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Deltagere bestyrelsesmedlemmer 
Lene Lange (LL), Hospitalsenheden Horsens 
Johanne Drachmann (JD) 
Tove Gad Schreiber, Via University College, Ergoterapeutuddannelsen Holstebro 
Lis Kleinstrup (LK), Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
Helle Kruuse-Andersen (HKA), Aarhus Universitetshospital 
Hella Obel (HO), Hillerød Kommune (fra kl. 13,30) 
Christina Rosendahl (CR), Aarhus Universitetshospital 
Rigmor Bennetsen (RB), Brørup Kommune 
 
Deltagere Etf i punkt 4 
Lars Astrup (LA), lederkonsulent 
Lars Møller (LM), direktør 
 
Afbud 
Lene Kiehl Jensen (LKJ), Rudersdal Kommune 
Gunner Gamborg (GG), landsformand (forhindret i at deltage i punkt 4 af personlige 
årsager) 

Den 23. maj 2013 

Side 1  

Ref.: LLA 

E-mail: leder@eft.dk 

Direkte tlf: 53 49 09 79 

 
 
DAGSORDEN 
 

1. Præsentation og drøftelse af oplæg til ”ledermanifest” v./JD, TGS og 
HKA  
Sagsfremstilling: Udkast rundsendt til bestyrelsen pr. mail. Der ønskes en 
drøftelse med henblik på færdiggørelse af dokumentet. 
 

Konklusion: Bestyrelsen tilkendegiver stor ros til skrivegruppen, idet ind-
holdet i manifestet tydeligt afspejler de dialoger, vi har haft i bestyrelsen. 
Det aftales, at skrivegruppen tilføjer en indledning og en afrunding. Sidst-
nævnte skal være handlingsvisende også i forhold til selskabets forvent-
ninger, også til Etf. Skrivegruppen fremsender revideret udkast til besty-
relsen senest den 01.06.13. Bestyrelsen melder derefter tilbage til skri-
vegruppen med en tidsfrist til den 05.06.13. Skrivegruppen vurderer her-
efter de indkomne ændringsforslag og tilretter konceptet, som herefter 
sendes til endelig godkendelse i bestyrelsen den 08.06.13. 
 

2. Forberedelse til møde med Gunner Gamborg og Lars Møller om 
Etf’s lederstrategi 2014-2016 
Sagsfremstilling: Der ønskes en drøftelse af følgende spørgsmål, som vi 
skal give input til Etf’s ledelse under punkt 4:  
1) Hvad skal fokus være i Etf’s lederstrategi 2014-2016?  
2) Hvilke indsatser skal prioriteres og hvordan?  
3) Hvad er bestyrelsens opgave?  
4) Hvordan vil vi bidrage?  
5) Hvad forventer vi af Etf’s ledelse? 
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Konklusion: Bestyrelsen har flg. input til de stillede spørgsmål 
 

 Ad 1) Hvad skal være i fokus i Etf’s lederstrategi 2014-2016: 

 Sammenhæng og samarbejde i Sundhedskartellet på ledelses-
området 

 Dagsordensættende ift. at skabe lederstillinger og få medlem-
merne til at søge lederstillinger – en interesse for Etf på fagets 
vegne 

 Manifestering af, at Etf forventer, at ergoterapeuter påtager sig 
lederansvar 

 Alle ergoterapeuter har et ansvar for at bidrage til god ledelse/ 
god leder 

 Positionering ift. nogle af de nye områder – hvordan får vi nuan-
ceret den strukturelle magt? 
 

 Ad 2) Hvilke indsatser skal prioriteres og hvordan? 

 Strategisk indsats for at få ergoterapeutledere ind i ”magtpositio-
ner” i det offentlige Danmark 
 

Ad 3) Bestyrelsens opgave er bl.a. at: 

 Understøtte prioritering af uddannelse af kandidater 

 Understøtte forankring af (ergoterapifaglig) ledelse 

 Sætte fokus på (ergoterapifaglig) ledelse 
 

Ad 4) Hvordan vil vi bidrage 

 Være vedholdende og sætte (ergoterapifaglig) ledelse på dags-
ordenen i alle de sammenhænge, hvor vi kan komme til det 
 

Ad 5) Hvad forventer vi af Etf 

 At der arbejdes for at sætte ergoterapeutledere på den strategi-
ske dagsorden på ”de bonede gulve” 
 

 

Derudover har bestyrelsen en forventning om, at Etf arbejder for honore-
ring af kandidater m.fl. i den regionale overenskomst, på lige vilkår med 
den kommunale overenskomst.  

 
3. Status på planlægning af medlemsarrangementer i samarbejde med 

regionsformændene 
Kl. 12.00-12.30 
Annoncering / markedsføring: 
Arrangementerne er annonceret på Etf’s hjemmeside i kalenderen. 
Det aftales, at lave en ”’reklameslip”’, som uddeles til deltagere på Etf’s 
Jubilæumskonferencer. LL aftaler dette med LA. 
Artikel i Ergoterapeuten efter første medlemsarrangement. 
 

Færdiggørelse af Inspirations videoer: 
På nær én ser det ud til, at alle videoer er lavet og afsendt til Gitten 
Hammerberg. 
 

Planlægning af bestyrelsens deltagelse i medlemsarrangementer: 
Torsdag den 13. juni i Århus: Helle Kruuse-Andersen, Lene Lange 
Torsdag den 29. august i Holstebro: Tove Gad Schreiber, Rigmor Ben-
netsen 
Mandag den 16. september i Aalborg: Lis Kleinstrup, Lene Lange 
Mandag den 30. september i Næstved: Hella Obel 
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Torsdag den 3. oktober i København: Lene Kiehl Jensen, Johanne 
Drachmann 
Mandag den 21. oktober i Fredericia: Rigmor Bennetsen, Christina Ro-
sendahl Kejlberg (sidstnævnte muligvis forhindret). I så fald træffer CR 
selv aftale med enten Helle Kruuse-Andersen eller Lis Kleinstrup. 
Det forventes, at regionsformændene fordeler sig, således at de også er 
repræsenteret på alle medlemsarrangementer. 

 
4. Drøftelse af Etf’s lederstrategi 2014-2016 med Gunner Gamborg og 

Lars Møller 

Konklusion: 

Selskab for ledere i Ergoterapeutforeningen ønsker forsat at arbejde 

sammen med andre sundhedsfaglige organisationer i Sundhedskartellet 

(SHK) omkring lederindsatsen. 

 

Selskab for ledere ønsker et dialogmøde med Ergoterapeutforeningens 

afdelingschef for Fag & Politik Annemarie Knigge omkring fagpolitiske til-

tag. Det kunne fx være næste bestyrelsesmøde. 

 

Der er pr. 1. juni i alt 290 ledermedlemmer og 64 koordinatorer.  Se bilag 

for titler. Det er ikke muligt at fremskaffe statistisk materiale over, hvor 

mange antal ansatte, der er tilknyttet den enkelte ledertitel eller koordina-

tor.   

 

Den tidligere udarbejdede strategi for lederområdet er stadig fundamen-

tet i Ergoterapeutforeningens lederindsats. Bestyrelsen arbejder med at 

færdiggøre et ledelseskodeks, som man ønsker at præsentere den 13. 

juni i forbindelse med opstart af en række temamøder omkring faglig ind-

flydelse. 

 

Ergoterapeutforeningen arbejder med at udforme et forslag til indlednin-

gen i lederkodekset. 

 

Det nuværende lederaktivitetsniveau er passende, hvilket betyder, at der 

forsat ønskes udbudt 6-7 årlige lederaktiviteter: 

 Fælles lederkonference med Danske Fysioterapeuter 

 Kommunal lederdag 

 Workshop omkring ledelse, som bestyrelsen varetager 

 Fastholdelse af 3-4 årlige aktiviteter med fokus på personlig ledelse    

 

I forbindelse med mødet stillede bestyrelsen følgende spørgsmål: Hvorfor 

flytter vi ikke samme med Danske Fysioterapeuter? 

 

Bestyrelsen tilkendegav bekymring over, at Ergoterapeutforeningen 

fremover ikke skulle dele samme adresse som Danske Fysioterapeuter i 

forhold til det nære samarbejde, der eksisterer mellem de to foreninger. 

 

LM kommenterede det faktum, at Ergoterapeutforeningen ikke længere 

skulle dele samme adresse med Danske Fysioterapeuter pr. 1. november 

2013 ved at henvise til at det gode samarbejde vil forsætte uforandret, 

den eneste ændring vil være af praktisk karakter i forhold til transporttid 

mellem de to foreningers adresser.  

 

Følgende tekst kan læses på de to foreningers hjemmeside. 
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Lokalefællesskabet mellem fire sundhedsfaglige organi-
sationer ophører 

 

Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost og Ernæ-

ringsforbundet og Dansk Tandplejerforening har i en række år delt 

et lejemål centralt i København. De seneste år har de fysiske forhold 

i lejemålet ikke kunne modsvare organisationernes behov. 

 
Vi har derfor gennem et stykke tid arbejdet på at finde løsninger, således 
at alle organisationerne bliver tilgodeset. Men trods bestræbelserne har 
det desværre ikke vist sig muligt at finde en løsning, som imødekommer 
alle fire organisationers ønsker på samme tid.  
Det betyder, at det ikke er muligt at fortsætte lokalefællesskabet på den 
nuværende adresse. Derfor har vi også undersøgt, om organisationerne 
sammen kunne finde et nyt lejemål på en anden adresse. Men heller ikke 
det har vist sig muligt. Derfor er der nu truffet beslutning om at opsige det 
fælles lejemål. Alle fire organisationer er stillet frit, således at den enkelte 
organisation selv kan afgøre, hvor den fremover vil bo. Formelt ophører 
lejemålet med udgangen af juli måned 2013. 
Ergoterapeutforeningen og Dansk Tandplejerforening ønsker at blive på 
den nuværende adresse, mens Danske Fysioterapeuter og Kost og Er-
næringsforbundet har valgt at finde et nyt lejemål på en anden adresse.  
Det skal understreges, at beslutningen på ingen måde er udtryk for sam-
arbejdsproblemer mellem organisationerne. Vi er særligt i de to terapeut-
organisationer opmærksomme på, at beslutningen om at opsige lokale-
fællesskabet på ingen måde må ændre ved det gode og mangeårige 
samarbejde, vi har haft og fortsat vil have både på det centrale politiske 
niveau og blandt vores medlemmer på arbejdspladserne.  

 
Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen 
Tina Lambrecht, konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter 

 
5. Paradoksledelse v./TGS 

Tove Gad Schreiber præsenterede ’Ledelse gennem paradokset, om le-
delsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet’, Lotte S. 
Lüscher, Dansk Psykologisk Forlag 2012. Bestyrelsen drøftede efterføl-
gende oplægget i relation til udfordringer i ergoterapifaglig ledelse. 
 

6. Orienteringspunkter 
Status på samarbejde med DSR og jordmoderforeningen: 
LA regner med at skulle holde møde med dem begge inden sommerferi-
en, således at de forhåbentlig bliver en del af før-leder-forløbet til efter-
året. 

 
Status på lederindsatsen i forhold til udvikling:  
Medio maj afsluttes forløbet for den nye leder, hvor der deltager 9 ergote-
rapeuter. Til efteråret er der forsat planlagt to yderligere forløb: Før-leder-
forløbet og et forhandlingsforløb. 
 
Bestyrelsen mangler kontinuerlig opfølgning på økonomien: 
LL afklarer dette med Etf. 
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Status antal medlemmer af selskabet:  
Medio maj 2013 er der 159 medlemmer, og der er 54, som er medlem af 
vores LinkedIn profil. 
 
Status på samarbejde om lederkonference 2013: JD orienterede om, at 
arbejdsgruppen arbejder på at lave en plan for en periode på 3 år, med 
fokus ledertalent udvikling og lederudvikling.  

 
7. Eventuelt 

Intet til punktet 
 


