
Referat generalforsamling for Klub af PrivatPraktiserende Ergoterapeuter, 
torsdag den 26. september 2019  

1. Valg af referent og ordstyrer: Referent Lotte W Vesterli. Ordstyrer: Lars Møller 

2. Bestyrelsens beretning 2018-2019 v/Anette Jackson. Læs også den skriftlige beretning, 
vedhæftet.  

Nogle højdepunkter fra beretningen:  

Vi står stærkere når vi står sammen. Vi ser et stort engagement og åbenhed i gruppen af 
selvstændige der er gode til at støtte hinanden. Et engagement vi ser vokser, blandt andet på 
Facebookgruppen.   

Sygesikring og Fritvalg er ikke nødvendigvis et tegn på kvalitet, derfor er det vigtigt at vi gør hvad 
vi kan for at påvirke det. Fokus har blandt andet været på: Prissættelse af ydelser og samarbejde om 
at have bæredygtige priser.  

Netværksdøgn: Vores første netværksdøgn var en stor succes hvor hele gruppen/differentieringen 
af de selvstændige ergoterapeuter kunne favnes, inklusiv garvede og dem der overvejer. Vi gentager 
successen til marts 2020. Vores netværksdage/døgn har det sidste år været præget af at vi har 
væsentlig flere medlemmer der deltager, dette har givet en god energi og mere erfaringsudveksling. 
Til dagens netværksdag er vi 36 tilmeldte, det næststørste antal nogensinde i klubbens historie, kun 
overgået af opstartsmødet tilbage i 2008, hvor der var 38. Vi glæder os over engagementet og satser 
på at det er en blivende tendens, da vi får rigtig meget positiv feedback blandt andet for muligheden 
for at møde andre ergoterapeuter i samme situation.  

Møde med Ergoterapeutforeningen: Der var et møde med foreningen efter netværksdøgnet 
omkring fritvalg, her var der god energi og gode spørgsmål. I forhold til frit valg skal vi holde fast i 
en idealisme og realisme. Man kan tage en faglig dialog med kommunen, så vi står ved vores 
kvalitet når tilbud forhandles med kommunerne bl.a. i forhold til frit valg.  

Facebook: Fortsæt endelig med at bruge den og drag nytte af hinandens erfaringer og viden.  

Folder: Læs gerne vores folder igen, den blev opdateret for ca. 1 år siden.  

VIA University: Vi har haft et godt samarbejde med VIA University, Århus, med de ergoterapeut 
studerende. VIA University har også et tilbud ”Grow Your Business” til små virksomheder. Få 
verden som arbejdsplads VIA University College 

Individuelle sparing med Margrete Bak tilbydes stadig til en særpris på 1000 kr. Tilbuddet gælder 
indtil næste netværksdøgn i 2020.  

https://www.etf.dk/privatpraktiserende: er opdateret med sidste information om eks. GDPR, frit-
valg m.m. Vi er i højere grad begyndt at benytter nyhederne. Tjek sitet ud og meld tilbage til 
formanden (anette@jact.dk), hvis I har nogle kommentarer eller ønsker. 

Find-ergoterapeut.nu: ETF er nu gået i gang med en ny og mere fleksibel udgave af find-
ergoterapeut.nu.  



Husk at opdatere jeres informationer på find-ergoterapeut.nu og sundhed.dk.  

Kommende netværksdage: Næste netværksdøgn er 13. – 14. marts i Middelfart og netværksdag i 
Kbh. 14. september, 2020.  

Spørgsmål til beretningen:  

Anette Kjærsgaard, Spørgsmål til Fritvalg: Fritvalg loven;  hvis ikke man inden for 7 dage har fået 
igangsat behandlingen har borgeren ret til at vælge privat behandling. KL (Kommunernes 
Landsforening) fritvalgservice.dk. Svar fra Lars Møller: Siden Folketinget vedtog lovændringen om 
ret til påbegyndelse af genoptræning (forudsat der foreligger en genoptræningsplan fra hospitalet), 
har Etf arbejdet på dels at sikre den bedst mulige faglighed i beskrivelserne af ydelser dels arbejdet 
på at sikre en rimelig betaling til medlemmerne. Således har en række medlemmer bistået FritValg 
med det faglige, og Etf har arbejdet sideløbende med honorarerne. Desværre har vi måttet 
konstatere, at der ikke er vilje til at forhandle med Etf, idet FritValg (og KL) ensidigt fastsætter 
honoreringen. Udover at den er lav, så er det helt uacceptabelt, at der ikke her kan forhandles, sådan 
som det fx er gældende unde Sygesikringen. Det er baggrunden for, at Etf sammen med Danske 
Fysioterapeuter og Psykologforeningen har besluttet, at vi ikke kan stille flere ressourcer gratis til 
rådighed for FritValg, og vores fælles holdning er meddelt til FritValg. Vi har også rettet 
henvendelse direkte til Sundhedsministeren i sagen. Lars Møller pegede på, at for Etf er det helt 
grundlæggende sådan, at Etf mener, at borgerne har ret til den rigtige genoptræning, udført af de 
rigtige fagpersoner på det rigtige tidspunkt; - og dermed ikke hvor den finder sted. Men det er også 
vigtigt, at de er ordentlige vilkår for medlemmerne, og det er pt. Ikke tilfældet. Det står naturligvis 
medlem frit for at indgå aftaler med FritValg,  

Kvaliteten er på vej ned. Og §140 skal i dag tages som de første hvilket gør at andre bevillinger 
tilsidesættes, giver stress og i værste salg udfordres vores autorisation.  

Anette Kjærsgaard, opfordrer til at vi laver et samarbejde med sygesikringen. Svar Anette Jackson: 
Vi fremlagde ved sidste års generalforsamling en intern undersøgelse bestyrelsen have lavet . Vi 
interviewede formændene for de selvstændige afdelinger i 6 fagforeninger bl.a. omkring 
medlemskab af sygesikringen. Vi så nogle barrierer i forhold til de krav sygesikringen stiller. Disse 
krav var medvirkende til at de selvstændige afdelinger i et samlet hele stod svagere og bar præg af 
en lønmodtagertilgang som ikke støtter alle de selvstændige medlemmer.   

Svar Lars Møller: Speciallægerne er i samarbejde med Etf begyndt at skabe debat om muligheden 
for at vi kommer med i den offentlige sygesikring, da der p.t. ikke er mulighed for at henvise til 
ergoterapi fra privatpraktiserende læger og speciallæger i modsætning til i det offentlige 
sygehusvæsen. For en del år siden takkede Etf nej til at blive en del af sygesikringen (den 
offentlige), og den beslutning har mange år senere vist sig at være meget uheldig. For nu er det 
meget vanskeligt at komme ind, idet det med stor sikkerhed vil betyde øgede offentlige udgifter. 
Lars Møller oplyste, at Etf fortsætter bestræbelserne, også selvom det er op ad bakke. 

Det er et stort ønske at der bliver en ligeværdighed til at få ergoterapeutisk behandling.  Eks. 
Sygeforsikringen Danmark (der er et forsikringsselskab) benævner dele af den ergoterapeutiske 
behandling som ”alternativ”. 

  



Samtidig vil Sygeforsikringen have at tilbuddet er landsdækkende, dvs. der skal være 
ergoterapeuter der kan tilbyde ydelser i hele landet. Og det en klar udfordring at kunne garantere et 
sådant behandlernet. En vej frem er at identificere nogle klart afgrænsede ydelser fx på linje med 
jordemødrenes fødselsforberedelse m.v. Lars Møller mødes med direktøren for Sygeforsikringen 
Danmark inden længe til en fornyet drøftelse herunder også om anvendelsen af begrebet 
”alternativ”, som Etf vil bede om at få fjernet fra deres hjemmeside. 

Susanne Bøgh undrer sig over hvorfor nogle kan få tilskud til børneergoterapi gennem deres 
sundhedsforsikring (privatforsikring) og de fleste kan ikke. Stine Nielsen opfordrer alle til at sende 
en liste til ETF med den viden de ligger inde med i forhold til børneergoterapi men også i forhold til 
andre ergoterapeutiske interventioner. Det vil være givtigt at få kortlagt, hvilke forsikringer der 
dækker ergoterapeutiske ydelser, samt hvordan vi kan ændre det.  Lars Møller vil arbejde videre 
med dette. Anette Kjærsgaard foreslår der skelnes til USA, der er længere fremme på området.    

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2018 v/Janne 

Enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkommende forslag  

Ingen indkomne forslag.  
 

5. Arbejdsprogram for det kommende år 2020 v/Anette Jackson. Se også vedhæftede 
arbejdsprogram. 

For os i bestyrelsen er det vigtigt med den tætte kontakt til ETF – det kræver samspil at rykke ift. 
Fritvalg og det har vi.  

Drag nytte af tilbuddet om Individuel Sparring ved Margrete Bak. 

Vær opmærksom på vores kommende netværksdøgn. Tilmeld jer allerede nu da der er max. 40 
pladser som fordeles efter først til mølle-princippet. Se vedhæftede flyer.   

Vi vil gerne opfordre alle til at melde ind med ideer til vores netværksdage/døgn. Alle ideer er 
meget velkomne, også selvom I er i tvivl om det er relevant ;)  

Vi har planer i gang omkring muligheden for at lave webinarer. Dette kræver planlægning i forhold 
til, hvor vi kan have optagelser liggende efterfølgende m.m. så det er en proces. 

Arbejdsprogrammet blev taget til efterretning.  
 

6. Fastsættelse af kontingent  

Kontingentet fortsættes uændret med 200 kr.  



 

7. Budget for det kommende år 2020 v/Janne  

Spørgsmål ang. Netværksdøgnet, med antallet af deltagere: Der er sat et maks. på 40 pga. kvaliteten 
i formidlingen. Bestyrelsen anbefaler at tilmelde sig så hurtigt som muligt, men vi er 
opmærksomme på at skabe plads til alle, der gavn af døgnet. 

Budget blev taget til efterretning.  
 

8. Valg af bestyrelse og suppleant   

Bestyrelsesmedlemmer på valg:  

Anette Jackson – genopstiller.  

Marie Engel Jensen – genopstiller.  

Nilo Wielund-Zarrehparvar – genopstiller.  

Ikke på valg:  

Janne Mottlau  

Lotte Vesterli  

Gitte Brun ønsker at træde ud af bestyrelsen.   

Anette Ellegård Navne vælges som nyt bestyrelsesmedlem, og overtager dermed det sidste år af 
Gitte Bruns valgperiode. 

Suppleanter på valg, vælges for en 1-årig periode. 

Ann Karin Vestergaard – genopstiller. 

Mie K. Lehm Mikkelsen – ønsker ikke genvalg. 

Signe Rasmussen Ulnits vælges som ny suppleant.  
 

9. Eventuelt.  

Marie Engel Jensen: Der er kommet mange nye medlemmer i facebookgruppen. Det værdsætter vi, 
men husk at fortælle dem I anbefaler at deltage i gruppen, at de både skal være medlemmer af ETF 
og af Klub for privatpraktiserende. 

Referent 

Lotte W Vesterli 


