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Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuter 

Bestyrelsesberetning 2016/2017 

Bestyrelsesberetning	  2016/2017	  
”Klub	  for	  PrivatPraktiserende	  Ergoterapeuter”	  KPPE	  består	  af	  et	  netværk	  af	  
ergoterapeuter,	  der	  allerede	  er	  -‐	  eller	  er	  på	  vej	  til	  at	  være	  -‐	  privatpraktiserende,	  
iværksættere,	  virksomhedsejere,	  produktudviklere	  osv.	  	  
Vi	  har	  gavn	  af	  et	  netværk	  af	  konkolleger	  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.	  
	  
Vi	  er	  nu	  221	  medlemmer.	  Vi	  har	  i	  de	  senere	  år	  oplevet	  en	  øget	  tilgang	  til	  gruppen	  men	  
en	  nedsat	  tilgang	  til	  netværksmøder.	  Og	  trods	  øget	  aktivitet	  på	  den	  lukkede	  
facebookgruppe	  er	  der	  begrænset	  dialog	  med	  en	  stor	  del	  af	  medlemmerne.	  
Læs	  vores	  beretning	  og	  overvej	  følgende	  spørgsmål.	  
	  
Får	  du	  det,	  du	  har	  behov	  for?	  
Giv	  dit	  bud,	  skriv	  til	  os	  på	  b-‐kppe@ergoterapeutforeningen.dk	  eller	  i	  vores	  lukkede	  
facebookgruppe.	  Og	  prioriter	  generalforsamlingen	  og	  netværksdagen	  den	  25.	  
september.	  
	  
Med	  denne	  beretning	  ønsker	  vi	  at	  give	  indsigt	  i	  bestyrelsens	  arbejde	  og	  tilgang.	  
Vores	  fokus	  er	  virksomhedsudvikling	  -‐	  ikke	  fag.	  Derfor	  forholder	  vi	  os	  ikke	  til	  områder	  
relateret	  til	  faglig	  viden,	  lønmodtagere	  mv.	  Vi	  mener,	  det	  vil	  være	  til	  gevinst	  for	  alle,	  at	  
vores	  fag	  fokuserer	  langt	  mere	  nuanceret	  på	  de	  erhvervsdrivende	  ergoterapeuter.	  	  	  
	  
Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  ergoterapeuterne	  i	  KPPE-‐regi	  ikke	  kun	  er	  
privatpraktiserende.	  Vi	  er	  også	  konsulenter,	  undervisere,	  produktudviklere	  og	  
iværksættere.	  Vi	  er	  et	  netværk	  af	  erhvervsdrivende	  ergoterapeuter,	  som	  er	  formaliseret	  
i	  Klub	  for	  PrivatPraktiserende.	  Medlemmerne	  består	  af	  dem	  som	  overvejer	  at	  starte	  op,	  
af	  nystartede	  og	  garvede.	  	  	  
	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  anerkende	  og	  notere,	  at	  ergoterapeuterne	  i	  KPPE	  har	  vidt	  forskelligt	  
udgangspunkt.	  Vi	  har	  via	  uddannelse	  en	  basiserfaring	  etableret	  ud	  fra	  en	  
lønmodtagerkultur,	  med	  særligt	  fokus	  på	  behandling,	  og	  har	  vidt	  forskellige	  holdninger,	  
baggrund	  og	  tilgang	  til	  vores	  virksomhedsudvikling.	  	  
	  
Vi	  i	  bestyrelsen	  vil	  have	  hele	  feltet	  med	  og	  understøtte	  tilbud,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  
et	  mere	  nuanceret	  kendskab	  til	  medlemmernes	  behov.	  	  
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Bestyrelsen	  i	  KPPE	  ønsker	  der	  via	  Etf	  formes	  tilbud	  som	  rammer	  behovene	  hos	  denne	  
gruppe	  med	  den	  diversitet,	  der	  er.	  Vi	  fastholder	  flere	  ergoterapeuter	  med	  selvstændige	  
beskæftigelser	  i	  Ergoterapeutforeningen	  (Etf)	  ved	  at	  give	  dem	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  
egen	  virksomhed	  via	  tilbud,	  der	  ikke	  kan	  tilbydes	  andre	  steder	  fra.	  	  
	  
Etf	  forholder	  sig	  -‐	  fuldt	  forståeligt	  -‐	  til	  den	  samlede	  medlemsskare,	  hvor	  KPPE	  har	  
interessen	  for	  de	  selvstændige.	  Vi	  ved,	  der	  er	  behov	  for	  et	  fællesskab,	  hvor	  der	  som	  
ergoterapeut	  gives	  plads	  til	  at	  udvikle	  sin	  virksomhed	  på	  lige	  netop	  den	  måde,	  der	  virker	  
for	  en	  selv	  –	  og	  for	  ens	  kunder.	  	  Vi	  oplever	  dog	  jævnligt	  behovet	  for	  fælles	  opbakning,	  
f.eks.	  når	  vi	  bevæger	  os	  ind	  på	  et	  nyt	  marked.	  	  

Indsatser	  og	  resultater	  
Som	  skrevet	  er	  vi	  nu	  221	  medlemmer	  –	  en	  stigning	  på	  15	  siden	  2015/16.	  	  
I	  2016/2017	  har	  vi	  prioriteret	  en	  evaluering/undersøgelse	  af	  Etfs	  tilbud	  målrettet	  de	  
selvstændige.	  Vi	  ønskede	  et	  overblik	  over	  erfaringer	  og	  behov,	  før	  nye	  tiltag	  blev	  sat	  i	  
gang.	  	  
	  
Følgende	  blev	  tydeligt:	  Netværksmøderne	  og	  Klub-‐tilbuddene	  via	  Facebook	  rammer	  
særligt	  behovet	  hos	  dem,	  som	  har	  brug	  for	  konkolleger,	  opbakning	  og	  sparring.	  
Herunder	  dem	  som	  er	  gryende	  virksomhedsejere.	  Der	  har	  været	  begrænset	  med	  
deltagere	  til	  de	  sidste	  års	  netværksdage.	  
Nogle	  udtrykte	  stort	  ønske	  om,	  at	  netværksmøder	  ind	  imellem	  er	  i	  weekender,	  så	  der	  er	  
mulighed	  for	  at	  deltage.	  Flere	  har	  i	  det	  hele	  taget	  svært	  ved	  at	  skabe	  overblik	  over	  
relevante	  tilbud	  fra	  Etf,	  og	  hvor	  de	  kan	  finde	  nærmere	  information	  om	  de	  enkelte	  tilbud.	  	  
	  
Nogle	  overvejer	  at	  melde	  sig	  ud,	  fordi	  de	  ikke	  får	  det,	  de	  har	  behov	  for	  som	  
selvstændige.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  vi	  bliver	  skarpe	  på,	  hvad	  det	  er	  FAGforeningen	  
giver	  os,	  og	  hvad	  vi	  i	  Klubben	  supplerer	  med.	  Samtidig	  holder	  vi	  os	  for	  øje,	  at	  det	  arbejde	  
vi	  som	  bestyrelse	  yder	  er	  frivilligt.	  
	  
Vi	  fandt	  det	  også	  relevant	  at	  spørge	  formænd	  for	  de	  selvstændige	  i	  andre	  fagforeninger,	  
fordi	  de	  har	  samme	  interesse	  som	  os.	  Nemlig	  udviklingen	  af	  en	  selvstændig	  
beskæftigelse/	  et	  firma,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  specifik	  profession.	  	  
Vi	  trak	  på	  erfaringer	  fra	  et	  bredere	  udsnit	  af	  fagforeninger,	  fordi	  vi	  selv	  dækker	  et	  bredt	  
område	  og	  har	  brug	  for	  inspiration	  fra	  flere	  fronter:	  Nogle	  med	  mange	  års	  erfaring	  med	  
selvstændig	  beskæftigelse	  og	  virksomhedsudvikling.	  -‐	  Ikke	  kun	  indenfor	  
sundhedsområdet.	  	  
	  
Evalueringen	  og	  undersøgelsen	  har	  været	  berigende,	  fordi	  vi	  har	  fået	  et	  mere	  bevidst	  
fundament	  at	  arbejde	  ud	  fra.	  Vi	  vil	  samle	  det	  på	  efterårets	  2-‐dages	  bestyrelsesmøde	  i	  
2017.	  



	  
	  
	  

	   4	  

Desuden	  kan	  nævnes,	  at	  vi	  i	  samarbejde	  med	  Ulla	  Garbøl	  udarbejdede	  et	  høringssvar	  i	  
december	  2017	  til	  et	  nyt	  offentligt	  journalsystem	  som	  inkluderede	  alle	  private	  
behandlere.	  	  
Høringssvaret	  ligger	  på	  ETfs	  hjemmeside:	  
http://www.etf.dk/ergoterapi-‐og-‐politik/hoeringssvar	  
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/horingssvar/hoeringss
var_vedr._bekendtgoerelse_af_og_tilsyn_med_offentlige_og_private_behandlingsstede
r_dec_2016.pdf	  

Produkter	  
Folder:	  Nyttige	  tips	  til	  nystartede	  selvstændige	  ergoterapeuter.	  
Pjece	  omkring	  opstart	  som	  selvstændig	  m.m.	  Vi	  har	  i	  samarbejde	  med	  Ulla	  Kjelgaard	  
redigeret	  pjecen.	  Den	  ligger	  hos	  Etf	  til	  færdiggørelse.	  

Folder:	  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.	  	  

Netværksdage	  2017	  
Netværksdag	  den	  30.	  marts	  2017	  i	  Odense.	  ”Bliv	  ven	  med	  Skat”.	  13	  deltagere	  (heraf	  6	  
fra	  bestyrelsen).	   	  
Netværksdag	  den	  25.	  september	  2017	  i	  København.	  “Kend	  dine	  rettigheder	  og	  dine	  
muligheder”. I	  forbindelse	  med	  netværksdagen	  afholdes	  generalforsamling.	  20	  
deltagere	  (heraf	  8	  fra	  bestyrelsen). 

Planlægning	  af	  Netværksdage	  2018	  
Forløbet	  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!	  
Udviklingsforløbet	  udbydes	  af	  Karlbak,	  som	  arbejder	  med	  selvstændige	  arbejdsliv	  fra	  alle	  
vinkler:	  som	  arbejdsplads,	  som	  vækstmodel,	  som	  platform	  for	  samarbejde,	  og	  som	  en	  af	  
fremtidens	  mange	  beskæftigelsesformer.	  	  
Torsdag	  den	  15.	  marts	  2018	  i	  Odense:	  ”Det	  selvstændige	  arbejdsliv”	  
Mandag	  den	  17.	  september	  2018	  i	  København:	  “Prissætning	  og	  forhandling”	  
Begge	  temadage	  kommer	  til	  at	  veksle	  mellem	  korte	  oplæg,	  afprøvning	  af	  ny	  viden,	  
mange	  bidrag	  fra	  alle	  deltagere,	  og	  tid	  til	  at	  starte	  egne	  nye	  initiativer	  op	  på	  selve	  dagen.	  	  
Mellem	  de	  to	  temadage	  får	  deltagerne	  mulighed	  for	  at	  tilkøbe	  individuel	  sparring.	  
Sparring	  kan	  foregå	  pr.	  skype	  eller	  ved	  et	  fysisk	  møde	  –	  efter	  aftale	  mellem	  virksomhed	  
og	  Karlbak.	  Prisen	  er	  kr.	  2.000,-‐	  plus	  moms. De	  individuelle	  samtaler	  er	  effektive	  til	  at	  
fjerne	  barrierer	  i	  den	  enkelte	  virksomhed,	  og	  dermed	  til	  at	  skabe	  konkrete	  handlinger.	  	  
Dagene	  er	  værd	  at	  prioritere,	  så	  skriv	  dem	  ind	  i	  kalenderen!	  
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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.	  Ansatte	  hos	  Etf	  som	  er	  relevante	  for	  KPPE	  kan	  være	  medlem	  af	  den	  
lukkede	  gruppe,	  selv	  om	  de	  ikke	  er	  medlem	  af	  KPPE.	  Det	  er	  frivilligt!	  
Vi	  er	  dags	  dato	  101	  medlemmer	  i	  facebookgruppen.	  Vi	  ser	  øget	  sparring	  og	  støtte	  i	  
gruppen.	  Brug	  Facebookgruppen	  endnu	  mere;	  del	  viden,	  succeser,	  stil	  spørgsmål/bed	  
om	  hjælp	  og	  støt	  os	  i	  at	  udbrede	  viden.	  

Fonden	  
Hovedbestyrelsen	  har	  besluttet,	  at	  Fonden	  for	  privatpraktiserende	  ergoterapeuter	  blev	  
nedlagt	  pr.	  1.	  juni	  2017.	  	  
Fonden	  blev	  i	  sin	  tid	  etableret	  for	  at	  fremme	  iværksætteri	  blandt	  ergoterapeuter.	  
Samfundsudviklingen	  har	  i	  midlertidig	  indhentet	  den,	  således	  at	  alle	  kommuner	  i	  dag	  
tilbyder	  iværksætterkurser.	  Det	  kostede	  ganske	  enkelt	  mere	  at	  administrere	  fonden	  end	  
de	  penge,	  der	  var	  i	  den.	  Desuden	  har	  der	  igennem	  de	  sidste	  år	  været	  et	  meget	  
begrænset	  antal	  ansøgere.	  Vi	  kan	  som	  selvstændige	  søge	  Praksispuljen	  på	  linje	  med	  
andre	  ergoterapeuter:	  http://www.etf.dk/ergoterapi-‐og-‐politik/fonde-‐og-‐puljer	  

Web	  
www.etf.dk/klub-‐privatpraktiserende	  
Vi	  sætter	  pris	  på	  henvendelser	  fra	  medlemmer,	  hvis	  der	  er	  noget,	  I	  synes,	  bør	  være	  
anderledes.	  Vi	  er	  ikke	  tilfredse	  med	  indhold.	  Vi	  har	  ideer,	  men	  må	  også	  prioritere,	  
hvilket	  arbejde,	  der	  er	  det	  vigtigste.	  Derfor	  hjælper	  det	  at	  få	  jeres	  bud.	  
www.find-‐ergoterapeut.nu	  
Hvis	  du	  har	  rettelser	  til	  dine	  oplysninger	  på	  find.ergoterapeut.nu	  skal	  du	  indsende	  
ændringsblanket	  via	  Etfs	  hjemmeside	  -‐	  der	  er	  link	  til	  blanketten	  her:	  
http://www.etf.dk/ergoterapi-‐og-‐politik/faglige-‐fora/klub-‐
privatpraktiserende/medlemskab	  -‐	  scroll	  ned	  og	  tryk	  på	  +	  ud	  for	  "Rettelser	  til	  Find	  en	  
ergoterapeut".	  
Når	  blanketten	  er	  modtaget	  i	  Etf,	  vil	  der	  gå	  8-‐14	  dage	  før	  rettelserne	  kan	  ses	  på	  
hjemmesiden.	  Dette	  skyldes,	  at	  opgaven	  med	  opdatering	  indgår	  i	  et	  særligt	  "rul"	  ift.	  
opgaver	  i	  HK-‐gruppen.	  
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	  
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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	  nye	  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.	  De	  får	  noget	  værdifuldt	  med	  sig	  i	  
form	  af	  saglig	  relevant	  sparring	  og	  udfordring	  samt	  kontakter	  udenfor	  det	  
ergoterapeutfaglige	  netværk.	  
Gavnlig	  inspiration	  og	  udviklingspotentiale	  for	  alle	  tilstedeværende.	  	  
Første	  Pitchtræning	  I	  2017	  var	  den	  15.	  juni.	  	  
Den	  anden	  er	  sat	  til	  26.september	  kl.	  9.30.	  	  
Her	  får	  du	  en	  enestående	  mulighed	  for	  at	  få	  kompetent	  sparring	  til	  din	  virksomheds	  
udfordringer	  og	  planer	  for	  fremtiden	  fra	  et	  panel	  bestående	  af	  erfarne	  erhvervsfolk	  fra	  
CONNECT	  Denmarks	  netværk.	  	  
Kontaktperson:	  Ulla	  Kjelgaard.	  	  

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	  	  
Etf	  har	  lavet	  samarbejdsaftale	  med	  et	  advokatfirma	  som	  kan	  støtte	  i	  varetagelse	  af	  
juridiske	  aftaler.	  Mulighed	  for	  rabat	  for	  medlemmerne.	   	  

Bestyrelsen	  
Formand	  Anette	  Jackson	  (Vestgruppen)	  på	  valg	  –	  stiller	  op	  til	  genvalg	  
Næstformand	  Janne	  Mottlau	  (Østgruppen)	  
Gitte	  Brun (Vestgruppen)	  
Lotte	  Vesterli (Østgruppen)	  
Marie	  Engel	  Jensen	  (Vestgruppen)	  på	  valg	  –	  stiller	  op	  til	  genvalg	  
Susanne	  Søndergård	  (Vestgruppen)	  på	  valg	  –	  stiller	  op	  til	  genvalg	  
Ann	  Karin	  Vestergaard	  -‐	  Suppleant	  
Helle	  Hedegaard	  -‐	  Suppleant	  
Vi	  har	  i	  2016/2017	  mærket	  værdien	  af	  en	  veludviklet	  infrastruktur,	  hvor	  opgaverne	  i	  
bestyrelsen	  er	  fordelt	  efter	  kompetencer.	  	  
Vi	  har	  aktivt	  benyttet	  de	  2	  undergrupper	  i	  bestyrelsen,	  som	  varetager	  veldefinerede	  
opgaver	  ud	  fra	  vores	  strategi	  2017-‐2019. Desuden	  har	  vi	  i	  vores	  mødestruktur	  
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prioriteret	  1	  møde	  i	  København	  med	  mulighed	  for	  fysiske	  møder	  med	  kontakter	  i	  Etf	  
samt	  at	  medlemmer	  fra	  Østgruppen	  tager	  til	  relevante	  møder	  i	  København.	  

Møder	  med	  beslutningsgrundlag	  
29.	  og	  30	  januar	  2017,	  Nødebohuse,	  Konstituering	  af	  bestyrelse	  
24.	  marts,	  Zoom-‐møde	  
23.	  maj	  2016,	  Etf	  i	  København 	 
7.	  september,	  Zoom-‐møde	  
Derudover	  har	  vi	  haft	  flere	  arbejdsmøder	  i	  vores	  undergrupper.	  Herunder	  arbejde	  i	  
forbindelse	  med	  evaluering	  af	  Etfs	  tilbud	  og	  undersøgelse	  af	  fagforeninger	  	  

Økonomi	  
Vi	  har	  kr.	  4.000	  som	  grundbeløb	  +	  kr.	  50	  pr	  medlem.	  	  
Hertil	  overførtes	  et	  beløb	  på	  kr.	  28.340	  fra	  2016.	  Det	  ekstra	  høje	  beløb	  skyldtes,	  at	  vi	  i	  
2013-‐2016	  havde	  en	  ekstra	  bevilling	  på	  kr.	  40.000,	  da	  vi	  gik	  ind	  under	  fokusområdet	  
“sæt	  pris	  på	  Ergoterapi”.	  
Budgettet	  kræver,	  at	  vi	  er	  meget	  opmærksomme	  på,	  hvordan	  vi	  bruger	  pengene.	  Det	  
dækker	  kun	  det	  helt	  basale	  og	  alt	  arbejde	  bestyrelsen	  udfører	  er	  frivilligt.	  
	  
Vi	  har	  I	  2017	  fået	  et	  engangstilskud	  på	  kr.	  20.000	  til	  netværksdagene	  2018.	  Dette	  skete	  i	  
forbindelse	  med	  lukningen	  af	  Fonden.	  Vi	  prioriterer	  netværksdage	  og	  samspil	  på	  tværs.	  
Men	  det	  koster	  også.	  Derfor	  foreslår	  vi	  fra	  2018	  et	  årligt	  kontingent	  på	  200	  kr.	  

Fremtiden	  –	  på	  gensyn!	  
Der	  er	  brug	  for	  os!	  	  
Vi	  vil	  gerne	  være	  flere,	  der	  engagerer	  sig!	  Vi	  ved,	  hvor	  stor	  betydning	  det	  har	  at	  stå	  
sammen	  som	  konkolleger	  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	  igang,	  så	  tag	  vedkommende	  med	  til	  generalforsamling	  og	  netværksdag	  den	  
25.	  september	  kl.	  9.30	  I	  Etfs	  lokaler	  I	  København	  

TAK	  
Som	  ny	  formand	  siger	  jeg	  Mange	  Tak	  til	  tidligere	  fru	  formand,	  Janne	  Mottlau,	  igennem	  
mange	  år.	  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	  og	  Ulla	  
Garbøl	  i	  forbindelse	  med	  høringssvar.	  	  
En	  særlig	  tak	  til	  Konsulent	  Ulla	  Kjelgaard	  for	  hendes	  grundige	  og	  engagerede	  arbejde	  for	  
Klubben.	  
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Bestyrelsen	  og	  deres	  virksomheder	  
Anette	  Jackson,	  firmaet	  JACT:	  www.jact.dk	  
Jact	  skaber	  rum	  for	  forandring	  til	  de	  mennesker,	  der	  oplever	  sig	  presset/fastlåst	  og	  ikke	  
trives	  i	  dagligdagen.	  Anette	  inviterer	  til	  handlingsforløb,	  frem	  for	  behandlingsforløb	  og	  
henvender	  sig	  til	  virksomheder	  og	  individuelle.	  Der	  tages	  hånd	  om	  eget	  udgangspunkt,	  
herunder	  at	  finde	  frem	  til	  rammer,	  der	  støtter.	  	  
Hun	  er	  igang	  med	  en	  flerårig	  udviklingsproces	  af	  digitale	  produkter,	  der	  støtter	  så	  livet	  
kan	  leves	  istedet	  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-‐barn-‐
relationen.	  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	  
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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	  


