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2 Sager til diskussion / beslutning 

 

2.1 Prioriterede indsatser målrettet rekruttering og fastholdelse i 2022 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• drøfter og godkender oplæg om fokuserede og prioriterede indsatser målrettet rekruttering og 

fastholdelse i 2022.  

Resumé: 

Realiseringen af Danske Fysioterapeuters strategiske ambition for 2022 indeholder en revitalisering af 

indsatser målrettet rekruttering og fastholdelse. Det sker under overskriften ”Styrk fællesskabet” med 

tilføjelsen om, at fællesskabet skal vokse.  

De prioriterede og fokuserede indsatser omhandler fortrinsvis rekruttering og fastholdelse af medlemmer 

og i mindre grad på genrekruttering. Når det er muligt, vil det blive forsøgt at indgå strategiske 

partnerskaber og samarbejder med andre aktører fx A-kassen DSA. Revitaliseringen vil inddrage 

erfaringerne fra eksisterede initiativer samtidig med, at det vil blive vurderet, om indsatsen skal fortsætte, 

justeres eller ophøre.  

Fremgangsmåden vil basere sig på viden og data om, hvilke faktorer der er væsentlige og afgørende for 

medlemsfastholdelse jf. Rapport om medlemsfastholdelse i Danske Fysioterapeuter 2020. Yderligere 

kriterier for udvælgelse af de prioriterede indsatser er vurdering af impact (hvor stor effekt et tiltag vil have 

i sig selv) og volumen/kritisk masse (hvordan nås flest mulige medlemmer med en indsats).  

Parallelt med udvikling og afprøvning af konkrete, nye indsatser arbejdes systematisk med målrettede 

medlemstilbud og -rådgivning til udvalgte segmenter i medlemsgruppen. Det sker ligeledes baseret på data 

om medlemsfastholdelse og viden om hvilke medlemsgrupper, der har en højere udmeldelsesrisiko. 

 

 

2.2 Opgaveudvikling 

Sagen vil blive eftersendt. 

 

2.3 Arbejdsgruppen vedrørende kompensation og honorering 

Sagen vil blive eftersendt. 

 

 

 



Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i 
Danske Fysioterapeuter den 
15. marts 2022 
 

2.4 Revideret forretningsorden 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender den reviderede forretningsorden. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen drøftede på sit møde 26. januar 2022 diskretionspligt i hovedbestyrelsen.  

Hovedbestyrelsen besluttede i den forbindelse at lægge to tilføjelser til forretningsordenen.  

Forslag til nye formuleringer fremgår af vedlagte udkast til revideret forretningsorden. 

 

2.5 Lukket punkt 

 

2.6 Lukket punkt 

 

2.7 Dokumentation for overholdelse af basiskontrakt 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender kommissorium for arbejdsgruppe vedr. dokumentation for overholdelse af 

basiskontrakt. 

Resumé: 

Det blev på repræsentantskabsmødet i august 2021 besluttet, at fysioterapeuter, som er arbejdsgivere for andre 

medlemmer af foreningen, skal dokumentere, at de overholder aftaler indgået mellem de to sektioner. Det blev 

ligeledes besluttet, at såfremt et medlem ikke overholder aftaler indgået mellem de to sektioner, kan 

hovedbestyrelsen påtale dette over for medlemmet eller ekskludere den pågældende. 

Beslutningerne er indskrevet i Danske Fysioterapeuters vedtægter.  

Hovedbestyrelsen har endvidere besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag 

til, hvordan de nye bestemmelser skal anvendes i praksis.  

Udkast til kommissorium forelægges hermed til godkendelse.  
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2.8 Lukket punkt 

 

2.9 Procedure for valg og afstemninger i Danske Fysioterapeuter 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• godkender procedure for gennemførsel af valg ved brug af survey-systemet Enalyzer. 

Resumé: 

På HB-mødet i januar drøftedes det om stemmeafgivningen til de kommende regionsformandsvalg kunne 

gennemføres via spørgeskemasystemet Enalyzer. Drøftelsen mundede ud i et ønske om en nærmere 

beskrivelse af proceduren for valg og afstemninger, hvilket denne sag imødekommer. 

Assembly Voting har ved større valg i foreningen været anvendt som ekstern leverandør af valgsystem.  

Fordelen ved en ekstern leverandør er, at håndteringen holdes ”ud i strakt arm”, således at sekretariatets 

uvildighed sikres og den demokratiske legitimitet derved højnes. Ulempen er, at det er en omkostningstung 

løsning, små rettelser som tilføjelser af stemmeberettigede efter valgets udskrivelse koster konsulenttimer 

og koordineringen med Assembly Voting kræver ikke færre sekretariatsressourcer, end hvis sekretariatet 

selv håndterer hele processen i eget system. Den samlede udgift til Assembly Voting fra 2020 frem til og 

med 2021 beløber sig på 285.160,- kr. 

Sekretariatet har undersøgt muligheden for at gennemføre afstemninger og valg i vores survey-system 

Enalyzer. Danske Fysioterapeuter skriftede ved årsskiftet fra Survey-xAct til Enalyzer. 

 

Enalyzer har mulighed for at gennemføre anonyme afstemninger, således at det ikke vil være umiddelbart 

muligt (heller ikke for sekretariatet med adgang til systemet) at aflæse hvem, der stemmer hvad. 

Der er flere eksempler på anvendelse af spørgeskemasystemer til håndtering af 

afstemninger/valghandlinger blandt andre fagforeninger. Der er ligeledes tidligere gennemført flere valg i 

foreningen via vores spørgeskemasystem. Det drejer sig om suppleringsvalg til sektionsbestyrelser, valg af 

studenterobservatør til HB, afstemning om HK-overenskomst, TR-valg mv. Brug af Enalyzer til 

valghandlinger er omfattet af eksisterende licensaftale. 

 

2.10 Evaluering af omorganisering af faglig efteruddannelse 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 
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• godkender oplæg om evaluering af omorganiseringen af faglig efteruddannelse. 

 

Resumé: 

Med virkning fra 1. marts 2022 omorganiseres faglig efteruddannelse i fysioterapi under Danske 

Fysioterapeuter. Efter denne dato vil de faglige selskaber være ansvarlige for udbud af faglig 

efteruddannelse og Danske Fysioterapeuters sekretariat ansvarlig for udbud af øvrige kurser og 

arrangementer til foreningens medlemmer. 

Koordineringsudvalget mellem Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og bestyrelse i Dansk Selskab for 

Fysioterapi (DSF) har udarbejdet et oplæg til evalueringsdesign samt overvejelser vedr. gennemførelse af 

selve evalueringen. Næste skridt er, at evalueringsoplægget godkendes i henholdsvis Danske 

Fysioterapeuters hovedbestyrelse og bestyrelsen i DSF.  

For at sikre de rette kompetencer og ressourcer til gennemførsel af evalueringen er oplægget, at den bør 

foretages af en ekstern aktør med kompetencer inden for evalueringsfeltet. Sekretariatet er ansvarligt for 

at indhente tilbud og fremlægge for Koordineringsudvalget.   

Størrelsen på tillægsbevillingen, der søges om, begrundes i nylige, sammenlignelige konsulentopgaver, som 

foreningen har fået udført. Bevillingen skal ses som en maksimal ramme, som evalueringen skal holdes 

indenfor.  

 

3 Sager til orientering 

3.1 Status på udmøntning af netværkskonsulenter 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager status på udmøntning af netværkskonsulenter til efterretning. 

• drøfter den videre udmøntning.  

Resumé: 

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2021 blev det med forslaget ”foreningen skal tættere på 

medlemmerne, og medlemmerne skal tættere på foreningen og hinanden” besluttet, at der skal etableres en 

funktion i form af tre netværkskonsulenter, som skal facilitere medlemsaktiviteter i Danske Fysioterapeuter 

regionalt.  

Hovedbestyrelsen besluttede på sit efterfølgende møde, at regionsformændene samlet skal udmønte beslutningen, 

ansætte og lede de tre netværkskonsulenter – med reference til hovedbestyrelsen.  

Der er udarbejdet en rammebeskrivelse med tilhørende bilag for udmøntning over perioden 2021-2024, hvorefter 

der skal gives status tilbage til REP. Dette materiale er vedlagt som bilag til orientering.  
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Der vil på mødet blive givet en mundtlig status på udmøntning pr. 15. marts 2022.  

Gitte Arnbjerg har endvidere bedt om en drøftelse af den videre udmøntning herunder spørgsmål om inddragelse 

af diverse fora i foreningen.   

 

3.2 Status på digital transformation i Danske Fysioterapeuter 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at hovedbestyrelsen 

• tager orientering vedrørende digital transformation til efterretning. 

Resumé: 

Hovedbestyrelsen besluttede i foråret 2020, at der skal sættes et særligt fokus på at understøtte indfrielsen 

af den strategiske ambition via en udvikling af Danske Fysioterapeuters digitale muligheder og formåen.  

Tidsrammen for opgaven er 3 år, hvoraf lidt over 1 år nu er gået. HB har besluttet en fast samlet økonomisk 

ramme for opgaven. Der er foreløbig afsat midler i budget 2021-23. Opgaven er på sporet ift. såvel den 

tidsmæssige som budgetmæssige ramme. 

HB fik senest en orientering i april 2021. På dette møde vil Christian, der er projektleder for indsatsen, give 

en status for indsatsen, den videre proces og perspektiverne fremadrettet mv. 

 

 

 

 

4 Koordineringspunkter 

 

 

5 Eventuelt 

 

 

 

 


