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2 Sager til diskussion / beslutning 

 
2.1 Midtvejsstatus kommunikationsstrategi 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• beslutter, at der arbejdes videre med kommunikationsstrategien.   
 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen besluttede i april måned, at Danske Fysioterapeuter skal have en ny 
kommunikationsstrategi. 
Beslutningen var en opfølgning på en beslutning fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2021 
om, at foreningen skal have en proaktiv mediestrategi. Samtidig ligger det til grund for beslutningen, at en 
ny kommunikationsstrategi skal bidrage til den strategiske ambition og dermed understøtte foreningens 
strategiske mål. 

Formål 

Det overordnede formål med en ny kommunikationsstrategi er som beskrevet i indstillingen fra april at 
sikre, at vores kommunikation understøtter vores strategiske mål og af medlemmerne bliver oplevet som 
relevant, vedkommende og rettidig.  

Det betyder: 

- At det enkelte medlem oplever, at kommunikation fra Danske Fysioterapeuter er relevant, kommer 
rettidigt og ad de rigtige kanaler. 

- At medlemmerne har mulighed for at gå i dialog med hinanden. 
- At de ressourcer, foreningen bruger på at kommunikere, bliver anvendt til størst muligt gavn for 

medlemmerne og fællesskabet. 
- At værdien af fysioterapi og fysioterapeuters behandlinger kommunikeres tydeligt til omverdenen.  

 

Proces 
Danske Fysioterapeuter har indgået aftale med ekstern konsulent Katrine Emme Thielke, der har stor 
erfaring med udarbejdelse af kommunikation- og indholdsstrategier fra lignende organisationer. Katrine er 
ansvarlig for analyser og proces i forhold til kommunikationsstrategi for Danske Fysioterapeuter og har 
gennemført en omfattende analyse af foreningens kommunikation på de eksisterende kanaler. Hun har 
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desuden gennemført interview med en lang række medlemmer samt interne interessenter, herunder den 
af HB nedsatte sparringsgruppe. 

Resultatet af dette arbejde vil blive fremlagt af Katrine Emme Thielke på selve HB-mødet, hvor der vil være 
mulighed for at drøfte de foreløbige resultater af analyserne. 

Hovedbestyrelsen er desuden blevet inviteret til involveringsworkshop i januar. Her vil der blive fremlagt to 
scenarier for Danske Fysioterapeuters fremtidige kommunikationsstrategi til drøftelse. 

Af hensyn til de nye medlemmer af hovedbestyrelsen vedlægges den oprindelige indstilling og proces vedr. 
kommunikationsstrategien i bilag. 

 
2.2 Suppleanter ved REP 2022 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og beslutter håndtering af sagen.  

Resumé: 

På hovedbestyrelsesmødet 5. december 2022 drøftede hovedbestyrelsen det forhold, at praksis i forhold til 
indsupplering ved forfald til repræsentantskabsmødet ikke er overensstemmelse med foreningens vedtægt 
§15 stk. 3.  

Hovedbestyrelsen blev ikke færdig med drøftelsen og bad frem mod dette møde sekretariatet om at 
præcisere den historiske håndtering samt spørge dirigenten, hvorledes hun forholder sig til dette.  

Vedtægterne er senest gennemgribende revideret i 2014. Den aktuelle bestemmelse vedrørende 
suppleanter, §15, stk. 3 er ikke revideret siden 2014.  

I forhold til håndtering af indsupplering har der i hvert fald siden 2016 været den praksis, at i det fald en 
repræsentant fik forfald i en kortere eller længere tidsperiode under repræsentantskabsmødet, blev 
suppleanten indsat. Så snart repræsentantskabsmøde var ovre fortsatte repræsentanten som medlem af 
repræsentantskabet. 

Dirigentens vurdering er, at foreningens praksis med at sondre mellem afbud og fratrædelse giver god 
mening og anbefaler, at det indføjes i vedtægterne. Videre anfører dirigenten, at i betragtning af, at den 
nuværende praksis har eksisteret i mange år (i hvert fald siden 2016), så er den at regne for en regel, og 
derfor vil det være helt OK at fortsætte i den nuværende funktionsperiode, for så på næstkommende REP 
at lave en præcisering i vedtægterne.  

Med henblik på hovedbestyrelsen drøftelse er bilag 1 fra seneste møde suppleret med den videre 
korrespondance med modtagerne af mail. 
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2.3 Visionsproces for fremtidens praksissektor 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender oplæg til visionsprocessen inkl. finansiering som beskrevet i bilaget. 
 

Resumé: 

Planlægningsgruppen har arbejdet sig nærmere på en beskrivelse af formål og proces for fremtidens 
praksissektoren. Første fase sættes i gang med et 2-dages seminar i marts 2023. 

Målet er, at processen kan danne grundlag for formulering af politik og strategier i overensstemmelse med 
foreningens strategiske ambition og Must Win Battles. 

 
2.4 Danske Fysioterapeuters retningslinjer vedr. honorering 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender Danske Fysioterapeuters retningslinjer vedrørende honorering for fagpolitisk arbejde. 
• tager plan for implementering af nye retningslinjer til efterretning.  

 

 

Resumé: 

Repræsentantskabet besluttede på møde i oktober 2022 et forslag fra hovedbestyrelsen om 8 principper, 
som skal være rammesættende for honorering for fagpolitisk arbejde i Danske Fysioterapeuter.  

Hovedbestyrelsen har i forberedelsen af de 8 principper sideløbende arbejdet med konkretisering af 
retningslinjerne, som skal danne afsæt for administrativ håndtering herunder kommunikation til og 
vejledning af medlemmer i forhold til honorering for fagpolitisk arbejde. 

Retningslinjerne er tilrettet i forhold til repræsentanternes beslutning og gennemskrevet med henblik på 
endelig godkendelse i hovedbestyrelsen. Tilretningen indbefatter, at afsnittet om rejsetid for 
længerevarende rejser er fjernet, ligesom der er indføjet en endelig formulering af afsnit om 
opgavehonorering og foretaget mindre redaktionelle tilretninger.  

Videre er der udarbejdet en plan for sekretariatets implementering af det nye retningslinjer. 
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3. Sager til orientering  

3.1 Lukket punkt 

 

4 Koordineringspunkter 

 

5 Eventuelt 
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