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De faglige selskaber på fysio.dk
- optimering og markedsføring



En unik faglig medlemsfordel

De faglige selskaber arbejder for at fremme og styrke de 
faglige miljøer i fysioterapien og den specialiserede og 
evidensbaserede fysioterapi i Danmark.

Gennem de faglige selskaber 
får medlemmer af Danske 
Fysioterapeuter, en unik mulig-
hed for at styrke deres faglige 
kompetencer og viden inden 
for specifikke fagområder. 



Anm.: Der er overlap mellem grupperne med undtagelse af grupperne ”Medlem af 
fraktion” og ”Ikke-medlem af fraktion” samt ”Medlem af selskab” og ”Ikke-medlem af 
selskab”.



Medlemmer af de faglige selskaber

I løbet af 2018 var der 8.666 medlemskaber af de 
faglige selskaber fordelt på 6.169 medlemmer af 
Danske Fysioterapeuter.
Antal personer med medlemskab i hhv. ét og flere faglige selskaber.

Anm.: Tallene er inkl. studiemedlemmer. 
Kilde: Danske Fysioterapeuters medlemsregister.

Medlemskab i løbet af 2018 Antal Pct.

Ikke medlem af et fagligt selskab 8.762 58,6 %

Medlem af ét fagligt selskab 4.310 28,9 %

Medlem af flere faglige selskaber 1.859 12,5 %

I alt 14.931 100 %



Medlemstyper hos de faglige selskaber

Medlemmer af de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter efter medlemstype

Anm.: Begge medlemstal er ekskl. studerende. De faglige selskabers medlemstal er 
opgjort efter personer, dvs. at personer med medlemskab i flere faglige selskaber kun 
tælles én gang. 

Medlemstype
Antal medlemmer af 
de faglige selskaber

Antal medlemmer af 
Danske Fysioterapeuter

Ansat 66,2 % 71,2 %

Selvstændig 30,1 % 21,5 %

Pensioneret 1,2 % 2,6 %

Ledig 0,5 % 1,2 %

Udlandsmedlem 0,5 % 0,7 %

Andet 1,5 % 2,8 %

I alt (5.713 pers.)   100 % (12.338 pers.)   100 %



Medlemstyper fordelt på arbejdssektor

Medlemmer af de faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter efter sektor.

Anm.: Begge medlemstal er ekskl. studerende. De faglige selskabers medlemstal er 
opgjort efter personer, dvs. at personer med medlemskab i flere faglige selskaber kun 
tælles én gang. 

Sektor De faglige selskaber Danske Fysioterapeuter
Privat 39 % 32,2 %
Kommune 31 % 35,6 %
Region 17 % 16,6 %
Stat 3 % 2,1 %
Færøerne & Grønland 1 % 0,8 %
Ukendt 9 % 12,8 %
I alt (6.169 pers.)   100,0 % (12.338 pers.)   100,0 %



Hvordan promoverer vi DFS i dag?

• Faglige statusser
• Ekspertgrupper

- Kliniske retningslinjer m.fl.
• Fysio.dk
• Fysioterapeuten

- Faglige temaer
- Boganmeldelser

• Corpus
• ”Tags” og mentions

i SoMe-opslag
• DFys-ambassadørerne på

uddannelsesstederne



Søgninger fra Google til fysio.dk



Søgning på ”dansk selskab” på fysio.dk



Besøg på fysio.dk i dag



Klik fra fysio.dk til selskabets egen side
1. Januar – 17. juni 2019 

1.309  Neurofysioterapi.dk 290  Psykfys.dk

829  Sportsfysioterapi.dk 276  Hjertelungefysioterapi.dk

795  Muskuloskeletal.dk 214  Bassinfysioterapi.dk

424  Boernefysioterapi.dk 200  Aafys.dk (test & træning)

367  Dugof.dk 156  Mckenzieinstitute.org

350  Gerontofys.dk 74  Ffvu.dk

304  Lymfodembehandling.dk 28  Ergonomi.dk

298  Smof.dk 489  Danskselskabforfysioterapi.dk



Hvordan bliver vi bedre - sammen?



Bedre markedsføring på fysio.dk

• Ved at skabe specifikke landing pages på fysio.dk, kan 
vi optimere og markedsføre de unikke faglige specialer

• Fremhæve og understrege den tunge faglige 
medlemsfordel

• Sikre større interesse, fastholdelse og loyalitet blandt 
medlemmerne

• Målrette kommunikation til specifikke segmenter



Fordelene ved unikke landing pages

• Hurtigere og bedre overblik
• Målrettet indhold
• Organisk søgning
• Link building til og fra egne sites
• Tracking af mønstre og handlinger
• Medlemsrejsen – hvor er man i sit medlemsliv?



Eksempel på godt og relevant indhold….

https://www.intersport.dk/maerker/nike/
https://www.intersport.dk/maerker/nike/


Kaffepause…



Social
Optjen positiv 

aktivitet på platforme 
som Facebook

Link Building
Skab direkte links til/fra 

indhold på sider med høj 
kvalitet, omdømme 

(fysio.dk)

Keywords & Targeting
Vælg keywords som folk er tilbøjelige til at 

søge på, for at finde jeres indhold.

Content Quality & Tilgængelighed
Skab brugbart indhold, som beriger den besøgende 

samtidig med at det besvarer hans/hendes 
søgning/efterspørgsel. Giv dem hurtig adgang til de 

vigtigste oplysninger. Tænk i ”mersalg” af jeres unikke 
faglige fokus og medlemsfordele.



Godt og målrettet indhold

• Beskrivelse af selskabets formål/målsætning
• Hvem er selskabets primære medlemmer?
• Relevante facts (medlemmer, kurser, pris osv)
• Medlemsfordele
• Links til mere info eller call-to-action
• SEO – hvilke søgeord vil I findes på?
• Er jeres egen landing page optimeret og klar til ny 

trafik?
- Gamle nyheder fjernet, nemt overblik, aktuelle aktiviteter, virker 

formularer?



https://www.fysio.dk/faglige-selskaber/dansk-selskab-for-fysioterapi-i-gerontologi-og-geriatri/52022_96471
https://www.fysio.dk/faglige-selskaber/dansk-selskab-for-fysioterapi-i-gerontologi-og-geriatri/52022_96471


Mini-workshop



Gruppearbejde 45 min

• Hvad er selskabets målsætning?
• Hvorfor bør man indmelde sig?

- USP’er: Fagligt (kurser, grupper, viden) og mere konkret 
(medlemsblad, nyhedsbrev, rabatter, osv)

• Hvem henvender I jer til?
- særlige målgrupper foruden det faglige speciale

• Facts om selskabet
- Pris, antal medlemmer, m.m.

• Kontaktinfo
• Testimonial fra medlem / citat fra bestyrelsesformand, der 

understøtter den faglige interesse og pirrer den videre 
nysgerrighed (klik til site) 

• Unikke links til jeres hjemmeside





Opsamling

Next steps…

• I udfylder og returnerer den digitale skabelon til 
web@fysio.dk

• Godkendelse af sideopsætning
• Målrettet kommunikation og tracking af indhold
• Jo før – desto bedre

mailto:web@fysio.dk


Facebook



Sådan arbejder vi med Facebook

• Daglig tilstedeværelse og evaluering af indsats
• Platformsplan
• Ugentlige kanalmøder
• Tavlemøder med P&P hver 2. uge
• Bruger kanalen til at ”pushe” målrettet indhold til 

relevante målgrupper
• Forskelligartet indhold (babyer, kattekillinger og sex)
• Fokus på særlig ønsket behavior



Hvad er meningsfuldt indhold ifølge FB?

• Den type engagement, som Facebook kalder for 
meningsfuldt er langt mere end blot nogle hurtige 
likes og reaktioner 

• Facebook vil have, at det pågældende News Feed er 
fyldt med indhold, som virkelig betyder noget. Hvis 
der begynder at være betydeligt mange kommentarer, 
tags og/eller delinger med vennerne, så er det et 
stærkt tegn på, at noget er meningsfuldt.



Facebook Business - indblik

• Hvordan reagerer vores 
følgere på vores indhold

• Hvor gode er vi til at skabe 
relevant og berigende indhold?

• Den magiske interaktionsrate
• Beskeder vs. kommentarer
• Hvordan præsenterer vi os?

- Autokommunikation
- Grundfortælling
- Billeder
- Husregler



Facebook Business - indblik
12%

13%

22%

23%



Facebook Business – indblik (videoer)
9%

18%

12%



Facebook tips & tricks

• Interaktionsrate
• Deling af indhold
• Facebook Debugger
• Billedstørrelser (1200 x 628)
• Videoer - YouTube vs. Facebook
• Timing af opslag – hvornår er jeres følgere ”på”
• Side vs. Gruppe
• Hvem er jeres følgere? 

https://developers.facebook.com/tools/debug/sharing/


5 grunde til ikke at booste indhold

1. Spild af penge på visninger, man kunne have fået 
billigere

2. Man betaler også for at få vist annoncer til målgruppen 
klokken 03:00 om natten

3. Man skyder med spredehagl og kommunikerer det 
samme på desktop og mobil

4. Facebook styrer mod at skaffe visninger frem for 
konverteringer og salg

5. Man går glip af annonceformater, der virkelig performer!



Spørgsmål?
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