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2 Sager til diskussion / beslutning

2.1 REP 2022: Forretningsorden for repræsentantskabet 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

 godkender tilføjelse til forretningsorden for repræsentantskabet 2022.

Resumé:

Det vil i relation til afstemninger på repræsentantskabsmødet 2022 være muligt at gennemføre 
afstemninger elektronisk – såvel afstemninger om forslag som afstemninger relateret til personvalg. 

Forretningsorden er derfor revideret med henblik på præcisering af dette.  

2.2 Lukket punkt

2.3 Lukket punkt

2.4 Referencegruppe for udvikling af ny kommunikations- og 
indholdsstrategi

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

 tager orientering om igangsættelse af proces med henblik på udvikling af ny kommunikations- og 
indholdsstrategi til efterretning.

 godkender kommissorium for referencegruppe for arbejdet samt udpeger medlemmer af 
referencegruppen.  

Resumé:

Hovedbestyrelsen godkendte i april måned et oplæg om udvikling af en ny kommunikations- og 
indholdsstrategi. 
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Sekretariatet har efterfølgende indgået aftale med kommunikationsrådgiver Katrine Emme Thielke om at 
gennemføre en analyse- og udviklingsproces, der skal munde ud i en ny strategi for kommunikation, 
herunder indhold og kanaler. 

Strategien vil tage afsæt i medlemmernes behov og analyse af foreningens aktuelle kommunikation på 
sociale medier, fysio.dk, nyhedsbreve og presse for at kunne komme med konkrete forslag til formater, 
indholdskoncepter og måder at udkomme på, som er relevante for at realisere den strategiske ambition og 
styrke foreningens og fysioterapiens synlighed. 

Processen indeholder fire faser:

1. analyse og involvering af medlemmer
2. trykprøvning og involvering af hus og bestyrelse
3. kommunikationsstrategi og -planer
4. guides, træning og planlægning

For en uddybning af faser, indhold og tidsplan, se bilag. 

Hovedbestyrelsen besluttede også, at der skulle nedsættes en referencegruppe for arbejdet. Det anbefales, 
at gruppen udpeges blandt hovedbestyrelsens medlemmer for at sikre en tæt opkobling på foreningens 
politiske ledelse og strategiske prioriteringer undervejs i processen. Inddragelse af perspektiver og behov 
hos de menige medlemmer indgår som et centralt element i analysefasen (fase 1). 

Udkast til kommissorium for referencegruppe er vedhæftet. Det anbefales, at referencegruppen 
sammensættes som følger: formand, en regionsformand og to menige hovedbestyrelsesmedlemmer.  

2.5 HB mødeplan for 2023

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

 godkender forslag til mødeplan for 2023.

Resumé:

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2023. 

I forbindelse med planlægningen er der taget højde for, at møderne veksles mellem 1 og 2 dags møder i 
Holmbladsgade og korte virtuelle møder. 

Møder i Holmbladsgade er i udgangspunktet fra 10.00 til 17.00, idet mødestart på dag 2 ved 2 dags møder i 
udgangspunktet er kl. 8.30.  
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Mødeplan for 2023:

Den 25. – 26. januar 2023 HB-konference

Den 27. januar 2023 (sted afhænger af, hvor HB-konferencen afholdes)

Den 20 – 21. marts 2023 (Holmbladsgade + kort virtuelt)

Den 18. - 19. april 2023 (Holmbladsgade)

Den 25. maj 2023 (Holmbladsgade)

Den 22. juni 2023 (virtuelt)

Den 17. august 2023 vedrørende OK-24 (kort virtuelt)

Den 30. – 31. august 2023 (Holmbladsgade)

Den 4. oktober 2023 (Holmbladsgade)

Den 1. – 2. november 2023 (Holmbladsgade)

Den 13. – 14. december 2023 (Holmbladsgade)

3 Sager til orientering

3.1 Lukket punkt

3.2 Temadrøftelse: Ældreområdet

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

- drøfter danske fysioterapeuters muligheder og udfordringer på ældreområdet på baggrund af 
nedenstående program.

Resumé:

På hovedbestyrelsesmødet vil der være en temadrøftelse med ældreområdet som omdrejningspunkt. Det 
er et forsøg at bruge temadrøftelser på hovedbestyrelsesmøderne til at styrke professionen (MWB#2) ved 
at få fag og politik koblet. Det kan dette tiltag være medvirkende til at styrke.
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Temadrøftelse for ældre

Denne temadrøftelse varer 1,5 time og indeholder tre dele. Et politisk oplæg udefra, et fagligt oplæg samt 
en række problemstillinger til politisk drøftelse. 

Nedenfor følger programmet for drøftelsen: 

14.30-14.50 Oplæg om FOA’s politiske oplæg ”Vi ses i morgen” – 9 notater om FOA’s løsninger på 
ældreområdet v/ Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, Social og sundhed.

14.50-15.00 Spørgsmål og debat om FOA’s oplæg

15.00-15.15 Fagligt oplæg om udfordringer og muligheder for fysioterapeuter på ældreområdet v/ Line Krog 
Elmer, Fysioterapeut og Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri, Certificeret 
Kliniker

15.15-15.30 Spørgsmål og debat om det faglige oplæg.

15.30-16.00 Drøftelse af politiske prioriteringer og dilemmaer på ældreområdet

Referencegruppen for ældre samt styregruppen for ældre er inviteret til at deltage i hele temadrøftelsen, 
hvor de kan kommentere og debattere. 

På baggrund af temadrøftelsen udarbejder sekretariatet bud på et holdningspapir med 3-5 mærkesager for 
Danske Fysioterapeuters politik på ældreområdet. Dette kommer til hovedbestyrelsens godkendelse 
efterfølgende.

Appendiks

Formål med temadrøftelser på HB

 Få flere gode diskussioner på HB, der kan medvirke til at styrke professionen ved at blive skarpere 
på, hvad det er, vi ved, vi mener og hvordan vi går videre med det.

 Få koblet den faglige kapacitet i de forskellige faglige selskaber under DSF tættere til HB.
 Løfte kvaliteten af temadiskussioner – og gøre foreningen mere holdningsparate.
 Skabe større sammenhæng mellem arbejdet i de faglige selskaber, i sektionerne etc. og i HB.
 Bidrage til politikudvikling og ekstern kommunikation/presse og dermed til MWB#2 om at styrke 

professionen

Generelt koncept for temadrøftelser

Der er 8 HB-møder om året – på alle de møder, hvor der er plads, planlægges en faglig eller en 
faglig/politisk diskussion om et emne. Det kan både være rent faglige emner, men det tilstræbes at der er 
tale om faglige emner, som kan munde ud i et politisk oplæg/synspunkt etc. Således at der på baggrund af 
temadrøftelsen kan udfærdiges et produkt (politisk holdningspapir, fagligt debatindlæg etc.). 
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3.3 Orientering fra generalforsamling i European Region of World 
Physiotherapy 2022

Indstilling:

Det indstilles, at hovedbestyrelsen

 tager den mundtlige orientering til efterretning.

Resumé:

Danske Fysioterapeuter deltog i Europaregionens generalforsamling d. 18.- 20. maj 2022. 

29 medlemsorganisationer ud af 37 var tilstede ved generalforsamlingen.

Der blev afrapporteret fra arbejdsgrupper, herunder MSDs Cross Working Group, Cancer Cross Working 
Group og Physiotherapy in Cancer Care in Europe. Der blev ligeledes afrapporteret fra to 2 EU-støttede 
projekter, hvor WP-ER er koordinator og hvor formanden opfordrede til, at ER fortsat støtter op: ”Inabled 
Cities”: Udvikling af bymiljøer med fysisk aktivitet for ældre og mennesker med funktionsevnenedsættelser 
og ”Urban Action for Cancer Prevention (UcanACT)”: Voksne og ældre mennesker, som laver fysisk aktivitet 
i byområder mhp forebyggelse af cancer. 

Den strategiske plan for 2022-2026, samt regnskab og budget  blev godkendt.

Visioner for CPD blev godkendt med Danske Fysioterapeuters tilføjelse om, at  ikke alene det 
muskuloskeletale område skal prioriteres i livslang læring, men også ny teknologi og fremtidsvisioner for 
faget og professionen.

Danske Fysioterapeuter deltog i flere diskussionsgrupper, herunder f.eks. ”Pandemi- hvordan er landene 
kommet igennem coronapandemien?”, hvor der blev drøftet landenes forskelligartede information fra 
myndighederne, understøttelse af privat praksis o.a.

Finlands Katri-Maaria Partanen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Esther-Mary D’Arcy blev valgt som 
formand. 

Følgende arbejdsgrupper er nedsat 2022-2024:

PERMANENT WORKING GROUPS MEMBERS 2022 – 2024

• Education Matters Working Group 
• Advocacy and EU Matters Working Group
• Professional Practice Working Group

THEMATIC WORKING GROUPS MEMBERS 2022 – 2024

• Cancer Working Group
• Musculoskeletal Disorders Working Group
• Mental Health Working Group
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Jørgen Brandt, lektor, Fysioterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Absalon er blevet udpeget til 
Education Matters Working Group.

4 Koordineringspunkter

5 Eventuelt
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