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REFERAT 
 

Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 
 
Møde den 13. september 2012 kl. 10.00-15.00  i Ergoterapeutforeningen, lokale T23.  

Ergoterapeutforeningen 

Nørre Voldgade 90 

DK-1358 København K 

Tlf: +45 88 82 62 70 

Fax: +45 33 41 47 10 

cvr nr. 19 12 11 19 

etf.dk 

Deltagere i planlægningsmøde 
Lene Lange (LL), Hospitalsenheden Horsens 
Johanne Drachmann (JD) 
Tove Gad Schreiber, Via University College, Ergoterapeutuddannelsen Holstebro 
Lis Kleinstrup (LK), Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
Lene Kiehl Jensen (LKJ), Rudersdal Kommune 
Hella Obel (HO), Hillerød Kommune 
 
Afbud 
Rigmor Bennetsen (RB), Brørup Kommune 
Christina Rosendahl (CR), Aarhus Universitetshospital 
Helle Kruuse-Andersen (HKA), Aarhus Universitetshospital 
 

Den 13. september 2012 

Side 1  

Ref.: initialer 

E-mail:  initialer@eft.dk 

Direkte tlf: tlf.nummer 

Dagsorden  

1) Færdiggørelse af planlægning af lederkonference med deltagelse af Dan-
ske Fysioterapeuters Lederfraktions medlemmer i planlægningsgruppen. 
Detailplanlægning fremgår af internt referat. Det aftales, at bestyrelsesmedlem-
merne mødes kl. 9 for at ordne de sidste detaljer, og at vi står klar kl. 9,30 for at 
byde konferencedeltagerne velkomne. 
 
2) Planlægning af generalforsamling 
Annoncering af generalforsamling skal ske med mindst 6 ugers varsel og med 
angivelse af dagsorden. Indkaldelsen annonceres i fagbladet Ergoterapeuten og 
på www.etf.dk 
Det aftales endvidere, at dagsorden udsendes til selskabets medlemmer. 
 
Dagsorden: 

1) Valg af referent og dirigent 
2) Bestyrelsens beretning 
3) Fremlæggelse af revideret regnskab 
4) Indkomne forslag 

Eventuelle forslag bedes mailet til formanden lene.lange@horsens.rm.dk  
senest 14 dage før generalforsamlingen 

5) Arbejdsprogram for det kommende år 
6) Budget for det kommende år 
7) Valg af bestyrelse og suppleanter 

 Formanden er ikke på valg 
Til bestyrelsen er flg. på valg: Lene Kiehl Jensen, Helle Kruuse-Andersen 
og Christina Rosendahl Kjelberg 

 Til suppleanter er flg. på valg: Hella Obel 
8) Eventuelt 

 
Planlægning af indhold i dagsordenspunkter: 
Valg af referent og dirigent 
Bestyrelsen foreslår Hella Obel som referent og Lars Møller som dirigent. 

http://www.etf.dk/
mailto:lene.lange@horsens.rm.dk
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Bestyrelsens beretning 
Det aftales, at Johanne Drachmann og Lene Lange laver et udkast til beretning, 
som rundsendes til bestyrelsen til kommentering. 
 
Fremlæggelse af revideret regnskab 
Lars Astrup og Lene Lange udarbejder regnskab. 
 
Indkomne forslag 
Medlemmerne bedes maile forslag til formanden senest 14 dage før generalfor-
samling. 
 
Arbejdsprogram for det kommende år 
Bestyrelsen ønsker en drøftelse af visioner for selskabets arbejde f.eks. at 

 fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at forbere-
de sig til at blive leder  

 fastholdelse af ergoterapeuter i lederstillinger 

 sætte lederdagsorden 
Johanne Drachmann og Lene Lange laver oplæg til drøftelse i bestyrelsen den 
26. oktober 2012 
 
Budget for det kommende år 
Lene Lange udarbejder budget for det kommende år. Dette drøftes på bestyrel-
sesmøde den 26. oktober. 
 
Valg af bestyrelse og suppleanter 
Bestyrelsen består af en formand, seks medlemmer og to suppleanter. Valgperi-
oden er to år. Formanden er på valg i ulige år.  
I 2012 er flg. på valg til bestyrelsen: Lene Kiehl Jensen, Helle Kruuse-Andersen 
og Christina Rosendahl Kjelberg 
I 2012 er flg. valg til suppleant: Hella Obel 
Lene Kiehl Jensen og Hella Obel genopstiller til valg. 
 
Det aftales, at Lene Lange kontakter Helle Kruuse-Andersen og Christina Rosen-
dahl Kejlberg for at afklare, om de ønsker at genopstille. 
 
Stemmeoptællere: 
Bestyrelsen finder og foreslår 3 af de tilmeldte medlemmer af selskabet. 
 
3) Orienteringspunkter ved bestyrelsen og fra Etf 
Status på antal medlemmer 
146 medlemmer pr. dags dato. Lars Astrup mailer liste over medlemmer af sel-
skabet til Lene Lange, som sørger for at videresende til bestyrelsen. 
 
Status på selskabets økonomi 
Den 1. juli 2012 var der 126 medlemmer (Etf betaler selskabet kr. 50 pr. medlem) 
svarende til kr. 10.300 samt fast beløb på kr. 27.250. Dvs. samlet budget for 2012 
er kr. 37.550 kr. I øjeblikket er anvendt ca. 25.000 kr. på bestyrelsesmøder og 
temabaseret medlemsarrangement. 
 
Bestyrelsen drøftede muligheden for fondsansøgninger til bestyrelsens arrange-
menter, f.eks. oplægsholdere på konference. Johanne Drachmann tilbød at påta-
ge sig opgaven med ansøgning, under forudsætning af at bestyrelsen fastsætter 
et klart formål (arbejdsprogram). 
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Brev til nye medlemmer af selskabet 
Er udarbejdet og udsendt til alle nuværende medlemmer. Vil fremover blive sendt 
til nye medlemmer, som melder sig ind i selskabet. 
 
Status på revidering af pjecen ’Ergoterapeutforeningens samarbejde med lederne 
– aktiviteter og muligheder’ 
Forventes klar til at blive uddelt på lederkonferencen. Findes desuden på Etf’s 
hjemmeside. 
 
Forløb for nye ledere 
6 nye lederforløb er afsluttet med 18 gennemførte ergoterapeuter og fysiotera-
peuter, heraf er 8 gået til eksamen. 
 
Coaching forløb 
Er startet igen. Der er 16 deltagere heraf er 4 fysioterapeuter. Her bliver også 
muligt at gå til eksamen på diplomniveau. 
 
Strategi kursus 
Afvikles i efteråret med fokus på hvordan man strategisk udvikler sit ledelsesrum. 
Lars Astrup præsenterede kort indhold på kurset. 
 
Leder-uge 40 i FTF  
Information er udsendt til bestyrelsen.  
  
4) Planlægning af dialog med regionsformændene 
Afholdes i forbindelse med bestyrelsesmøde den 26.10.12 kl. 10-12 
 
Bestyrelsens formål med mødet er at få bedre indsigt i regionsformændenes ar-
bejde og drøfte, hvordan vi kan samarbejde og finde et ’nyt tredje’ hvor vi under-
støtter og hjælper hinanden i forhold til ledelsesområdet. 
 
Bestyrelsen foreslår, at vi bl.a. drøfter mulighederne for at afholde lederaktuelle 
arrangementer i regionerne. Forslag til temaer kunne f.eks. være  

 hvordan får vi inspireret de ergoterapeutstuderende til at fokusere mere 
på ledelse som en del af ergoterapifaget og ledelse som en profession – 
eksempelvis i deres møde med praksis? 

  hvordan arbejder vi som ledere med rekruttering til leder job og ansæt-
telsesamtaler? 

 strategisk ledelsestænkning 

 lokal løndannelse som ledelsesredskab 
 
5) Planlægning af bestyrelsesmøde den 26.10.12 
Det aftales, at bruge ca. en time om eftermiddagen på at drøfte bogen ’Det affek-
tive arbejde’ af Katrin Hjorth. Lars Astrup køber 2 eksemplarer og sender dem til 
to bestyrelsesmedlemmer. Når de har læst, forespørger de på mail, hvem der 
gerne vil have bogen til læsning efterfølgende. Tove Gad Schreiber har allerede 
bogen, og påtager sig at præsentere bogens indhold, evt. relatere teori til et prak-
siseksempel. 
 
6) Eventuelt 

Flg. forslag til kommende arrangementer blev præsenteret: 

 Næste konference, som planlægges af selskabet bør programmet inde-

holde et fysisk eller socialt indslag. 

 Medlemsarrangementer 
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o Vandring / pilgrimsvandring med ledelsesmæssigt indhold 

o Bustur – på besøg på forskellige arbejdspladser mhp. lederinspi-

ration 

o Besøg på en privat eller offentlig virksomhed, som er kendt for at 

udøve særlig god ledelse 

o Fagfestival for ergoterapeuter 

 

Der blev forespurgt til status på kampagnen ’Vi sætter pris på ergoterapi’. Kan evt. 

sættes på som punkt til møde i foråret. 

 

Lis Kleinstrup orienterede om at hun af Danske Regioner er blevet indbudt til at 

deltage i et interview om velfærdsprofessionernes behov i fremtiden. Bestyrelsen 

drøftede input til vigtige pointer. 

 

 


