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Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter
Bestyrelsesberetning 2017/2018
Bestyrelsesberetning 2017/2018
”Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter” KPPE er et netværk af ergoterapeuter,
der allerede er - eller er på vej til at være - privatpraktiserende, iværksættere,
virksomhedsejere, produktudviklere og lignende. Nogle er også lønmodtagere.
Vi i bestyrelsen vil have hele feltet med og understøtte tilbud, der tager udgangspunkt i
et mere nuanceret kendskab til medlemmernes behov med den diversitet, der er.
Vi finder det vigtigt at notere, at ergoterapeuterne i KPPE har vidt forskelligt
udgangspunkt. Vi har via vores uddannelse som ergoterapeuter en basiserfaring
etableret ud fra en lønmodtagerkultur, med særligt fokus på behandling, og herfra
udspringer forskellige holdninger, baggrund og tilgang til vores virksomhedsudvikling.
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.
Dette år har været præget af væsentlige ændringer, som for mange af vores
medlemmer har skabt ekstra arbejde på flere planer. Her kan vi kort nævne GDPR (Lov
om persondataforordning), ændring af registreringspligt og gebyrbetaling ift.
behandlingssteder samt Lov om frit valg på genoptræning. Hvad angår de to første, har
det betydet, at nogle har haft lyst til/valgt at trække sig enten ved at få fastansættelse
eller lukke virksomheden. I forhold til loven om frit valg på genoptræningsområdet har
det mere været i forhold til at få vores fagområde med.
Det er blevet endnu tydeligere, hvor væsentligt, det er, at vi – i klubben - står sammen i
et samspil med Etf.

Indsatser og resultater
Vi er nu 217 medlemmer.
Gennemarbejdning af vores interview med formænd for de selvstændige i 6 forskellige
fagforeninger (nævnt i beretningen2017) gjorde det tydeligere, hvad vi har i Klubben og
hvad der er behov for, hvilket har udmøntet sig i nye produkter og tiltag.
Det blev igennem bearbejdning af materialet klart, hvad vi kan være supertilfredse med:
Eksempelvis mangfoldigheden i ydelsesområder, som de selvstændige ergoterapeuter
dækker, og at der ikke er en ødelæggende form for konkurrence mellem de
selvstændige. Vi tør dele erfaringer.

Desuden blev det tydeligt at ved de fagforeninger, som har ydernummer opstod
problematikker som begrænsede væsentligt i forhold til indflydelse, kvalitet og
udvikling.
Vi samlede materialet fra undersøgelsen i en opsummering og nogle enkelte slides som
vi delte med Etf på et møde i december 2017. Hvis det har interesse, kan I sende en mail
til formanden – anette@jact.dk.
Ved mødet med Etf understregede vi vigtigheden af at flere perspektiver er 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 Goverment (B2G), Business to Business (B2B) og Business to
Customer (B2C). Ved at være opmærksom på dette åbnes op for nye muligheder.
Vi har haft områder indenfor det offentlige, som der har været samspil med Etf omkring:
- Registrering af behandlingssteder. Det er vigtigt, at vi gør vores indsigt
gældende her. Vi oplevede at mange af vores medlemmer kom i klemme og
skulle betale uberettiget høje gebyrer i forhold til deres behandlingssteds
størrelse. Derfor betydningsfuldt med ændringer til lovforslaget, som blev
godkendt i starten af maj. I kan følge med på Ergoterapeutforeningens
hjemmeside, f.eks. http://etf.dk/aktuelt/nyheder/nyt-om-registreringspligten-afbehandlingssteder
- Lov om frit valg på genoptræningsområdet. Det er vigtigt vi gør vores indsigt og
ydelser gældende her, eksempelvis er det hofter og knæ, der er første område
med frit valg. Ikke et område, hvor ergoterapeuter almindeligvis står først for.
Man kan lade sig registrere på www.fritvalgservice.dk, så kan man få info, når
der kommer nyt. Desuden kan man følge på Ergoterapeutforeningens
hjemmeside. http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/frit-valg-paa-genoptraeninghvad-kan-vi-forvente
HUSK desuden at fortsætte med at benytte den lukkede facebookgruppe til dialog. Et
vigtigt sted at blive klogere og viderebringe egen erfaring.

Produkter
Folder: Nyttige tips til nystartede selvstændige ergoterapeuter.
Pjece omkring opstart som selvstændig blev udgivet i sin redigerede form efter
generalforsamlingen 2017. Vi har netop foretaget enkelte rettelser i forbindelse med de
tiltag der har været igennem det sidste år.

Netværksdage 2018
Netværksdag: torsdag den 15. marts 2018 i Odense: ”Det selvstændige arbejdsliv”
16 deltagere (heraf 5 fra bestyrelsen).

Netværksdag: mandag den 17. september 2018 i København: “Prissætning og
forhandling”I forbindelse med netværksdagen i september afholdes generalforsamling.
28 deltagere (heraf 4 fra bestyrelsen)
Ud fra vores undersøgelser i 2017 har vi afprøvet et nyt form for netværkstilbud i 2018,
hvor det er muligt at lave sit eget virksomhedsudviklingsforløb: Bestående af 2
sammenhængende temadage – der med gevinst også kan tages enkeltstående - med en
superskarp ekstern facilitator og virksomhedsrådgiver, Margrete Bak, www.karlbak.dk,
og mulighed for tilkøb af individuel sparring hos hende. De individuelle samtaler er af 1
½ times varighed og kan foregå hos hende i Filmbyen i Aarhus, eller pr. skype eller zoom.
Hvis flere vælger samme dag i København eller Odense, vil hun også kunne komme hos
jer.
I hele 2018 tilbyder hun samtaler for kr. 1.000 + moms (normalpris kr. 1.900 + moms).
Aftalerne bookes direkte hos hende på mb@karlbak.dk. 9 personer har pr. d.d. udnyttet
tilbuddet om individuel sparring. I kan stadig nå at benytte de individuelle samtaler.
Til jer som ikke var til stede på netværksdagen og har begrænset grundlag at vurdere
om Margrete Bak’s tilbud vil være værd at investere i, så kan I benytte vores lukkede
facebookgruppe; Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter. Her kan I se et par
videoer fra netværksdagen i marts, som måske kan danne et indtryk af Margrete Bak.
Desuden var evalueringen af forårets netværksdag meget positiv.
Margrete Bak har et engagement og en 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.

Planlægning af Netværksdage 2019
Med erfaringerne fra andre fagforeninger og jer medlemmers input har vi planlagt et
netværksdøgn i foråret, med Margrete Bak som ekstern facilitator. Vi kan love et helt
igennem berigende døgn!
Efterårets netværksdag og Generalforsamling i København, vil Beate Jarl, konsulent fra
Etf, give os indsigt i dokumentation og journalføring. Samtidig vil der skabes rum til
diskussion og erfaringsudveksling om håndtering af persondata (GDPR).
Netværksdagene er tilrettelagt både for dem, der overvejer at starte op, for helt nye
selvstændige og for mere garvede selvstændige. Også for dem der har et deltidsjob!
Dagene er værd at prioritere, så tilmeld jer allerede nu og skriv dem ind i kalenderen!
Fredag den 15. marts 2019 kl. 15 til lørdag den 16. marts kl. 14 på Huset, Middelfart.

Torsdag den 26. september 2019 kl. 9.30-16.45, Etf’s lokaler, København.
Der er blevet lavet en flyer, som fortæller om årets netværksdage.
Den beskriver, hvad man får ud af at være medlem af Klubben og vil hvert år blive
ændret i forhold til netværksdagene. Den må meget gerne videresendes, hvis I kender
nogle, som kan have gavn af vores netværk, - vi er stærkere, når vi står sammen.

Webinar
Ekstraordinært webinar v/ Jens Ole Andersen udført den 9. april kl. 9-11 og den 11. april
kl. 19-21. Målet med webinaret var at ruste klubbens medlemmer til at håndtere de
regler om persondataforordning, der blev effektiviseret den 25. maj 2018. Det var
absolut nødvendigt at få et overskueligt produkt, som kunne få den enkelte til at
navigere i noget, der kunne virke ganske uoverskueligt. Det udmøntede sig i et
materiale, som blev sendt ud til alle medlemmerne og som flere fortsat har glæde af –
mange har efterfølgende henvendt sig for at få det tilsendt.
Grundet Ergoterapeutforeningens rådgivningsansvar, kan det ikke ligge på
hjemmesiden, men vi kan fortsat drage nytte af hinandens erfaringer. Benyt
Facebookgruppen, hvis I er i tvivl om noget i forhold til GDPR.

Facebook
Den lukkede Facebookgruppe: Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter. Indlæggene
skal være virksomhedsrelaterede. Kravet for medlemskab af facebookgruppen er, at
man også er medlem af Klub for Privatpraktiserende.
Vi er dags dato 122 medlemmer i facebookgruppen og der kommer flere til. Vi har
igennem det sidste år oplevet større og større aktivitet – meget relevant sparring og
feedback. Brug Facebookgruppen endnu mere; stil spørgsmål, del viden, succeser, spørg
om hjælp og støt os i at viderebringe de erfaringer, medlemmerne gør sig.
I vores arbejdsprogram i 2017 skrev vi, at vi ville udvikle en inspirationsside, hvor
medlemmer kunne beskrive deres virksomhedsdrømme, målgruppe mv. Dette
nedprioriterede vi, da vi fandt det langt vigtigere at prioritere indsatser i relation til de
rammer som påvirkede mange af medlemmerne i 2018.

Web
www.etf.dk/klub-privatpraktiserende
Vi har et spirende samarbejde med Ergoterapeutforeningen omkring udviklingen af
websitet. Vi sætter pris på henvendelser fra medlemmer, hvis der er noget, I synes, bør
være anderledes.
www.find-ergoterapeut.nu
Hvis du har rettelser til dine oplysninger på find.ergoterapeut.nu skal du indsende
ændringsblanket via Ergoterapeutforeningens hjemmeside - der er link til blanketten
her: http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/klubprivatpraktiserende/medlemskab - scroll ned og tryk på + ud for "Rettelser til Find en

ergoterapeut".
Har du ikke set dine ændringer inde for 6 uger, skal du sende en forespørgsel til EFT’s email adresse. Manglende ændringer kan skyldes et netværksnedbrud i øjeblikket
mellem, at du har fået en svarmail og din forespørgsel er sendt videre i systemet.
www.sundhed.dk
Hvis du har rettelser til sundhed.dk, dvs. rettelser til kliniknavn/firmanavn, firmaadresse,
telefon og mail, vil disse ændringer automatisk blive opdateret, når Etf har modtaget
ændringerne til find.ergoterapeut.nu.
Rettelser til sundhed.dk vil alene blive opdateret ca. hver 2. måned, idet det kræver
meget administrativt arbejde i HK-gruppen, hver gang rettelserne skal fremsendes til
sundhed.dk. I forbindelse med høringssvaret i december 2017 blev der også skrevet, at
en del privatpraktiserende ergoterapeuter ikke har en klinik men udøver ergoterapi
f.eks. hos patienten eller for kommunens borgere på konsulentbasis.
Dette betyder, at deres praksis registreres på deres privatadresse på sundhed.dk.
Vi har spurgt om dette forhold kan ændres i en ny registreringsform, da
privatpraktiserende ergoterapeuter ikke har ydernummer og derfor ikke selv har adgang
til ændringer i registrering på sundhed.dk.

Connect DK
Sparring mellem virksomhedsejere, hvor PrivatPraktiserende Ergoterapeuter får
mulighed for at afprøve og få respons på deres virksomhedsidéer. Til de medlemmer der
går med en idé, som de vil have ud over stepperne.
Første Pitchtræning I 2018 blev aflyst grundet manglende tilmeldinger.
Sidste Pitchtræning er den 18. september kl. 9.30. Tilmelding via dette link:
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/kppe-pitch-springboard-den-18-september2018-/1150
Samarbejdet med Connect.dk ophører med udgangen af 2018.

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. Mulighed for rabat for medlemmerne.

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

Bestyrelsen
Formand Anette Jackson
Næstformand Janne Mottlau, på valg
Gitte Brun, på valg
Lotte Vesterli, på valg
Marie Engel Jensen
Susanne Søndergård
Ann Karin Vestergaard - Suppleant
Helle Hedegaard – Suppleant

stiller op til genvalg
stiller op til genvalg
stiller op til genvalg
Træder ud
Stiller ikke op til genvalg

Vi har i 2017/2018 mærket værdien af en veludviklet infrastruktur, hvor opgaverne i
bestyrelsen er fordelt efter kompetencer.
Vi har aktivt benyttet 2 arbejdsgrupper i bestyrelsen, som varetager veldefinerede
opgaver ud fra vores strategi 2017-2019. Desuden har vi i vores mødestruktur
prioriteret 1 bestyrelsesmøde i København med mulighed for fysiske møder med
kontakter i Ergoterapeutforeningen.
Det er værd at bemærke, at det er begrænset, hvor meget bestyrelsen i deres egne
virksomheder arbejder med genoptræning og behandling. Derfor vigtigt, at I
medlemmer fodrer os med oplysninger. Og vid, at der nemt kan skabes plads til nye
medlemmer i bestyrelsen, så vi får denne del af vores medlemmer repræsenteret.

Møder med beslutningsgrundlag
29. og 30. oktober 2017,
14. maj 2018:

Nødebohuse, Konstituering af bestyrelse
Etf i København

Desuden har der været zoom planlægningsmøder i marts, september og november
Derudover har vi haft flere arbejdsmøder i vores arbejdsgrupper samt et ekstraordinært
møde med Ergoterapeutforeningen i november 2017 omkring samarbejdet
fremadrettet på baggrund af den nævnte undersøgelse.

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 2017: kr. 18.560,20

Fremtiden – på gensyn!
Der er brug for flere selvstændige, bl.a. indenfor arbejdsmiljø og genoptræningsområdet. 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.
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 netværksdag den
17. september 2018 kl. 9.30 i Ergoterapeutforeningens lokaler I København.

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, som kommer andre til gode. Det er værdsat!
Bestyrelsen har i det forløbende år sat pris på samarbejdet med flere fra
Ergoterapeutforeningen, herunder Tina Nør Langager som politisk ansvarlig.
En særlig tak til Konsulent Ulla Kjelgaard for hendes grundige og engagerede arbejde for
Klubben.
Sidst men ikke mindst, tak til jer medlemmer, som med jeres medlemskontingent og
erfaringsudveksling skaber rum for et stærkere fundament for de privatpraktiserende
ergoterapeuter.
Løvenholm, den 13. september 2018
Anette Jackson,
Formand for Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter

Bestyrelsen og deres virksomheder
Anette Jackson, firmaet JACT: www.jact.dk
JACT sælger processer, der kan sikre trivsel på arbejdspladsen.
Som ergoterapeut, henvender hun sig til belastede mennesker på de private
arbejdspladser. Det er ledere og medarbejdere, der har behov for opbakning her og nu,
som har reaktioner kognitivt, emotionelt og fysisk. JACT forholder sig til indre og ydre
virkelighed. Det er ledelses-træning med fokus på den særlige del, der drejer sig om
selv-ledelse. Tilbuddene er hands-on og fleksible - og kører i forløb af minimum 3
måneder. Anette er i gang med en flerårig udviklingsproces 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 tilpasser spiserobotten
til borgeren og hjælper kommunerne med at implementere dem i hverdagen. Vi
benytter model Neater Eater og i efteråret 2017 kommer vores nye modeller.
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

Gitte Brun, firmaet ergomind
Hjemmeside: 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-barnrelationen. Endvidere tilbydes stimulastik på hold.
Gitte kan kontaktes på info@gitte-brun.dk

Lotte W Vesterli, firmaet Lotte Vesterli
Hjemmeside: www.lottevesterli.dk og www.videremedlivet.dk
Individuelle forløb, kurser og foredrag.
Er medforfatter til flere bøger om succes og udkommer med bogen ”Livet efter
mobning” i 2018.
Foruden sin ergoterapeutiske baggrund, er Lotte uddannet NLP coach, træner hos Jack
Canfield og Master RIM-facilitator, en metode hun er i gang med at videreuddanne sig

som underviser i. Lotte er medlem af det Jødiske samfunds Traumesupport gruppe.
Lotte arbejder med 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 etc. Lotte arbejder både for virksomheder og har private klienter, med personer
der ønsker at komme videre med deres liv.
Lotte kan kontaktes på lotte@vesterli.com

Marie Engel Jensen, firmaet EVIVO
Hjemmeside: www.evivo.dk
EVIVO arbejder med sundhedsoptimering ude i virksomhederne. Hun 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 danske produceret varmepude og en massagebold.
Marie kan kontaktes på marie@evivo.dk

Susanne Søndergaard, firmaet Teentrivsel
Hjemmeside: www.teentrivsel.dk
Visionen bag Teentrivsel er, at Susanne med sin ergoterapeutiske baggrund og mange
års erfaring med udsatte unge, kan være med til at styrke en tidlig indsats for den store
gruppe af teenagere, som af en årsag lever i en hverdag med ringe trivsel enten i skole
eller hjem.
Susanne tilbyder individuelle forløb til private, mentorforløb for unge bevilget af
kommuner samt gruppeforløb med fokus på selvværds- og angstproblematikker.
Der tilbydes online forløb og oplæg til skoleklasser.
Susanne kan kontaktes på teentrivsel@gmail.com

Helle Hedegaard, firmaet HH Ergoterapi
Hjemmeside: www.hhergoterapi.dk
Børneergoterapeut og klinisk vejleder. Helle kan kontaktes på hhergoterapi@gmail.com

Ann Karin Vestergaard, firmaet ERGOWISE
Hjemmeside: 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

