
 

 

Formål Aktivitet Status 

At fremme de studerendes 

interesse for ledelse og 

motivation til at blive leder 

Bestyrelsen tager kontakt til alle 

ergoterapeutuddannelserne og 

tilbyder, at vi som bestyrelses-

medlemmer kommer ud på ud-

dannelserne og inspirerer de stu-

derende til ledelse. 

Koncept: Tre timers undervisning 

og dialog med de studerende om 

ledelse, lederstillinger og 

kompetenceudviklingsplan for at 

blive leder.  Der tilbydes oplæg 

tidligt i ergoterapeutuddannelsen 

og i forbindelse med modul 12. 

 

Vilkår: Ergoterapeutuddannelsen 

betaler 2 timers undervisning og 

befordringsgodtgørelse til 

underviser. 

 

Hvad skriver udd. om ledelse ifht. 

grundudd. ? 

 

Inden et evt. møde med 

rektorerne, researcher vi, om 

udd. skriver om ledelse  og hvad 

der er på vej i den nye grundudd. 

ifht. ledelse ? 

Der har været afholdt et 

arrangement i 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR undersøger dette + 

mødedato med rektorerne i etf 

og hvordan det passer sammen 

med næste mødedato i maj 

måned. 

 

 

 

 



 

 

At fastholde ergoterapeuter 

i lederstillinger 

 

 

Bestyrelsen tilbyder vejledning og 

sparring til ergoterapeuter, der sø-

ger lederstillinger. Dette tilbud be-

skrives på Etf’s hjemmeside under 

Selskab for Ledere. 

 

 

Bestyrelsen opfordrer alle til at gøre 

opmærksom på LinkedIN, hvis man 

er bekendt med ledige lederstillin-

ger, hvor ergoterapeutuddannelse 

vurderes at være relevant uddannel-

sesmæssig baggrund.  

 

Bestyrelsen har etableret en Face-

bookgruppe for ledere på Etf’s Fa-

cebook side. 

 

 

Skal vi i højere grad bidrage til at 

skabe rollemodeller ifht. at søge 

lederstillinger på højere niveau ? 

Hella Obel er et eksempel: Hvor-

dan var hendes vej fra ergotera-

peut til at blive ældrechef ? 

Mette Schrøder, HNC, er et an-

det eksempel. 

 

 

 

 

 

Mentorordningen skal gennemgås 

mhp at finde flere mentorer og få 

lagt en plan for markedsføring af 

tilbuddet, så det atter bliver et 

aktivt tilbud til nyere ledere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin og Johanne er i gang med 

at etablere en ”mentorbank”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At sætte ledelse på dagsor-

denen 

 

Bestyrelsen har som målsætning at 

blande sig i relevante debatter i lo-

kale og regionale medier, for heri-

gennem at profilere ledelse med er-

goterapeutisk baggrund. 

 

Afvikling af medlemsarrangement: 

Det aftales, at lederselskabets med-

lemsarrangementer fremover afvik-

les i foråret i de år, hvor Danske Fy-

sioterapeuter er ansvarlige for plan-

lægning af den fælles lederkonfe-

rence. 

 

Bestyrelsen formidler forskellige 

præsentationer til ergoterapeuter i 

 

Planlægning af årets lederkonfe-

rence 

 

 

 

Der bør etableres et ”landkort” 

over ledere, til brug for kollegial 

sparring 

Kan vi oparbejde en form for 

netværk/landkort, der viser, hvor 

der er ledere ansat ? 

 

Ifht. emnet stress skal det nok i 

højere grad omtales som kryds-

pres, da stress bruges i flæng: 

-skabe den professionelle 

arb.plads 

 

Johanne og Karin har været til 

planlægningsmøde med Danske 

Fysioterapeuter mhp valg af 

tema. 

 

Pernille tager kontakt til Annette 

Ahrentz herom, da det blev 

drøftet på generalforsamlingen i 

´15, hvor de begge var tilstede. 

 

 

 

Emnet er blevet drøftet på 

martsmødet. Selskabets 

medlemmer tænker til næste 

møde (27. maj) over hvordan vi 

kan udmønte det i et 

arrangement (form, oplægsholder 



 

 

forhold til hvorfor ledelse er vigtig 

for ergoterapeuter – hvorfor skal vi 

overhovedet være opmærksomme 

på dette felt? Hvilken betydning har 

det at vi som faggruppe blander os 

i ledelse? 

 

Bestyrelsen orienterer om konkrete 

resultater på bestyrelsesmøder og 

deler udvalgte historier på LinkedIN 

og Facebook gruppen. 

 

 

- kommunikation/relationel koor-

dinering 

- mod i ledelse 

Emnet kan måske bruges på en 

Master Class i 2017 ? 

 

Vi har sat på dagsordenen 

hvordan vi udbreder kendskabet 

til de MasterClasses der afholdes 

i samarbejde med Danske 

Fysioterapeuter 

 

 

 

 

 

 

mv.) Kommunikation om emnet 

må meget gerne foregå pr. mail. 

 

 

 

Karin undersøger med Danske 

Fysioterapeuter om vi i 

fællesskab kan finde en form der 

er acceptabel for begge parter. 

 


