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2. Sager til diskussion / beslutning

2.1: Lukket punkt

2.2: Kommunikationsstrategi for Danske Fysioterapeuter

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• Godkender Danske Fysioterapeuters nye kommunikationsstrategi

Resumé:

Hovedbestyrelsen besluttede i april måned 2022, at Danske Fysioterapeuter skal 
have en ny kommunikationsstrategi. Samtidig ligger det til grund for beslutningen, at 
en ny kommunikationsstrategi skal bidrage til den strategiske ambition og dermed 
understøtte foreningens strategiske mål.

På det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde den 12. januar 2023 blev 
hovedbestyrelsen præsenteret for analysen, der ligger til grund for den nye 
kommunikationsstrategi. I forlængelse heraf blev der afviklet en online- workshop 
ved ekstern konsulent Katrine Emme Thielke, som fremlagde to mulige 
kommunikationsscenarier. På baggrund heraf indikerede hovedbestyrelsen deres 
præference for scenariet ”Danske Fysioterapeuter som samfundsaktør” og 
godkendte desuden, at arbejdsgruppen fortsatte med at arbejde på 
kommunikationsstrategien.

Kommunikationsstrategien er nu færdig og fremlægges på hovedbestyrelsesmødet af 
ekstern konsulent, Katrine Emme Thielke.

Hvis hovedbestyrelsen godkender kommunikationsstrategien, vil der blive udarbejdet 
en implementeringsplan. Hovedbestyrelsen vil modtage denne til orientering. 
Implementeringsplanen vil skitsere de relevante delstrategier, som er nødvendige for 
at sikre kommunikationsstrategiens prioritering, retning og mål. Det kan fx være 
some-strategi, indholdsstrategi, talspersons-setup mv.

2.3: Forretningsorden og aftaler for godt bestyrelsesarbejde

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• Drøfter og godkender hovedbestyrelses forretningsorden.
• Drøfter og godkender hovedbestyrelsens aftaler for godt bestyrelsesarbejde

Resumé:

På hovedbestyrelsens seminar 30.-31. januar 2023 vil hovedbestyrelsens 
forretningsorden og aftaler vedr. godt bestyrelsesarbejde blive drøftet. Med 



udgangspunkt i de drøftelser og aftaler, der er lavet på bestyrelsesseminaret, 
indstilles det, at hovedbestyrelsen drøfter hhv. udkast til endelig forretningsorden og 
udkast til endelige aftaler for godt bestyrelsesarbejde.

Disse sendes efter tilretning på baggrund af drøftelsen på hovedbestyrelsens seminar 
den 31. januar.

2.4: Konstituering i hovedbestyrelsen

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• Drøfter og beslutter hvilke hovedbestyrelsesmedlemmer, der fremadrettet 
skal varetage posterne i følgende intern og eksterne udvalg mv: Udvalg for 
praksis overenskomst (UP), Lederrådet samt Komiteen for 
Sundhedsoplysning.

Resumé:

I forbindelse med konstitueringen i november 2022 blev alle poster til intern og 
ekstern repræsentation fordelt til medlemmerne af hovedbestyrelsen. Da 
regionsformand Sanne Jensen ønsker at udtræde af sine poster, skal disse fordeles til 
andre medlemmer af hovedbestyrelsen.

Der lægges derfor op til en drøftelse og beslutning af, hvem der fremover skal 
varetage diverse poster.

Der er tale om repræsentation i hhv. Udvalg for praksis overenskomst (UP), 
Lederrådet samt Komiteen for Sundhedsoplysning jf. vedlagte bilag.

2.5: Holdningspapir om forebyggelse på ældreområdet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• godkender vedlagte holdningspapir og idékatalog om forebyggelse på 
ældreområdet.

Resumé:

Vedlagte holdningspapir og tilhørende idékatalog om forebyggelse på ældreområdet 
er udarbejdet på baggrund af input fra hovedbestyrelsen, referencegruppen for 



ældre og styregruppen for ældre. Dette holdningspapir fokuserer på forebyggelse. 
Der kommer efterfølgende et holdningspapir for rehabilitering på ældreområdet.

Nærværende holdningspapir har til formål at sætte en overordnet retning for Danske 
Fysioterapeuters politiske arbejde med forebyggelse på ældreområdet.

Idékataloget fungerer som et bilag til holdningspapiret. Idékataloget er et 
sammendrag af de involverede parters forslag til ændringer, muligheder eller 
uforløste potentialer for fysioterapeuter inden for forebyggelse på ældreområdet. 
Alle forslagene skal være med til at løfte det overordnede mål om mere forebyggelse 
blandt ældre. Idékataloget er et dynamisk dokument, der bruges til at løfte den 
politiske dagsorden.

Sekretariatet foreslår, at denne model bliver brugt fremadrettet ift. holdningspapirer.  

2.6: Danske Fysioterapeuters koncept for deltagelse på Folkemødet 2023

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• Drøfter og godkender vedlagte koncept for Danske Fysioterapeuters 
deltagelse på Folkemødet 2023.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter deltager på Folkemødet i 2023. I den forbindelse er der 
udarbejdet et koncept for deltagelsen, hvor det fremgår, hvilket formål, mål, 
aktiviteter mv. der planlægges. Nedenfor følger uddrag fra konceptet ift. mål for 
deltagelsen.

Målet for Danske Fysioterapeuters deltagelse på Folkemødet 2023 er:

- at brande Danske Fysioterapeuter som en seriøs, legitim og aktiv spiller i 
sundheds- og samfundsdebatten

- at styrke relationer til de nye folketingspolitikere, (top)embedsmænd, 
meningsdannere og interesseorganisationer

- skabe opmærksomhed om Danske Fysioterapeuters prioriterede mærkesager 
om forebyggelse og rehabilitering.

Koncept er udarbejdet på baggrund af hovedbestyrelsens ønsker til ramme og 
deltagere.

Det indstilles derfor, at Hovedbestyrelsen drøfter udkast til koncept og godkender 
dette.

2.7: Referencegruppe for national smerte strategi

Indstilling:



Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• Beslutter om de vil støtte etableringen af en referencegruppe, som refererer 
til Danske Fysioterapeuters Hovedbestyrelse indenfor smerteområdet,

• Beslutter om den ønskede økonomi til etableringen og vedligeholdelse kan 
tildeles.

Eksterne deltagere under punktet: På mødet i Hovedbestyrelsen vil Morten Høgh og 
Henrik Bjarke Vægter motivere forslaget.

Resumé:

Baggrund

Sundhedsministeriet har nyligt udgivet Strategi for Smerteområdet, der bl.a. sætter 
fokus på den/de patientansvarlige sundhedspersoner. Denne beskriver fem 
initiativer:

• Faglige anbefalinger om organisering og indsatser på smerteområdet
• Nationale kliniske anbefalinger til udredning og behandling af mennesker 

med smerter
• Styrket patientinddragelse for patienter med kroniske smerter
• Oplysningsindsats om kroniske smerter
• Styrket kvalitet via faglige samarbejder

Fysioterapeuter bør være tænkt ind i samtlige initiativer, hvilket kræver en 
koordineret og strategisk politisk indsats. Den politiske indsats skal i sidste ende 
udmøntes i samarbejde med de faglige selskaber, men desværre er 
fysioterapeuternes rolle endnu ikke cementeret; hverken i primær sektor, i 
kommuner, i regioner eller på Statens område.

Hovedbestyrelsen bør derfor nedsætte et rådgivende panel med et kommissorium, 
der gør det muligt at bidrage tidligt i den politiske indsats.

2.8: Lukket punkt

2.9: Lukket punkt

2.10: Adjungeret lektor eller professorstilling og etableringen af en frøpulje

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

• Godkender fondens indstilling opslag af en gæste lektor/professor stilling
• Godkender fondens forslag for en frøpulje til inddragelse af patienter og 

borger i forskningsprojekter



Resumé:

Grundet stigning i af medlemmers antallet i Danske Fysioterapeuter og uforbrugte 
midler tilbagebetalt til fonden efter revision af fondsprojekter, giver fondens 
økonomi mulighed for at afsætte sådan, at der er ekstra midler til at arbejde med 
fondens strategi om at udvide det fysioterapeutiske forskningsområde og fokus på 
praksisnær forskning.

Fonden har derfor besluttet at lave et opslag til en adjungeret lektor eller 
professorstilling, samt at afprøve køre et pilotprojekt med en frøpulje, som har til 
formål at promovere aktiviteter, der vil inspirere forsknings- og udviklingsprojekter 
bl.a. gennem patient- og borgerdeltagelse.

3. Sager til orientering

3.1: Lukket punkt

4. Koordineringspunkter

5. Eventuelt
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