samlede ressourcer og begrænsninger. Desuden vurdering af den tid, det forventes at nå til dette niveau. 

Kilde: Lund 2010, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 2009, Shumway-Cook 2012, Jones 2008 

 

Mål for intervention 

Formål 

At optimere personens helbredsstatus, at undgå disability, at optimere personens tilfredshed og livskvalitet 

(Shumway-Cook 2012). 

At opstille realistiske kort- og langsigtede mål for interventionen. 

At opstille mål på baggrund af undersøgelsens resultater samt personens situation og ressourcer. 

Indhold 

Mål kan opstilles ud fra ICF’s niveau’er:  

Deltagelsesniveau 

Aktivitetsniveau 

Kropsniveau 

Omgivelsesniveau 

Mål kan evt. kvalificeres ved brug af SMARTE-begreber (Specifik, Målbart, Acceptabelt, Realistisk, 

Tidsperspektiv, Evaluering).  
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Klinisk ræsonnering 

Se evt. bilag 1 

 

Konkrete interventioner 

Formål 

At synliggøre interventionsplanen ift. samarbejde mellem personen og fysioterapeuten, og mellem 

fysioterapeut og andre fagprofessionelle. 

At synliggøre fysioterapeutens bevidste og målrettede interaktion med personen (Shumway-Cook 2012). 

Indhold 

Konkrete indholdselementer i den fysioterapeutiske intervention (evt. relateret til ICF). Herunder progression 

og regression i interventionen. 

Didaktik 

Organisering af intervention (ex. hjemmetræning, holdtræning, samtaler, ansøgninger, etc.). Fysioterapeutisk 

tilgang og rolle. 

Tværfaglighed 

Involvering  af andre faggrupper 

Angivelse af andre faggruppers ansvarsområde 

Plan og indhold for samarbejde. 

Klinisk ræsonnering 

Se evt. bilag 1 

 

Evaluering og klinisk ræsonnering ift. interventionen 

Formål 

At sikre at der sker en fagligt og etisk forsvarlig sundhedsydelse. 

At sikre at terapeut og person i samarbejde ræsonnerer over den iværksatte   

 intervention og lærer af denne. 

Indhold  

Personens vurdering. 

Fysioterapeutens vurdering, effektmåling. 
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Klinisk ræsonnering 

Se evt. bilag 1 

 

 

Løbende opfølgning og journalføring 
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Bilag 1. Klinisk ræsonnering 
 

Forslag til hjælpespørgsmål m.h.p at stimulere og strukturere klinikerens mange ræsonneringsprocesser.  

Hjælpespørgsmålene er opstillet med baggrund i Model for Journalføring i Fysioterapeutuddannelsen, UCL. 

 

Præsentation af person 

 

 

Baggrundsoplysninger 

 Hvilke tanker gør du dig om baggrundsoplysningerne? 

 Hvad er din forforståelse for personens problematik ift. baggrundsoplysningerne? 

 Hvordan vil du møde denne person? 

 

   

Kontekst for undersøgelsen 

 Hvilke overvejelser gør du dig om kontekstens betydning for undersøgelsens proces og 

 resultat, incl om dig selv som en del af konteksten? 

  

 

Anamnese 

 I hvilken retning/-er peger de anamnestiske oplysninger?  

 Hvad kunne være relevant at få uddybet yderligere i anamnesen ift ICF-niveau’erne (procedural  

 ræsonnering)?   

 Hvilken betydning har personens egen forståelse, livsverden, værdier, indsigt og holdninger for din 

 undersøgelse (narrativ ræsonnering)? 

 Hvad ligger til grund for dine fortolkninger? Hvad er din egen forforståelse?  

 Kunne der være andre forklaringer?  

 Er der ”red flags” eller ”yellow flags” i personens udsagn? 

 Hvordan samarbejder du med personen om opsamling, fælles forståelse og begyndende  

 hypotesegenerering om årsag til eller forklaring på personens problemer?  

 Hvilke funktionsundersøgelser – kvalitative eller kvantitative - findes relevante at foretage på  

 baggrund af anamnesen? 

 

 

Personens angivelse af egne mål og ønsker 

 Hvilke tanker gør du dig om personens ønsker og mål? 

 Hvordan har du forsøgt at fremme personens refleksionsproces?  

 

 

Fortløbende observationer 

 Hvilke tankevækkende observationer gør du dig gennem undersøgelsesforløbet? 

 Hvordan stemmer dine observationer overens med den øvrige undersøgelse? 

 Hvordan kan du sammen med personen ræssonere over dine observationer? 

 

 

Funktionsundersøgelser 

Hvilke svar resulterede dine funktionsundersøgelser i? 

Hvad siger det om personens ressourcer og begrænsninger? 

Hvilke hypoteser opstår på den baggrund om underliggende vanskeligheder, som kunne begrænse 

funktionsevnen? 
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Hvilke af de fremkomne hypoteser synes mest sandsynlig og hvorfor? 

Stemmer dine fund overens med personens perspektiv på sin egen situation? 

Hvilke delundersøgelser kunne nu være relevante at foretage og hvordan?  

 

 

Delundersøgelser 

 Hvilke hypoteser kan nu bekræftes/ afkræftes? 

 Opstod der nye hypoteser? 

 Hvilke hypoteser anses som de(n)væsentligste ift at forstå og afhjælpe personens problem(er)? 

 Hvordan stemmer disse hypoteser overens med personens perspektiv på sin egen situation? 

 

 

  

Mål for intervention  
 Hvad er nu de langsigtede og kortsigtede handlingsstrategier, herunder 

 procedure ræsonnering, interactiv ræsonnering, samarbejderæsonnering,  

 undervisningsræsonnering, prædiktiv ræsonnering og etisk ræsonnering? 

 

  

  

Konkrete interventioner 
 Hvilke konkrete begrundelser, herunder evidens, har du for at igangsætte de aktuelle 

 interventioner?  

 Hvad bliver derfor meningsfuldt for personen at lære?  

 Hvordan har du samarbejdet med personen om opsamling og hypoteser for intervention? 

 

  

Evaluering 

 Har interventionen haft den forventede effekt ift personens ønsker og behov? 

 Stemmer personens vurdering overens med din vurdering af proces og resultat af 

 interventionsforløbet 

 Synes du at de valgte interventioner er velvalgte set ift. de opstillede mål? 

 Skal interventionerne justeres set ift. effekt, motivation eller andre relevante forhold?  

 Har der været etiske og praktisk dilemmaer, som kunne have påvirket såvel undersøgelse, som  

 målsætning og intervention? 
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Bilag 2. Definitioner og begrebsafklaringer 
 (Definitionerne stammer primært fra Shumway-Cook 2012, og de er ikke nødvendigvis fyldestgørende og dækkende for begreberne 

anvendt gennem hele rapporten) 

 

Undersøgelse 

En undersøgelse er en proces, hvor der indsamles de data, som er nødvendige for at nå frem til en diagnose, 

prognose og handlingsplan. 

 

Vurdering ræsonnering 

Processen hvor der skabes en klinisk vurdering på baggrund af undersøgelsesdata. Vurderingen omfatter 

både svar på test og undersøgelser, med sætter samtidig disse ind i et helhedsperspektiv (funktionstab, 

sociale forhold ,helbredsstatus). 

En vurdering reflekterer også sværhedsgrad og varighed af det aktuelle problem, øvrige livsbetingelser, og 

muligheder for ændring af tilstanden. 

 

Diagnose 

En diagnose er en ”etiket”, som omfatter bestemte tegn og symptomer, syndromer og problemkategorier, og 

som bruges til at guide terapeuten til at finde den mest hensigtsmæssige intervention. (Shumway-Cook 

2012). 

Diagnose er en term, som udtrykker den primære dysfunktion, mod hvilken terapeuten retter sin interaktion. 

Dysfunktionen er identificeret af fysioterapeuten, baseret på information indhentet fra anamnese, tegn, 

symptomer, undersøgelse og tests, som fysioterapeuten har udført eller indhentet (Sahrmann 1988). 

Den fysioterapeutiske diagnose tillader klinikeren at benævne og klassificere klynger af tegn og symptomer, 

som muligvis vil reagere positivt på fysioterapeutisk behandling. 

 

Prognose 

Indebærer både en vurdering af hvilken grad af funktionel færdighed patienten forventes at opnå, samt den 

tid det forventes at tage at nå dertil. 

Prognose er en forudsætning for opstilling af mål, evt. kort- og langsigtede mål. 

Målet er optimering af patientens helbredsstatus, undgåelse af disability, optimering af patientens tilfredshed/ 

livskvalitet. 

 

Intervention 

Fysioterapeutens bevidste og målrettede interaktion med patienten. 
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