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Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter
Bestyrelsesberetning 2019/2020
Lidt baggrund
”Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter”, KPPE blev stiftet i 2006 og har 214
medlemmer. Det er et Netværk af PrivatPraktiserende Ergoterapeuter med egen
virksomhed. Vi henvender os til de medlemmer, der allerede er, er på vej til eller
overvejer at være privatpraktiserende virksomhedsejere som behandlere, iværksættere,
konsulenter, produktudviklere med mere.
Det er ergoterapeuter, som drømmer om at være selvstændige og tilbyder ydelser
(ejere og ledere af lige netop det), de mener mangler eller kan supplere det offentlige
eller private marked.
Vi har gavn af et netværk af kon-kollegaer og sparringspartnere og en fagforening, der
står bag os, når vi bevæger os ud på markedet med en idé, vi brænder for. Vi står
stærkere, når vi står sammen.

Bestyrelsesberetning 2019/2020
Det er igennem 2019-2020 blevet endnu tydeligere, hvor væsentligt, det er, at vi – i
klubben står sammen - i et samspil med Etf.
Når vi ser tilbage på året, der er gået, bliver det tydeligt, hvor meget der har været i
gære.
Vi i netværket af Privat Praktiserende Ergoterapeuter er alle ejere og ledere af vores
egne virksomheder – eller på vej til det - med alt, hvad det indebærer af ansvar,
frustrationer og glæder. Som ergoterapeuter har vi måttet være kreative med udvikling
af ydelser, der kan give en indtjening. Vi er vant til at gå andre veje end det umiddelbart
tilgængelige. Vi er vant til hurtig handling og at gå direkte til sagens kerne eller til
direktøren for virksomheden;-) Vi er klar til næste skridt.
Vi er på vej til og ønsker at udvikle mulighederne for de Privat Praktiserende og i et
samspil med ergoterapeutforeningen at arbejde for at borgere får mulighed for
offentligt tilskud til ergoterapi og for at flere ergoterapeuter bliver privatpraktiserende.
Som en del af det politiske indsatsområde - Lige adgang (til ergoterapi) vedtaget af REP
19.
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Året har også været påvirket af konsekvenserne af covid-19. Nogle medlemmer har valgt
at trække sig, andre har markeret sig m.m. Som skrevet og sagt i forårets bølgegange:
Vær opmærksom på, at det vi alle vander, er det som vokser. Det er værd at spørge os
selv, hver især, hvad det er, vi ønsker skal vokse, og hvad det er, vi kommer til at vande.
Vi oplever, at nogle af ”konsekvenserne” ved COVID 19 har givet et stærkere
sammenhold i klubben, med ZOOM møder og mange har mere eller mindre frivilligt haft
mulighed for at genopfinde deres virksomhed. Vurderet og udviklet ydelser. Der har
været stor aktivitet på facebooksiden i forhold til at hjælpe hinanden og kontakt til etf.
Igen i år vil vi understrege, hvilken unik evne lige netop ergoterapeuter har i forhold til
kon-kollegaskaber og samarbejder på tværs af profession. Her er en grundlæggende
tillid, som er betydningsfuld i udvikling af netværk og ikke mindst væsentligt i udvikling
af sunde (mikro)virksomheder. Dette strækker sig videre ud i samarbejdet med Etf om
Lige Adgang til Ergoterapi. Så fortsæt med det. Kør sammen til netværksdøgn, hav
samspil med kon-kollegaen, der bor i anden landsdel men arbejder med det, der også er
dit interesseområde. Henvis til dine dygtige kon-kolleger.

Indsatser og resultater
I januar 2020 var vi 218 medlemmer, hvor vi i januar 2019 var 212 medlemmer. Dvs. der
er sket en let stigning. Den 3. august var der 214 medlemmer mod 218 i august 2019.
Det er små stigninger og fald, men de er værd at være opmærksomme på. Vi ønsker
flere medlemmer og ønsker dialog med medlemmer, som inddrages aktivt i Lige Adgang
til Ergoterapi og i valg af emner til netværksdage og døgn, for at imødekomme de behov
der opleves ”ude i marken”.
I årets indsatser har vi vægtet at skabe sammenhængskraft. Vi har prioriteret at være
forbindelsesled blandt medlemmerne, og ikke mindst imellem medlemmer og
fagforening. Det er nødvendigt, for at vi når vores fælles mål; Lige adgang til Ergoterapi
(Ja, lige adgang til den behandling, borgeren har behov for).
Og det er nødvendigt at de privatpraktiserende har sunde vækstvilkår, for at målet er
holdbart.
Vi vægter at have flere perspektiver med i politikudviklingen, så der ikke fokuseres rent
på det offentlige-private samarbejde. Vi selvstændige henvender os til flere
overordnede målgrupper, hvor det offentlige er én af dem; Business to Government
(B2G), Business to Business (B2B) og Business to Consumer (B2C).
Årets indsatser er guidet af bestyrelsens strategi for de kommende 3 år. En strategi som
er bygget på alle medlemmers input og den virkelighed, vi oplever, vi står i:
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KPPE ønsker
•

•

•

at være et engagerende og inspirerende forum, der støtter medlemmer af
Ergoterapeutforeningen med det formål at fremme de privatpraktiserende
ergoterapeuters evne til at eje og lede en virksomhed. Fra
lønmodtagerkultur til selvstændighedskultur. Vi tager udgangspunkt i et
mere nuanceret kendskab til medlemmernes behov med den diversitet, der
er.
at understøtte og fremme muligheden for fortsat udvikling og er proaktiv for
kommende behov hos medlemmerne ved at være opmærksom på
konsekvenserne af eksempelvis ændring i lovgivning, ydelser og
serviceniveau.
At styrke et paradigmeskifte, der er nødvendigt for at skabe rammerne for at
klæde privatpraktiserende ergoterapeuter på til at være stærke spillere på
et nyt arbejdsmarked.

Læs nærmere i bestyrelsens Strategi 2020-2022_KPPE, udarbejdet i forbindelse med
bestyrelsesmøde, oktober 2020.
Vores indsatser har haft fokus på vækst for de privatpraktiserende ergoterapeuter i et
samarbejde med Etf OG på baggrund af medlemmernes input og egne erfaringer og har
resulteret i følgende:
-

REP19: Her blev taget en væsentlig beslutning for det private område.
Et af fokusområderne blev Lige Adgang til Ergoterapi. 4 medlemmer fra
bestyrelsen var repræsenteret ved REP19 – den del af fagforeningen som giver
medlemmerne mulighed for at præge de kommende års prioriteter.
Vi glædede os over at andre privatpraktiserende medlemmer også var synligt til
stede. Bestyrelsen havde et indlæg i forbindelse med punktet om Lige Adgang til
ergoterapi.
Det er os på sinde, at vi skaber aftaler, som er til gavn for de privatpraktiserende
ergoterapeuter og for de borgere som skal drage nytte af vores kompetencer.
Vi skal drage nytte af detaljerne i de erfaringer, der allerede er (Indlægget er
vedhæftet mail sammen med årsberetningen)

-

Risikobaseret tilsyn i 2020 blev aflyst. For nogle af os var advarslen om et tilsyn i
2020 givtig: vi fik afklaret, hvorvidt vi tilbyder behandling og skal registreres som
behandler, journalopbevaring, privatlivspolitik m.m.
Alt sammen vigtigt at have med os som virksomhedsejere.
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-

Materiale blev sendt til den nye Hovedbestyrelse som lovet på REP19. Formålet
var at give HB indsigt i vores udgangspunkt, så der kan skabes mest mulig
sammenhængskraft imellem det offentlige og private. Det kræver, at der drages
nytte af alles indsigt og der på tværs i den faglige organisation arbejdes med et
fælles udgangspunkt og mod nogle mål, der kan favnes af alle. Sendt i maj 2020
som et indspark til Lige Adgang til ergoterapi.
(Materialet er vedhæftet mail sammen med årsberetningen)

-

Notat til Etf om den Individuelle rådgivning for de privatpraktiserende
ergoterapeuter, som overvejer at gå selvstændigt, men ikke ved hvordan. Ofte er
de i tvivl om de har produkter, det holder og hvad med prissætning mm. Det
kræver ofte mere indsigt i vilkårene for de privatpraktiserende ergoterapeuter.
Vi ønskede med et notat med case eksempler fra jer medlemmer at bane vej for
en individuel rådgivning, der skaber rum for virksomhedsudvikling/iværksætteri.

-

Etf lavede på opfordring fra KPPE en aftale med revisionsselskab om rådgivning i
forbindelse med Covid-19. Aftalen er blevet brugt i begrænset omfang. De, der
benyttede den, havde glæde og gavn af det.

-

I forbindelse med tilblivelsen af hjælpepakkerne til erhvervsdrivende har Etf
løbende været i kontakt med SMV, - små mellemstore virksomheder
(https://smvdanmark.dk/).
I den forbindelse blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse den 31. marts 2020
for alle medlemmer af KPPE.
ETF modtog og videresendte resultatet på undersøgelsen til os. Der var 54
respondenter – heraf havde 91% enkeltmandsvirksomhed. Vi har ikke talt
sammen med Etf om resultaterne, men svarene tager vi med os i arbejdet
fremadrettet.

-

Samarbejde med Etf om strategi for Lige adgang til ergoterapi. Herunder
Udvikling af rammer og formål for strategiworkshop den 19. august 2020.
Vi har talt for, at vi ikke må indsnævre ”Lige adgang” til kun at have fokus på
ydernummersystemet. Vi ønsker, at vores medlemmer er så bredt repræsenteret
som muligt, og at vi er opmærksomme på hele feltet at privatpraktiserende
ergoterapeuter, når vi arbejder for vores fælles mål, Lige Adgang til Ergoterapi.
Det har været vigtigt for bestyrelsen, at det er de privatpraktiserende
ergoterapeuters virkelighed der tages udgangspunkt i (herunder den omverden,
der er knyttet til vores virkelighed – dvs. vores kunders oplevers - som giver
indsigt i kundebehov/behandlingsbehov;-) og som forståeligt nok kan se lidt
anderledes ud end fagforeningens viden på området.
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-

Sparring ifm udvikling af digitale tilbud og nyhedsbreve fra Etf målrettet de
privatpraktiserende ergoterapeuter.

-

Sparring ifm udvikling af en ny udgave af Find Ergoterapeut.

Produkter
Vi ønsker at minde om følgende:
Materiale vedr. GDPR målrettet de privatpraktiserende ergoterapeuter
Den 19. december modtog I en mail fra Etf. Den kunne ses som en julegave, for den
indeholdt materiale som gør livet i vores virksomheder lettere. Foreningen havde
sammen med deres advokat, Mads Bendix Skelbæk-Knudsen, fået udarbejdet to
skræddersyede GDPR-skabeloner til os som privatpraktiserende ergoterapeuter:
1. Persondatapolitik for klientbehandling
Persondatapolitik-dokumentet beskriver de oplysninger, som er nødvendige, at du får
adgang til at behandle om dine klienter i forbindelse med, at de modtager behandling
hos dig. Dokumentet kan udleveres som et ”velkomstbrev” til nye klienter.
2. Samtykkeformular:
Samtykkeformularen er det dokument, som dine klienter skriver under på, og som giver
dig samtykke til at behandle oplysninger om dine klienter til eksempelvis brug i
markedsføring.
Dokumenterne kan findes på LINK: https://www.etf.dk/gdpr-og-privatpraktiserendeergoterapeuter
Etf ønsker at støtte op om at styrke præsentationen af medlemmernes private
praksisser – både på den nye side og på egne hjemmesider.
Den nye Find-Ergoterapeut.dk søgeoptimeret (SEO-optimeret). Det betyder, at der
kommer endnu flere besøgende til siden – og dermed flere besøgende til vores
profilsider og egne hjemmesider. Etf har derfor udarbejdet et lille idekatalog med
inspiration fra online markedsføringsteori og suppleret det med helt konkrete
eksempler fra sundhedsverdenen.
Tjek linket https://www.etf.dk/guide-digital-markedsfoering-privatpraktiserende
Etf tilbyder unik aftale om hjemmeside og hjælp til markedsføring til KPPES
medlemmer
Igennem Etf kan alle jer medlemmer få en meget billig og brugervenlig hjemmeside, der
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er nem at sætte op. Med i prisen er rådgivning om digital markedsføring. Læs nærmere i
linket: https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/eksklusiv-aftale-giver-privatpraktiserendeergoterapeuter-billig-hjemmeside-og
Registrering af behandlingssteder
Vær opmærksom på at alle privatpraktiserende Ergoterapeuter er registreringspligtige,
men gebyret skal først betales ved en indtjening på over kr. 25.000 (Vel at mærke din
virksomheds samlede omsætning). Hvis du er i tvivl, om du skal registreres som
behandlingssted, så kontakt Styrelsen for Patientsikkerhed. Vær opmærksom på, at vi
kan have vores egen opfattelse af hvad der er et behandlingssted, men styrelsen for
Patientsikkerhed kan have en anden. Som sundhedsperson skal vi følge den definition
Styrelsen for Patientsikkerhed har. Læs nærmere her http://etf.dk/aktuelt/nyheder/nytom-registreringspligten-af-behandlingssteder
Lov om fritvalg på genoptræningsområdet. Som beskrevet sidste år valgte Etf sammen
med de andre faglige organisationer at trække sig i forhandlingerne om genoptræning
på specialiseret niveau samt sendte brev til Sundhedsministeriet. Det var væsentligt at
sige stop til noget som absolut ikke var holdbart. Vigtigt I følger med og vigtigt, I står fast
på en lige blanding af realisme og idealisme. Herunder en opmærksomhed på mulighed
for faglig dialog, når der sættes pris på ydelsen. I kan læse lidt vejledning med videre på
www.etf.dk/om-frit-valg-fra-kppe-bestyrelsen
Man kan lade sig registrere på www.fritvalgservice.dk.
Folder: Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter.
I finder pjecen på https://www.etf.dk/nyttige-tips-til-privatpraktiserende

Netværksmøder 2020
Vores netværksdøgn i foråret blev i sidste øjeblik aflyst grundet Covid-19 og flyttet til
september.
Netværksdagen september blev ændret til et netværksdøgn og foregår nu:
Torsdag den 18. september 2019 kl. 13 til lørdag den 16. september kl. 14 på Huset,
Middelfart.
I forbindelse med netværksdøgnet i september afholdes generalforsamling.
Generalforsamling med Etf, hvor punktet Lige Adgang til ergoterapi vil få særlig plads.
Vores netværksdøgn i 2019 var en stor succes, som vi derfor ønskede at gentage i år.
Vi har efter forårets aflysning i samarbejde med Margrete Bak udviklet et nyt program,
som også er baseret på nogle af de erfaringer, vi har gjort os i forbindelse med Covid-19.
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Men der er meget mere end det. Du får indsigt og gejst i din egen virksomheds udvikling
i samspil med engagerede fagfæller og en utrolig dygtig facilitator, der kender til de
privatpraktiserende ergoterapeuters vilkår.
(Programmet er vedhæftet mail sammen med årsberetningen)

Planlægning af Netværksdage 2021
Vi har ikke fastsat eller planlagt indhold, tid og sted for næste års netværksdage. Årets
aflysning og de mange ekstra opgaver har krævet stort arbejde.
Indholdet skal matche behovet og afhænger af outcome på netværksdøgnet, herunder
debatten om ”Lige Adgang til Ergoterapi”, er der noget som der skal følges op på og
hvad er vigtigt at forholde sig til, til den tid? Vil det være givtigt at holde netværksdøgn
om foråret eller efteråret? Er der stadigvæk følger af COVID-19, som er vigtige at tage
op? Vi ønsker også her tilbagemeldinger fra alle jer medlemmer, så vi sikrer, at
indholdet matcher behovet.
Der vil i god tid inden komme opslag på Facebook, hvor I kan byde ind i forhold til
emner.

Facebook
Når du er medlem af KPPE, er du velkommen i netværket i vores lukkede
facebookgruppe: Klub for Privat Praktiserende Ergoterapeuter.
Det er bestyrelsens oplevelse, at facebooksiden bliver aktivt brugt af sidens nu 147
medlemmer. Indlæggene skal være virksomhedsrelaterede, men gerne med fejring/
reklamering af store som små aktiviteter fra medlemmernes egen dagligdag. Stil
spørgsmål, del din viden, spørg om hjælp. Siden er til for at medlemmerne kan støtte
hinanden i at viderebringe erfaringer alle kan få glæde af.
På siden bliver bestyrelsens deltagelse i arrangementer og netværkets egne aktiviteter
også fremhævet.
I forbindelse med Covid-19 tog medlemmer initiativ til at etablere ugentlige digitale
møde. Mange havde brug for at mødes med ligesindede, og vi oplevede, det var givtigt
for medlemmerne at stå sammen.
i 2020 har bestyrelsen arbejdet med få medlemslisten up-to date. Det handlede egentlig
om at få alle tidligere medlemmer af klubben og Etf ud af gruppen.
Endvidere har alle klubbens medlemmer fået invitation til at være med i
Facebookgruppen, og i 2021 vil der også blive sendt en mail ud til alle, der endnu ikke er
med i gruppen.
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Web
www.etf.dk/klub-privatpraktiserende
Vi har i samarbejde med Ergoterapeutforeningen renset meget ud på hjemmesiden.
Vi sætter pris på henvendelser fra medlemmer, hvis der er noget, I synes, bør være
anderledes.
https://findergoterapeut.dk/
Den 16. juni lancerede Etf den nye version af Find Ergoterapeut. Pr mail modtog I alle
en guide til, hvordan I kommer i gang med at arbejde med egen profil på den nye
version. Vigtigt at i opdaterer jeres profil. Det er nu muligt - og let - selv at redigere
direkte – men husk at logge ind;-).
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/saadan_logger_du_ind_og_begynder_at_s
aette_din_virksomhedsprofil_op.pdf?link_id=h92lY5BaZhSBGlt
Og vigtigt at I spreder budskabet om Find Ergoterapeut i jeres eget netværk;-) Jo mere
kendskab til vores felt, jo bedre.
www.sundhed.dk
Bestyrelsen er blevet opmærksom fra medlemmerne på at vi som privatpraktiserende
ergoterapeuter ikke kan redigere i vores egen profil på lige fod med andet autoriseret
sundhedspersonale. Det være sig rettelser til kliniknavn/firmanavn, firmaadresse,
telefon og mail og registrering af ventetid. Det vil vi arbejde for.
Indtil da bliver opdateringer til Sundhed.dk sendt fra Ergoterapeutforeningen 1 gang i
kvartalet. Disse oplysninger bliver trukket fra Find ergoterapeut.dk.

Individuel sparring med Margrete Bak, Karlbak
Som medlem af klub for PrivatPraktiserende har du mulighed for at købe individuelle
samtaler med Margrete Bak, som er underviser på netværksdøgnene. De er af 1 1⁄2
times varighed og kan foregå hos hende i Aarhus, eller pr. skype eller zoom. Hvis flere
vælger samme dag i København eller Odense, vil hun også kunne komme hos jer.
Aftalerne bookes direkte hos Margrete på mb@karlbak.dk. Hun sender derefter en
række spørgsmål, som hun anbefaler at arbejde med. Svarene sendes senest 48 timer
før mødet. På denne måde kan begge parter være velforberedte til første samtale.
Margrete Bak har et engagement og en bred indsigt i de forskellige former for
”selvstændighed”, vi ergoterapeuter har eller er i gang med at udvikle. Desuden er hun
højt kvalificeret, engageret, anerkendende og indsigtsfuld med et solidt kendskab til de
former for virksomhedsudvikling, vi som ergoterapeuter kan have glæde af.
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Tilbud om rådgivning/sparring hos Margrete Bak for kr. 1.000 + moms er stadig
gældende,
Efter opfordring fra medlemmerne, har Margrete Bak i forbindelse med de vilkår vi
oplevede i forbindelse med Covid-19 valgt at udbyde det som klippekort.
Som medlem kan du købe 70 minutter inden for 2020 for kr. 1000 + moms, og du kan
bruge det efter behov. Det kan være 15 minutter i dag, 35 minutter om 3 uger og de
sidste 20 minutter i september.
Margrete noterer kun forbrugt tid, og oplyser det efter hver samtale.
Faktura sendes, når købet foretages.
Der har indtil dags dato været 19 medlemmer som har benyttet sig af tilbuddet med
Margrete Bak. Flere af disse har benyttet det flere gange.

Samarbejde med VIA University Århus
Bestyrelsen har igennem det sidste år haft et samarbejde med VIA University Århus om
videreudvikling for de privatpraktisernde ergoterapeuter.
I kan have glæde af følgende 2 indsatser som VIA University tilbyder Klubben:
1. Som en del af et kompetenceudviklingsforløb for ergoterapeutstuderende
tilbydes private virksomheder gratis sparring i Studentervæksthuset på VIA
University .
Sparringen tager udgangspunkt i studentervæksthusets forretningsmodel Grow a
Business. I kan finde den ved at trykke på nedenstående link eller google den
Grow a business - VIA University College
Formålet med sparringen er, at give nystartede eller enkeltmands virksomheder
overblik over deres idé samt at finde de næste bedste skridt.
Der sættes 1-2 timer af til sparringen. Virksomheden pitcher kort deres
forretningside. Derefter får de sparring med udgangspunkt i modellen af en
proceskonsulent. Proceskonsulenten kan bede om en time out, hvor det
reflekterende team kommer med deres tanker om forretningsidéen
Det reflekterende team vil typisk være andre proceskonsulenter (undervisere fra
VIA-uddannelserne) og studerende. Det kan også være privatpraktiserende.
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2. Webinar om de lovgivningsmæssige rammer blev ikke gennemført i 2019/2020
som beskrevet i arbejdsprogrammet. Det skyldes uventede ekstraopgaver.
3. Vi havde i samarbejde med Lektor Astrid Lykke Drachmann fra VIA university
Århus talt om muligheden for et Webinar, hvor hun vil holde oplæg om de
lovgivningsmæssige rammer, som privatpraktiserende ergoterapeuter arbejder
under. Hvilke love kan vi trække på når vi kan se borgere, der har behov for
behandling? Byd ind, hvis I synes, det stadig er relevant.

Erhvervs- og ansvarsforsikring
Policen er på www.etf.dk. Vær opmærksom på, at den dækker de opgaver, man laver i
kraft af sin autorisation. Det vil sige ydelser, hvor du arbejder som ergoterapeut.

Advokatbistand
Ergoterapeutforeningen har lavet samarbejdsaftale med et advokatfirma som kan støtte
i varetagelse af juridiske aftaler. Der er mulighed for rabat for medlemmerne.
Advokat Mads Bendix Knudsen, som underviste i GDPR på sidste års netværksdag, har
udarbejdede materialet målrettet de privatpraktiserende ergoterapeuter.

Mulighed for ansøgning om projektmidler
Vi kan som selvstændige søge Praksispuljen på linje med andre ergoterapeuter:
http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/fonde-og-puljer
Vi er åbner for jer medlemmers erfaringer med ansøgning om projektmidler – også fra
andre fonde. Byd endelig ind.

Bestyrelsen
Formand Anette Jackson,
Næstformand Janne Mottlau
Lotte Vesterli
Marie Merrild,
Nilo Zarrehparvar,
Anette Navne
Signe Ulnitz
Ann Karin Vestergaard

på valg, stiller op til genvalg
træder ud, stiller op som suppleant

på valg, stiller op til genvalg
Suppleant, stiller op til bestyrelsen
Suppleant
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Vi har flere arbejdsgrupper i bestyrelsen, som varetager veldefinerede opgaver ud fra
vores strategi 2017-2019.
I vores mødestruktur har vi prioriteret 1 bestyrelsesmøde et 2 dagsmøde i efteråret med
overnatning i Lotte Vesterli’s sommerhus. Det sociale har betydning. Derudover har vi
haft et bestyrelsesmøde i København med mulighed for fysiske møder med kontakter i
Ergoterapeutforeningen. Dette møde blev ændret til et Zoommøde grundet Covid-19 og
fungerede fint som sådan.
Desuden har vi i bestyrelsen vægtet at deltage i REP19 med 4 repræsentanter samt i
arbejdsgrupper omkring Find Ergoterapeut Nu og Lige Adgang til Ergoterapi.
Det er værd at bemærke, at det er vigtigt, at I medlemmer fodrer os med oplysninger.
Vi har for nuværende kun en ergoterapeut i bestyrelsen, der arbejder med
genoptræning og behandling. Vi mangler repræsentanter indenfor psykiatri såvel som
somatik.
Vid, at der nemt kan skabes plads til nye medlemmer i bestyrelsen, så vi får så bred en
gruppe af vores medlemmer repræsenteret.

Møder med beslutningsgrundlag
28. og 29. oktober 2019:
13. maj 2020:
2. juli 2020:
31. juli 2020:

Nødebohuse, Konstituering af bestyrelse
Zoom møde grundet Covid-19
Zoom møde
Zoom møde

Desuden har der været zoom planlægningsmøder i februar, marts og september
Vi haft flere arbejdsmøder i vores arbejdsgrupper.
Der har været en betydelig ekstra arbejdsbyrde i KPPE’s bestyrelse i de sidste år. Der har
desuden været ekstra arbejde i forbindelse med Covid-19, Lige adgang til ergoterapi og
Find Ergoterapeut Nu.
Det er også selvvalgt, fordi vi brænder for at skabe vækst for de privatpraktiserende
ergoterapeuter. Vi ved det kræver ekstra fokus. OG vi kan se, det virker;-)
På grund af arbejdsbyrden er det blevet vigtigt at dokumentere hvilke opgaver og hvor
meget tid vi bruger på bestyrelsesarbejdet. Derfor har vi i det forløbende år lavet en
tidsregistrering på det frivillige arbejde, vi udfører. Der er underpunkter vi ikke kommer
ind på nu. Det vi giver nu skal ses informativt, da vi i B-KPPE har varetaget opgaver, som
måske kan placeres andetsteds.
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Fra og med uge 40, 2019 til dags dato, dvs. uge 33, har vi minimum brugt 533 timer =
11,8 timer/ugen.
Antal timer er registreret af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant: 263,65 +72,25 +
71,5 + 80,5 + 41 + 4.
Disse timer er fordelt på følgende:
1. Netværksdag/døgn/webinarer (planlægning, kontakt til oplægsholder, booke
lokaler, forplejning)
2. Bestyrelsen (dagsorden, referat, forberedelse, deltagelse, transport, strategi,
årsberetning, besvarelse af mails, One drive oprydning, VIA university)
3. Samarbejde med Etf - varetagelse af medlemmernes tilbagemeldinger som
videregives til Etf mhp. at oplyse, styrke og udvikle samarbejdet og give de
privatpraktiserende bedre muligheder fremadrettet (hjemmeside, folder,
økonomi, politik, EVR, møder, medlemsregistrering, redigering af materiale,
transport til møder)
4. Medlemskontakt (facebook, telefonsamtaler, mail, nyhedsfeeds).

Økonomi
Vi får et økonomisk tilskud fra Etf på kr. 4.000 som grundbeløb + kr. 50 pr medlem.
Kontingent kr. 200 pr medlem.
Overført fra 2019: kr 3.061,28. netværksdøgn 2019 var en betydelig udgift, men blev
vurderet yderst relevant og med et fint outcome. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til
at deltage i det kommende netværksdøgn.
Økonomien i 2020 er påvirket af en ekstraudgift på forplejning i forbindelse med den
sene aflysning af netværksdøgnet i foråret grundet Covid-19. HB har besluttet at give
støtte. Det sætter vi pris på.

Fremtiden – på gensyn!
Der er brug for flere selvstændige, blandt andet indenfor arbejdsmiljø og
genoptrænings-området.
Ergoterapeuter har en unik indsigt, som der er bud efter
Som privatpraktiserende kan vi overvældes af de barrierer, der opstår, når vi står alene.
Vi ved, hvor stor betydning det har at stå sammen som kon-kolleger og drage nytte af
hinandens indsigt og kontakter.
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Så hvis du kender en ergoterapeut, der drømmer om at starte noget op, eller som
allerede er i gang, så tag vedkommende med til generalforsamling og netværksdøgn den
18. september 2020 kl. 13.00 i Huset Middelfart.

TAK
Tak til hele bestyrelsen herunder suppleanterne for det store frivillige arbejde, der
udføres for at skabe vækst for de selvstændige. I byder hver især ind med en unik
kapacitet og et inkluderende engagement, som kommer andre til gode. Det er værdsat!
Bestyrelsen har i det forløbende år sat pris på samarbejdet med flere fra
Ergoterapeutforeningen, bl.a. Tina Nør Langager som politisk ansvarlig og direktør Lars
Møller, som bestyrelsens kontaktperson, Tina Solveig Koch, afdelingschef for Profession,
Politik & Kommunikation, Sebastian List Freirup, webredaktør og facilitator på Find
Ergoterapeut.dk, Nina Bach Engelsen i HR, Karina Lund Steinlein i regnskabsafdelingen.
En tak til konsulent Ulla Kjelgaard som varetager rådgivning vedrørende de selvstændige
ergoterapeuters vilkår.
Sidst men ikke mindst, tak til jer medlemmer, som med jeres medlemskontingent,
engagement, indsigt og erfaringsudveksling der skaber rum for et stærkere fundament
for de privatpraktiserende ergoterapeuter.
OG husk på at i forbindelse med det fælles mål om lige adgang til ergoterapi, har vi
brug for alle jer medlemmers nedskrevne caseeksempler, som viser behovet for og
konsekvensen af manglen på Lige adgang til ergoterapi;-)
Løvenholm, den 21. august 2020

Anette Jackson
Formand for Klub for Privat Praktiserende Ergoterapeuter
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Bestyrelsen og deres virksomheder
Anette Jackson, firmaet JACT
www.jact.dk
JACT tilbyder indsatser, der kan sikre trivsel i arbejde og liv.
Som ergoterapeut med en master i rehabilitering, henvender hun sig til mennesker med
belastningsreaktioner på private arbejdspladser eller hjemme. Mennesker som er klar til
en forandring, men ikke kan se hvordan det er muligt.
Det er ledere og medarbejdere, der har behov for professionel støtte her og nu, som har
reaktioner kognitivt, emotionelt og fysisk.
Det er individuelle, der har behov for afklaring og indsigt i hvordan de kan blive aktører i
eget liv.
Indsatserne er hands-on og fleksible - og kører i forløb.
Anette er i gang med en flerårig udvikling af digitale produkter, der støtter så livet kan
leves i stedet for overleves. Produkterne udvikles i samspil med egen bestyrelse og
netværk.
Anette kan kontaktes på anette@jact.dk

Janne Mottlau, firmaet Jadea
www.jadea.dk
Jadea er en virksomhed som siden 2004 har arbejdet med velfærdsteknologi. Et
fokusområde har været spiserobotter. Vi vil gerne være med til at give mennesker
værdigheden og selvbestemmelsen tilbage, også når de spiser. Vi indstiller
spiserobotten til brugeren og hjælper kommunerne med at implementere dem i
hverdagen. Vi benytter 2 Neater Eater modeller: Neater Eater 2 og en Robotic Neater
Eater.
Desuden tilbyder vi en serie af produkter, der gør borgeren selvhjulpen ved styring af
computer, telefon, musik, tablets og legetøj, som i højere grad er trådløse.
Vi lægger vægt på, at kunden får et produkt de kan bruge og bruger tid på vejledning i
valg. Jadea er din brik til en lettere hverdag.
Janne kan kontaktes på post@jadea.dk

Lotte W Vesterli, firmaet Lotte Vesterli
www.lottevesterli.dk og www.videremedlivet.dk
Individuelle forløb, grupper, kurser og foredrag.
Er forfatter til bogen ”Life After Bullying – Three Steps to Inner Peace” der udkommer på
dansk i 2020.
Foruden sin ergoterapeutiske baggrund, er Lotte uddannet Master RIM-facilitator og
underviser, NLP coach og underviser af Jack Canfield’s successprincipper. Lotte er
medlem af det Jødiske samfunds Traumesupport gruppe. Lotte’s mantra er at hjælpe
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den individuelle til at give slip på fortiden og kommer videre med livet. Lotte’s arbejde
tager udgangspunkt i mobning og stress på alle niveauer fra forebyggelse til traumatisk
stress.
Hun har i sit arbejde fokus på de bagvedliggende blokeringer, ofte i form af gamle
traumatiske oplevelser, der ligger til grund for de nuværende symptomer, som stress,
depression, angst, lavt selvværd etc. Lotte arbejder både for virksomheder og har
private klienter.
Lotte kan kontaktes på lotte@vesterli.com

Marie Merrild, firmaet EVIVO
www.evivo.dk
EVIVO arbejder med sundhedsoptimering ude i virksomhederne. Marie tilbyder
rådgivning omkring ergonomi, fysisk/psykisk arbejdsmiljø, APV arbejde, implementering
af relevante behandlings ordninger og generelle tiltag omkring trivsel.
Hun beskæftiger sig også med behandlingen og strukturforløb omkring arbejdsskader.
Sælger, eget design af en dansk produceret varmepude og en massagebold.
Marie kan kontaktes på marie@evivo.dk

Nilo Zarrehparvar, firmaet Københavns Mobile Ergoterapi
www.mobilergoterapi.dk
Københavns Mobile Ergoterapi tilbyder genoptræning indenfor det neurologiske
område. Det er en udekørende klinik det vil sige aktivitetstræner med folk i eget hjem
og næromgivelser. Der er også tilbud om F.O.T.T. træning til personer med dysfagi ud
fra et aktivitetsorienteret spektrum. Der samarbejdes tæt med øvrige relevante
faggrupper i borgerens behandlingsforløb. Nilo tager også komplekse sager for
kommunen, når det drejer sig om særligt udsatte grupper fx med anden etnisk baggrund
end dansk. Der tilbydes også undervisning, supervision og mentorforløb til både
pårørende, ergoterapeuter og andre relevante faggrupper.
Nilo kan kontaktes på kontakt@mobilergoterapi.dk

Anette Navne, firmaet ERGO konsulenten
www.ergo-konsulenten.dk
ERGO Konsulenten tilbyder sundhedsfremmende ergoterapi:
Ergoterapeutisk rådgivning og konsulentydelser til alle sygdomsforløb. Mestrings- og
udviklingsforløb både i forhold til at tackle dagligdagen efter sygdom, men også
erhvervsrettet rehabiliteringsforløb.
Derudover arbejdspladsvurderinger og ergonomisk vejledning til optimal
arbejdspladsindretning. Coachsessions og personlig udviklingsforløb. For mere info, se
www.ergo-konsulenten.dk
Anette kan kontaktes på anettenavne@gmail.com

16

Signe Ulnits, firmaet mobilergo.dk
www.mobilergo.dk
Træning efter hjerneskade i eget hjem. Primært funktionsbaseret træning/el-terapi i
forbindelse med skulder og arm, kombineret med aktivitetsbaseret træning og
rådgivning i forbindelse med hensigtsmæssige strategier i hverdagen.
Signe kan kontaktes på mail: signe@mobilergo.dk

Ann Karin Vestergaard, firmaet ERGOWISE
www.ergowise.dk
Primært ergonomi, herunder kontorergonomi, rådgivning omkring valg af kontormøbler
mm. Er desuden konsulent for en rådgivende virksomhed, der er godkendt af
Arbejdstilsynet til at løse opgaver for virksomheder der har fået et rådgivningspåbud.
Udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV) med risikovurdering i samarbejde med
virksomheder.
Arbejder desuden som mentor og sparringspartner
Ann Karin kan kontaktes på akv@ergowise.dk
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