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Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter 

Bestyrelsesberetning 2015/2016 

Endnu et år er gået i ’Klub for Privatpraktiserende ergoterapeuter’. En klub som dækker over et 
netværk af ergoterapeuter, der allerede er - eller er på vej -  til at være privatpraktiserende, 
iværksættere, virksomhedsejere, produktudviklere osv. Vi er en samling af ergoterapeuter, som 
drømmer om at være ejere og ledere af lige netop det, vi mener, mangler i det offentlige eller 
private. Vi har gavn af et netværk af kolleger og sparringspartnere, og en fagforening, der står bag 
os.  
Vi er nu 194 medlemmer.  Vi oplever fortsat stor interesse. Hvad vi ser er også et øget behov for at 
tydeliggøre hvilken kvalitet – herunder validitet, vi som erhvervsdrivende ergoterapeuter byder 
ind med. 
Så tak til alle jer, fordi I er en del af dette. 

INDSATSER OG RESULTATER 

Vi har i 2015/16 haft en hardcore prioritering i forhold til, hvordan medlemmerne kunne få bedst 
nytte af den frivillige indsats vi i bestyrelsen giver samtidig med, at vi har måttet tage hånd om 
vores egne virksomheders virke.  
Det har betydet, at vi har prioriteret enkelte kerneindsatser. Desuden har vi lagt arbejdet ud i en 
øst- og vestgruppe, hvilket har forenklet arbejdsprocesserne og mindsket udgifter til transport.  

Produkter 

  

 Folder: Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter.  

I 2015/16 har vi foretaget en gennemgribende redigering af folderen. En spændende og 

tidskrævende proces, som vi ønsker mange kan få glæde af. Folderen kan som hidtil 

downloades fra hjemmesiden.  

 

 Folder 2: Årets netværksdage.  

Vi har udarbejdet en mindre folder, som fortæller om Klubben og årets netværksdage. Den 

er en appetitvækker, som beskriver hvad man får ud af at være medlem af Klubben. Denne 

folder uddeles blandt andet via regionsformænd til skoler eller andre steder, hvor det er 

relevant. 

 Projekt med Connect DK  

Sparring mellem virksomhedsejere, hvor PrivatPraktiserende Ergoterapeuter fik mulighed 

for at afprøve og få respons på deres virksomhedsidéer. God inspiration og 

udviklingspotentiale for de tilstedeværende. 

 

 Virksomhedsudviklingsforløb med Susan Winther A/S.  
Forløbet forholder sig til det faktum at eksekvering - gennemførelse - af en vækstplan ofte 
er den vanskeligste disciplin for iværksættere. Vi mangler viden om 
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grundforudsætningerne for, hvordan vi etablerer en sund virksomhed. Intentionen er at få 
indarbejdet en sund virksomhedskultur, hvor den enkelte får tilført den viden, som er en 
grundforudsætning for at få succes med sin virksomhedside.  
Forløbet sikrer udviklingen, da lærdom i forløbet, implementeres løbende i egen 
virksomhed, og den individuelle sparring er med til at diskutere forhindringer undervejs. 
 

 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. 

 

 Etf har lavet samarbejdsaftale med et advokatfirma som kan støtte i varetagelse af 

juridiske aftaler. 

 

 I foråret blev vi orienteret om, at den sikre server til data, som blev tilbudt via Etf ikke 

mere kan overholde de skærpede regler i forhold til opbevaring af journaler.  

Derfor er tilbuddet om journalopbevaring ikke mere til rådighed. 

Netværksdage 2016 

 
Fokus for netværksdagene 2016: Succes med din virksomhed  
Hvordan du kommer fra der hvor du er i dag til der, hvor du gerne vil hen? 

Årets 2 netværksdage er individuelt tilrettelagt og kræver ikke at du er tilstede til begge dage.  

Netværksdag den 17. marts 2016 i Odense. 
Op til dagen kom flere afbud grundet sygdom. Det betød at dagen blev afholdt for en eksklusiv 
gruppe på 7. De tilstedeværende blev beriget af en dag med fokus på deres eget udgangspunkt – 
herunder virksomhed - og hvordan de kunne skabe bedre rammer for udvikling. 
 
Netværksdag den 8. november 2016 i København 
Dagen er for alle der overvejer opstart af egen virksomhed, dig som er igang og dig som har været 
i gang længe. 
Efterårets temadag omhandler blandt andet om: Målret din indsats, hvordan du præsenterer din 
virksomhed for potentielle kunder, nå dit ideelle marked og kontinuerlig udbygning af din 
virksomhed 
 
Efter netværksmødet afholdes generalforsamling og dagen slutter med at vi holder 10 års 
jubilæum for klubben 
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Planlægning af Netværksdage 2017 

Fokus bliver: Bliv ven med skat og kend din fagforening.  
Vi ønsker at skærpe medlemmernes indsigt i forhold til det som vi kan have lyst til at undvige, men 
er så vigtigtig at vide.  
Vi afsætter begge dage tid til solid networking og sparring, så vi kan drage nytte af hinandens 
værdifulde erfaringer. 
 
Netværksdag torsdag den 30. marts 2017 i Odense med temaet: ”Bliv ven med skat ” 
Vi har netop booket en dygtig Skattemand, Jens Bækkelund, til forårets netværksdag. 
Jens kommer med et oplæg som har fokus på de særlige skatte- og afgiftsmæssige udfordringer, 
der gælder for behandlerområdet og for rådgivning og vejledning. Det vil sige også for 
ergoterapeuter som arbejder som konsulenter og er momsregistrerede. Oplægget gennemgår 
disse regler i ”grundige hovedtræk” med plads til spørgsmål. 
 
Netværksdag mandag den 25. september 2017 i København. ”Din fagforening er en skattekiste, 
hvad kan du bruge? 
Det er vigtigt at vide hvilken betydning, det har at have en fagforening og hvordan, du kan benytte 
den, når du driver din egen virksomheden. … 
 
Dagene er værd at prioritere, så skriv datoerne ind i kalenderen!  

Facebook 

Den lukkede Facebookgruppe Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter.  

Vi er dags dato 91 medlemmer i facebookgruppen. 

Vi har opdateret medlemmerne i vores lukkede facebookgruppe i samarbejde med Etf. Kravet for 

medlemskab af facebookgruppen er, at man også er medlem af Klub for Privatpraktiserende. 

Under opdateringen erfarede vi, at nogle var blevet udmeldt af Klubben uden at vide det. Nogle er 

kommet ind igen, men har endnu ikke søgt om at komme på Facebooksiden. Vi anbefaler jer at 

blive medlem og at drage nytte af dette forum. 

Brug Facebookgruppen endnu mere; del viden, succeser, stil spørgsmål/bed om hjælp og støt os i 

at synliggøre de PrivatPraktiserendes område ved at holde gang i debatten.  

Indlæggene skal være virksomhedsrelaterede og ikke fagligt relaterede, og vi ser god sparring og 

støtte i gruppen.  

Fonden 

Vores Fond for Privatpraktiserende ergoterapeuter kan søges 2 gange årligt, henholdsvis 15. marts 

og 15. oktober. Siden sidste generalforsamling har der været ??? ansøgninger, som alle er 

bevilliget. 

Vi har i det forløbende år i samarbejde med Etf arbejdet på en revidering af bestemmelserne for 

fonden, fordi de var forældede.   
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HUSK at benytte jer af muligheden. Der kan søges af dem der overvejer, de nystartede og de 

garvede som vil prøve noget nyt af. 

http://www.etf.dk/privat-praktiserende/fond-privatpraktiserende 

Web 

 Hjemmesiden: http://www.etf.dk/privat-praktiserende - Webmaster i Etf og bestyrelsen 

samarbejder omkring vores ønskede ændringer. Vi sætter pris på henvendelser fra 

medlemmer, hvis der er noget I synes bør være anderledes. Etf vil sætte artikler ind, som de 

har skrevet vedrørende ergoterapeuter med egen virksomhed. 

 www.find-ergoterapeut.nu. Vær opmærksom på om jeres egen firmabeskrivelse er 

opdateret. Super vigtigt.  Vi vil i samarbejde med Etf udvikle hjemmesiden, så den bliver mere 

kundevenlig. 

 Sundhed.dk Kører allerede nu med information om behandlere. Trine Ipsen fra Etf opdaterer 

på sundhed.dk. Vigtigt, at du opdaterer dine oplysninger på Etfs hjemmeside. 

I forbindelse med en henvendelse fra danske handicaporganisationer er vi blevet opmærksom 

på hvilke oplysninger, der registreres om os ergoterapeuter hos Sundhed.dk. Danske 

handicaporganisationer havde noteret at størstedelen af ergoterapeuterne stod registreret 

som de ikke havde handicapvenlig adgang. Vi så nærmere på Sundhed.dk og indså det 

problematiske i at det ofte er de privatpraktiserendes privatadresser, der er registreret. Det er 

misvisende. I samarbejde med Etf vil vi se på mulige løsninger..  

Desuden har vi haft kontakt med bookingsystemet Terapeut.dk. Det er ikke noget vi anbefaler, 

men det kan måske være relevant for din virksomhed. 

Bestyrelsen 

Janne Mottlau, formand   (Østgruppen) 

Anette Jackson, næstformand  (Vestgruppen) 

Gitte Brun     (Vestgruppen) 

Ann Karin Vestergaard   (Østgruppen) 

Lotte Vesterli     (Østgruppen) 

Marie Engel Jensen Suppleant (Vestgruppen) 

Mette Thostrup Suppleant  (Vestgruppen) 

 

Vi har i år aktivt benyttet de 2 undergrupper i bestyrelsen, som varetager veldefinerede opgaver 

ud fra vores strategi 2017-2019. 

Desuden har vi i vores mødestruktur prioriteret 1 møde i København med mulighed for fysiske 

møder med kontakter i Etf. 

 

http://www.find-ergoterapeut.nu/
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Møder med beslutningsgrundlag: 

7. og 8. februar 2016, Hundestedhuse 

23. maj 2016, Etf i København 

Derudover har vi afholdt 2 fælles skypemøder i forbindelse med planlægning af 10 års Jubilæum, 

samt flere arbejdsmøder i vores undergrupper. 

 

Bestyrelsen har i det forløbende år sat pris på samarbejdet med flere fra Ergoterapeutforeningen.  

Vi har været meget glade for de mange års samarbejde med tidligere næstformand Lene Barslund, 
og takker for hendes opbakning og tillid. Og vi glæder os til det kommende samarbejde med 
formand Tina Nør Langager. 
En særlig tak til Konsulent Ulla Kjeldgaard for hendes grundige og engagerede arbejde for Klubben, 

- herunder det store projekt omkring redigering og udarbejdelse af foldere.  

Lotte Vesterli deltog i Etfs nye tiltag, hvor alle formænd for de faglige fora, herunder klubber, 

selskaber og netværk mødes. Det giver ny mulighed for at samarbejde og erfaringsudveksle på 

tværs. 

Økonomi  
Vi har kr. 4.000 som grundbeløb + kr. 50 pr medlem (??? medlemmer i 2015) + kr. 40.000 som HB 
har bevilget os fordi de private har været fokusområde i 2013-2016. Hertil overføres overskud fra 
2015.  

Budgettet kræver, at vi er meget opmærksomme på, hvordan vi bruger pengene. Vi har valgt en 

strategi, hvor vi hvert andet år har flere økonomiske midler til rådighed til udførelse af 

netværksdagene.  

Nogle klubber tager 100-200 kroner årligt i kontingent for at være medlem. Vi har på vores 

generalforsamling besluttet, at medlemskab hos os er gratis. 

Prisen for at deltage på netværksdage koster nu kr. 350,-. Beløbet dækker omkostningerne til 

”kost og logi”.  

Fremtiden  
Der er brug for os! 

Vi vil gerne være flere! Hvis du kender nogen, som er medlem af foreningen og ind i mellem 

påtager sig konsulentarbejde ud over deres faste stilling som ansat, som kan have en stor glæde af 

at være medlem. Går de rundt med en lille drøm om at være herre i eget hus, så kan inspirationen 

fra netværket måske være med til, at drømmen bliver til virkelighed. 
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Hvad beskæftiger bestyrelsen sig med i deres virksomheder:  

Janne Mottlau, firmaet Jadea: www.jadea.dk 

Jadea forhandler hjælpemidler til mennesker, som ikke kan bruge hvad der fås i frihandel. Vores 

hovedprodukt er det velfærdsteknologiske spisehjælpemiddel Neater Eater, hvor vi opstiller og 

hjælper kommunerne med at implementere.  Af andre produkter kan nævnes, produkter der gør 

borgeren selvhjulpen ved styring af computer, telefon, musik, tablets og legetøj. Vi lægger vægt på 

at kunden får et produkt de kan brug og bruger tid på vejledning i valg. Jadea er din brik til en 

lettere hverdag.  

Janne kan kontaktes på  

 

 

Anette Jackson, firmaet JACT: www.jact.dk 

Jact henvender sig til professionelle, der har brug for et værktøj, hvor de kan hjælpe sig selv, 

samtidig med at de hjælper andre. Der tages hånd om det enkelte menneske i en kontekst.  

Målgruppen oplever sig presset og trives ikke i dagligdagen. Jact inviterer til handlingsforløb, frem 

for behandlingsforløb. Tilbuddet er baseret på anerkendte forsknings og forståelsesmodeller, 

positioneringer, aktivitetsteorier, samt teorier indenfor neuropsykologi og filosofi.  

Anette kan kontaktes på anette@jact.dk  

 

 

 

Gitte Brun, firmaet  Gitte Brun, firmaet ergomind : www.ergomind.dk 

ergomind tilbyder primært oplæg til småbørnsforældre i  daginstitutioner samt workshops og 

individuelle forløb til nybagte mødre. Der arbejdes ud fra devisen: Når mor har det godt, så har 

baby det også godt. Ergoterapi bliver koblet med mindfulness og spædbarnsterapi-teori og fokus 

er rettet hen i mod at udvikle/styrke mor-barn-relationen. Endvidere tilbydes stimulastik på hold. 

Gitte kan kontaktes på info@gitte-brun.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) i samarbejde med virksomheder. 

Ann Karin kan kontaktes på akv@ergowise.dk 

 

http://www.jadea.dk/
http://www.jact.dk/
http://www.ergowise.dk/
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Lotte Vesterli, firmaet Lotte W Vesterli, www.lottevesterli.dk og www.videremedlivet.dk  
Afholder individuelle forløb, kurser og foredrag. Er medforfatter til flere bøger om succes og 
udkommer med bogen ’Livet efter mobning’ i 2017. Lotte har i sit arbejde fokus på stress, traumer 
og det psykiske arbejdsmiljø. Hun tager blandt andet udgangspunkt i vores mentale kapacitet og 
cellulære hukommelse. Arbejder primært for virksomheder men har også private klienter, der 
ønsker at komme videre med deres liv. 
Lotte kan kontaktes på lotte@vesterli.com  

 

 

 

Marie Engel Jensen, firmaet EVIVO : www.evivo.dk  

Jeg arbejder med sundhedsoptimering ude i virksomhederne. Jeg tilbyder rådgivning omkring 

ergonomi, fysisk/ psykisk arbejdsmiljø, APV arbejde, implementering af relevante behandlings 

ordninger og generelle tiltag omkring trivsel. Jeg beskæftiger også mig med behandlingen og 

strukturforløb omkring arbejdsskader. Sælger, eget design af en danske produceret varmepude og 

en massagebold. 

Marie kan kontaktes på marie@evivo.dk 

 
 

 

Mette Thostrup, firmaet 

 

 

 

24. oktober 2016, Anette Jackson 

27. september 2016 kl. 11:30, Ann Karin Vestergaaard 

http://www.lottevesterli.dk/
http://www.videremedlivet.dk/
mailto:lotte@vesterli.com
http://www.evivo.dk/

