
Arbejdsprogram 2018 
Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter 

Vi arbejder udfra strategi 2017-2019 
 

Netværksdage: 
15. marts 2018 Ergoterapeutforeningen Region Syd, Lumbyvej 11, 5000 Odense C 
17. september 2018 Ergoterapeutforeningen, Nr. Voldgade 90, 1358 København K 

 
Vi har i 2018 prioriteret netværksdagene som et udviklingsforløb.  
 
De består af to temadage, der bindes sammen af individuelle sparringssamtaler. Fordelen ved 
rækkefølgen er at nye initiativer, der udspringer af den første temadag, vil kunne kvalificeres 
yderligere i individuelle sparringssamtaler, for endelig at kunne spredes på temadag 2 og 
allervigtigst i dit firmas /din praksis’ fortsatte udvikling.  

Opdatere foldere:  
Årligt tilbagevendende opgave. 
 
Støtte og inspirere medlemmer:  
Det gør vi og Etfs konsulent Ulla Kjelgaard. pr. mail, telefon og via facebook. 
 
Facebook: 
Udvikle en inspirations-side. Administration af et dokument på siden, hvor medlemmer kan 
beskrive deres virkesomheds(drøm) og målgruppe etc. 
 
 
Samarbejde med ETF: 

• Pilotprojekter, politik. Herunder målrette og anskueliggøre relevante tilbud via Etf. 
Samt undersøge hvilke andre tilbud, vi/medlemmerne finder aktuelle. Feks 
netværksskabende aktiviteter, lørdagsaktiviteter og eventuel mentorordning. 
Mentorordning for ledere kører godt. Noget at overveje i vores netværk – en ny bliver 
’parret’ op med en garvet. Det kræver et korps af mentorer som start – et basiskorps 
før det giver mening at sætte det i værk helst på 20 garvede selvstændige fordelt over 
hele landet. 

• Økonomistyring 
o budget og regnskab 

• Hjemmesiden: www.etf.dk/privat-praktiserende 
• www.find-ergoterapeut.nu 
• rabatordninger 

 
 

 
 

Strategi 2017-2019 

Vi ønsker at være et inspirerende forum, der støtter medlemmer af ergoterapeutforeningen 
med det formål at fremme ergoterapeuternes evne til at eje og lede en virksomhed. Fra 

lønmodtagerkultur til selvstændighedskultur.	  

Det gør vi ved at: 
* støtte og inspirere medlemmer til start af egen virksomhed 
* åbne op for netværksdannelse og udvikling af det kollegiale sammenhold mellem 
erhvervsdrivende ergoterapeuter 
* tilbyde erfaringsudveksling og vidensdeling om etablering og drift af egen virksomhed 
* være i dialog med ETF omkring politiske tiltag med det formål at få flere ergoterapeuter, 
der ejer og leder egen virksomhed 


