
Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere 
Generalforsamling tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17-18.30 
 
Sted: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense 
Tilstede:  
 

Referat 
 

1. Valg af referent og dirigent 
Pernille Ellefsen, formand for Ergoterapeutforeningens Selskab for ledere bød velkommen til 
generalforsamling 2016. Pernille Ellefsen foreslog på vegne af bestyrelsen som dirigent for 
generalforsamlingen Lotte Lagoni (L.L.). L.L. blev valgt uden modkandidater og modtog valget. 
Herefter overtog L.L. styringen af mødet. 

Som referent foreslog bestyrelsen Anne Marie Torsting, som blev valgt uden modkandidater.  

L.L. konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt. Den har dog ikke været 
annonceret i Ergoterapeuten som det er foreskrevet i vedtægterne, hvilket dog ikke ansås som 
hindrende for mødets gennemførsel, da dagsordenen er udsendt på mail til alle medlemmer af 
selskabet, hvilket ikke fordres ifølge vedtægterne.  

Annette Arentzen og Lisbeth Krabbe blev valgt til stemmeudvalg uden modkandidater.  

2. Bestyrelsens beretning  
Bestyrelsen har i året bestået af: Pernille Ellefsen (formand), Johanne Drachmann (næstformand), 
Mette Skjærbæk Svane, Hella Obel, Lotte Lagoni, Helle Nørgaard Rasmussen, Christina Rosendahl 
og Rita Bonke (suppleant). 
Hella Obel og Lotte Lagoni trådte i perioden ud af bestyrelsen i forbindelse med at de fik nye jobs.  
 
Bestyrelsen har holdt 5 ordinære møder i 2015. 
 
Bestyrelsens arbejde: I år har Danske Fysioterapeuters lederråd arrangeret dette års 
lederkonference. Vi har som lederselskab i den forbindelse holdt møde med repræsentanter fra 
lederrådet i forbindelse med planlægning af den indholdsmæssige del.  Selskab for ledelse ønsker på 
alle måder at understøtte det gode samarbejde med vores fysioterapeutkolleger og var derfor glade 
for at kunne være en del af denne proces.  
Derudover har vi arbejdet med følgende: 

 Vi har igen i år stillet os til rådighed til at komme ud på vores uddannelsessteder og holde 

oplæg og dialog om ledelse med ergoterapeutstuderende. 

 Mentorordning. Johanne og Karin har gjort et stort stykke arbejde med at finde mentorer til især 

vores nye ledere. Men vi har også haft fokus på, at der i en mentor ordning også gives 

mulighed for at mentor reflekterer over egen praksis og ad den vej skaber grobund for 

udvikling af samme. Der er p.t 15 mentorer rimeligt fordelt i hele landet. 

 Tina Nør Langager bad selskabet drøfte, hvordan vi som lederselskab så, at vi kunne støtte de 

nye kandidater i ergoterapi. Lederselskabet ville meget gerne bidrage og arrangerede i den 

forbindelse to temamøder hvor ledere og kandidatuddannede medlemmer kunne mødes og 

drøfte, hvad kandidater kan bidrage med og hvilke opgaver, der kan/bør løse ude på 

arbejdspladserne. Det ene temamøde blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldte. 



 Pernille og Johanne har deltaget i et møde med Danske Fysioterapeuters lederråd i september 

måned, for at drøfte på hvilke områder lederselskabet og lederrådet kan samarbejde til gavn 

for vores medlemmer. Noget af det der blev drøftet var bl.a. afholdelse af Master Classes og 

Diplomuddannelse i Offentlig ledelse.  

 På sidste generalforsamling, var der fra nogle medlemmer et ønske om, at selskabet arbejdede 

med at lave et ”Danmarkskort” over hvor Etf havde ledere ansat, som hjælp til at skabe 

netværk medlemmerne imellem.  Vi har undersøgt muligheden for dette og det har vist sig at 

blive en for stor administrativ opgave i forhold til den effekt det måske har. I selskabet 

opfordrer vi medlemmerne til også selv at være opmærksomme på at skabe netværk, ex. i 

forbindelse med de arrangementer de deltager i. 

 Vi er i bestyrelsen opmærksomme på, at det kan være svært for vores medlemmer at tage fri 

for at deltage i de arrangementer vi udbyder og har derfor overvejet hvordan vi på anden vis, 

kan støtte og inspirere medlemmerne jf. vores formålsparagraf. De overvejelser vil vi gerne 

drøfte med medlemmerne på dette års generalforsamling. 

 

Derudover har der været afviklet følgende lederarrangementer: 

 Der har været afholdt 4 Master Classes rundt om i landet og den 5. afholdes den 16.11. i 
Slagelse. De afholdes med vekslende emner og oplægsholdere. Det har dog været ret 
sparsomt med tilmeldinger fra vores lederes side og derfor tages disse arrangementer af Etf-
lederprogrammet i 2017. 

 Etf har tilbudt at yde økonomisk støtte til ledere, der tilmeldte sig Den offentlige 
Diplomuddannelse i Ledelse ved COK i Herlev. Ingen ledere brugte det tilbud. Det fortsætter i 
2017, da vi har en aftale fælles med Danske Fysioterapeuter og COK i Herlev. 

 Der har også været afholdt TRIO-arrangementer rundt om i landet, hvor TR, AMIR og ledere 
kan deltage fra samme arb. plads. Det har en række ledere benyttet sig af i 2016. 
(Arrangementerne er bl.a. beskrevet på ledersiden på etf.dk.) 

 Før-leder-forløb: På forsøgsbasis bliver forløbet forlænget med endnu en dag, som ligger ½ år 
efter workshoppen, hvor deltagerne samles og går videre med emner, der har relevans ifht. at 
overveje, at gå ledervejen. Det passer fint ifht. lederpolitikken og at få flere ergoterapeuter til 
at gå ledervejen.  

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 
Helle Nørgaard Rasmusen fremlagde bestyrelsens regnskab for 2015. Se bilag Xx 

 

Kommentar: Der er genereret et godt overskud som skal bruges på arrangering af næste års lederkonference. 

Fokusområde på ledere v. ETF gav tidligere ekstrapenge. Det stopper nu. 

Regnskabet godkendt. 

 

Antal medlemmer af selskabet 

193 medlemmer pr. 21. oktober 2016 

Det er gratis at være medlem, hvis man opfylder medlemskriterierne. Ergoterapeutforeningen giver et 
tilskud på 50 kr. pr. medlem i selskabet ved årets udgang. 



De 193 medlemmer er en fremgang på 5 medlemmer siden sidste generalforsamling. Det svarer til 
cirka halvdelen af de i alt 350 ledere, der er ansat på lederoverenskomst i Ergoterapeutforeningen. 
Status er i øjeblikket, at der er ansat xxx ledere på KL overenskomst og xx ledere på Danske 
Regioners overenskomst. 

4. Indkomne forslag 
Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen skulle jf. indkaldelsen mailes til formanden senest 
14 dage før generalforsamlingen, dvs. deadline var tirsdag den 11. oktober 2016.  
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer af selskabet. 

 

5. Arbejdsprogram for det kommende år 
Bestyrelsen har i 2016 arbejdet videre med indsatsen i forhold til et tættere samarbejde med Danske 
fysioterapeuters lederråd, som der blev givet opbakning til på sidste års generalforsamling. Vi har i 
2016 samarbejdet med lederrådet i forhold til planlægning af indhold på dette års lederkonference og 
vi har haft indledende drøftelser i forhold til hvordan vi ser afvikling af medlemstilbud kunne foregå på 
tværs af Lederrådet og Selskab for ledere. Vi ønsker at fortsætte dette arbejde i 2017. 

Derudover ønsker vi fortsat at arbejde  
 

1) At fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder 
Indsatser: 
Bestyrelsen tager kontakt til alle ergoterapeutuddannelserne og tilbyder, at vi som 
bestyrelsesmedlemmer kommer ud på uddannelserne og inspirerer de studerende til ledelse. 
Konceptet skal tilpasses den nye studieordning. 

  
  

2) At fastholde ergoterapeuter i lederstillinger 
Indsatser: 
Bestyrelsen tilbyder vejledning og sparring til ergoterapeuter, der søger lederstillinger. Dette tilbud 
beskrives på Etf’s hjemmeside under Selskab for Ledere. 
Der arbejdes videre med at udbygge mentor ordningen, så vi sikrer bedst mulig geografisk spredning. 
Bestyrelsen opfordrer fortsat alle til at gøre opmærksom på Facebook, hvis man er bekendt med 
ledige lederstillinger, hvor ergoterapeutuddannelse vurderes at være relevant uddannelsesmæssig 
baggrund.  

   

3) At sætte ledelse på dagsordenen 
Bestyrelsen ønskede under dette punkt at drøfte med medlemmerne hvilke initiativer de synes kunne 
give mening at bestyrelsen arbejder med i 2017, så det sikres at indsatserne har størst mulig effekt for 
flest.  
 
 

Mentor ved start på lederstilling. Vi har landsdækkende mentorkorps. 

Mere strategi omkring ledelse og hvilke toner der skal slås an, så vi er på forkant og kan udvikle vores 
ledelse relevant. L.L. FTF er i gang med at lave en strategi omkring ledelse. 

Hvad er relevant at vi gør i egent ledelsesfora (ergotp.?) Hvad er særligt vigtigt at være opmærksom 
på? 

Kobling fra lederkonsulenter til mentorkorps 



Brug for ledere med faglig baggrund. Hvad er det at være faglig leder? Hvad er det at være 
ergoterapeut som centerleder? Hvad gør at en ergoterapeut er bedre? Et kapitel i en lederbog om 
occupation. 

Lovgivning som ingen af os lever op til om dokumentation. Dokumentation pr. kontakt. 

Der er ikke så mange tilbud i Vestjylland – det er vigtigt fortsat med tilbud og kurser. 2 timer er svært 
at prioritere i KBH.  

Læringsseminar 

AMIR-TR-Ledelse havde været rigtig godt. 

Søge midler ved foreningen til lokale arrangementer evt. i samarbejde med regionsformændene. 
Kommentar – vi kan få det til at ske hvis vi vil…skab netværk! 

At være ledermakker med en anden faggruppe. Ledelse på tværs. 

TNL: Der skal helst ikke være langt fra ord til handling. 

Kan vi bruge Facebook som fora i en lukket gruppe? 

Mindre arrangementer der er mere workshop orienteret som opfølgning på temadagene – kommentar 
placering af niveau/lederskab hvad vi næres af – det rigtig mach hvor vi kan få noget energi. 

Netværk skal vi have noget ud af så det ikke er en sludder for en sladder uden kommisorium mv. 

 
 

6. Budget for det kommende år (2017) 
Vi har endnu ikke fået budget for 2017. Imidlertid forventes  
Grundtilskud fra Ergoterapeutforeningen kr. 4.000 kr. 
Bidrag pr. medlem 193 x 50 kr. dvs. 9.650 kr. 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Bestyrelsen består af en formand, seks medlemmer og to suppleanter. Valgperioden er to år. 
Formanden er på valg i ulige år.  

I 2016 er flg. på valg: 
Bestyrelsesmedlem Helle Nørgaard Rasmussen (genopstiller) – brænder for at arbejde med 
ledelsesstrategi. 
Bestyrelsesmedlem Christina Rosendahl Kejlberg (genopstiller) – Inspirerende forum og debatter og 
ledelse på dagsordenen i et ergo perspektiv og samarbejde med andre ledere fx erfaringen med 
ledelsesfora med fysiotp’er.. 
 
Bestyrelsesarbejdet drøftes. 
 
Derudover skal der vælges repræsentanter for: 
Helle Kruuse-Andersen 
Hella Obel  
Lotte Lagoni 
Johanne Drachmann 

 
Valgt til bestyrelsen: 
Nana Rømer Jørgensen Led.ergotp. Specialhospitalet for Polio og ulykkespatienter njo@specialhospitalet.dk 
tlf: 2743 3539  

mailto:njo@specialhospitalet.dk


 
Anni B. Schøtt – Centerleder for voksne udviklingshæmmede as@struer.dk tlf: 2015 7112 
Anne Marie Torsting – Fagleder for Ergoterapi Psykiatrisk Center Sct.Hans. Anne.marie.torsting@regionh.dk 
tlf: 31201334 
 
Rikke Møller Jensen – Hospitals Enheden Horsens rikejese@rm.dk tlf: 2224 5197 
 
 

Medlemmer som ønsker at stille op til valg til bestyrelsen får 2 minutter til at præsentere sig selv. Hvis 
man ikke har mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, bedes præsentationen mailet til 
formanden. Præsentationen vil blive læst op af dirigenten forbindelse med valget. 

 
Inviteres ind i fht. det strategiske arbejde: Gitte Grill Gitte.grill.hansen@skanderborg.dk tlf: 2031 3311 
 

8. Eventuelt 
 
Tak til Johanne for stort og inspirerende arbejde i selskabet!  
TNL – Husk medlemsundersøgelsen både for jer selv og for jeres arbejdspladser 
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