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REFERAT 
 
Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 
 
Møde den 9. februar 2012 
 
Mødet foregår i Ergoterapeutforeningen, kl. 10.00 – 15.30 i 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 

 
Deltager i bestyrelsesmøde 
Lene Lange (LL), Hospitalsenheden Horsens 
Johanne Drachmann (JD), Hvidovre Hospital  
Lis Kleinstrup (LK), Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
Tove Gad Schreiber, Via University College, Ergoterapeutuddannelsen Holstebro 
Lene Kiehl Jensen (LKJ), Frederiksberg Hospital  
Helle Kruuse-Andersen (HKA), Aarhus Universitetshospital 
Rigmor Bennetsen (RB), Brørup Kommune  
Hella Obel (HO), Hillerøde Kommune 
 
Afbud til møde 
Christina Rosendahl (CR), Aarhus Universitetshospital 
Formand Gunner Gamborg (GG), Etf 
 
Deltager i mødet for Etf 
Lars Astrup (LA), Lederkonsulent, Etf (tovholder) 
Direktør Lars Møller (LM), Etf 
 

Den 8. februar 2012 
Side 1  
Ref.: initialer 
E-mail:  initialer@eft.dk 
Direkte tlf: tlf.nummer 

 
Dagsorden: 
 
1) Konstituering af bestyrelse jf. Vedtægternes § 4 stk. 1 
Johanne Drachmann blev enstemmigt valgt til næstformand. 
 
Konklusion: Det aftaltes, at bestyrelsen i forbindelse med dagens møde udarbej-
der beslutningsreferat, indeholdende beslutning, hvem der er tovholder og dead-
line. Når bestyrelsen har fundet en arbejdsform, tages stilling til fremtidig referat-
form. Referat af bestyrelsesmøder mailes til alle medlemmer af selskabet. 
 
2) Status på antal medlemmer i Selskabet samt planlægning af 'reklamekam-
pagne' for at få flest mulige til at melde sig ind i selskabet 
Der er dags dato 43 medlemmer i lederselskabet. 
 
Konklusion: Det aftales, at formand og næstformand snarest skriver brev til alle 
Etf medlemmer på lederoverenskomst. Ligeledes tager formandskabet kontakt til 
regionsformændene med henblik på at få dem til at støtte op om at få ledermed-
lemmer i Etf til at melde sig ind i selskabet for ledere. 
   
3) Status på den økonomiske situation i selskabet 
Pr. 31.12.2011 var der 41 medlemmer af selskabet. 
Selskabet modtager fra Etf et tilskud på 2.500 samt 50 kr. pr. medlem pr. 31.12. 
Hertil kommer et ekstraordinært tilskud på 27.250 kr. Direktør Lars Møller har 
tilkendegivet, at man er indstillet på at revurdere det medlemsbaserede bidrag 
medio 2012, idet selskabet blev stiftet sent på året 2011. 
 
Konklusion: Taget til efterretning. 
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4) Drøftelse og planlægning af arbejdet med selskabets formål 
Jf. Vedtægterne § 2 Formål 
 
Konklusion: Det aftales, at bestyrelsen udmønter formål gennem aktiviteter og 
dialog. Væsentlige aktiviteter er det årlige medlemsmøde, årlig konference og 
arbejdet i bestyrelsen. 
 
5) Stillingtagen til afholdelse af fælles lederkonference med Danske Fysio-
terapeuters Lederfraktion den 8. og 9. november 2012 
LL har været i dialog med Regitze Visby, formand for Danske Fysioterapeuters 
Lederfraktion, om vilkårene for fælles lederkonference siden 11. november 2011. 
Fraktionen foreslår at vi skiftet til at arrangere konferencen, og inviterer i forhold 
til vores respektive vedtægter. Fraktionen foreslår, at selskabet påtager sig vært-
skabet i 2012.  
  
Konklusion: Det aftales, at selskabet takker ja til at være vært for en fælles leder-
konference med Danske Fysioterapeuters Lederfraktion 2012. LL beder forman-
den for fraktionen om at melde dette tilbage til bagland og annoncere datoer. Li-
geledes tilbydes fraktionen at 1-2 af deres medlemmer deltager i planlægning af 
konferencen. Planlægning af konference sættes på som punkt til førstkommende 
bestyrelsesmøde i selskabet. 
 
6) Runde - Hvordan ser bestyrelsen ledersituationen? 
De enkelte medlemmer af bestyrelsen redegør for, hvordan de ser ledersituatio-
nen i forhold til udfordringer og muligheder i fremtiden. 
 
Konklusion: Bestyrelsens drøftelser mundede ud i, at vi ønsker at arbejde videre 
med at konkretisere vision og mål for bestyrelsens arbejde. Bl.a. ønsker bestyrel-
sen at understøtte ledelse med ergoterapi som fundament, men er enige om, at 
det er vores vision, at ’vi skal bredere ud’. Bestyrelsen ser strategisk ledelse, au-
tentisk ledelse, relationel ledelse, innovation og markedsføring som væsentlige 
omdrejningspunkter. 
 
Foreløbige drøftelser af forslag til målsætning  

 Konkretisering af vision og handleplan på medlemsmøde 2012  
 2/3 af Etf’s medlemmer på lederoverenskomst er medlem af selskabet ul-

timo 2012  
 Sætte ledelse på dagsordenen, f.eks. på medlemsmøder i regionsregi 
 Skabe kontakt til andre lederselskaber i Sundhedskartellet 
 Underbygge argumenter med videnskabelige resultater  

 
7) Planlægning temabaseret medlemsarrangement 2012 
Drøftelse af forslag til indhold, tid og sted 
 
Konklusion: Det aftales at holde det første medlemsmøde inden sommerferien 
(juni) i Horsens. LL udsender fredag den 10.02.12 datoforslag til bestyrelsen. 
Tema: Hvordan kan vi som ledere bidrage til ’ledelse på tværs’, ’relationel ledel-
se’ og ’markedsføring’. Det aftales, at dato meldes ud til alle ledere i Etf hurtigst 
muligt, og at der på næste bestyrelsesmøde arbejdes videre med konkret indhold 
i dagen. 
 
8) Orientering: Status på lederindsatsen i Etf v. Lars Astrup  
Lars Astrup orienterede om status på lederindsatsen / aktiviteter i Etf: 
Den nye leder afvikles for 6. år i træk i samarbejde med Danske Fysioterapeuter. 
Ni ergoterapeuter og ni fysioterapeuter deltager. 
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Forløb om coaching for ledere – coachende tilgang til medarbejdere (efterår 
2012) 
Strategisk ledelse for ledere med mere end 3 års ledererfaring 
Mentorordning  
Teamledelse (afvikles ikke i 2012)  
Kommunal lederdag afviklet primo februar 2012 med deltagelse af 32 ergotera-
peuter 
 
Konklusion: Detaljeret beskrivelse af aktiviteterne findes på Etf’s hjemmeside. 
Orientering taget til efterretning. 
 
9) Dialog mellemdirektør i Etf Lars Møller og bestyrelsen  
Drøftelse af gensidige forventninger til samarbejdet mellem Etf og Ergoterapeut-
foreningens Selskab for Ledere 
  
Konklusion: Bestyrelsen havde en god og konstruktiv dialog med direktør Lars 
Møller i forhold til gensidige forventninger til samarbejdet mellem Etf og Etf’s sel-
skab for ledere. 
  
10) Planlægning af bestyrelsens møder 2012  
Der planlægges fire ordinære bestyrelsesmøder i 2012. Det tilstræbes at placere 
to af vores årlige møder på datoer, hvor bestyrelsen i Danske Fysioterapeuters 
Lederfraktion holder møde, således at der kan afsættes tid til dialog mellem de to 
bestyrelser. LL har rykket flere gange for at få mødedatoer fra fraktionens for-
mand, og håber at have disse med til møde den 9. februar. 
  
Drøftelse af vilkår for suppleanters deltagelse i møder jf. Vedtægternes § 4 stk. 2 
 
Konklusion: Det aftales, at placere 2 møder inden sommerferien og to møder ef-
ter sommerferien. LL udsender fredag den 10.02.12 forslag til datoer til bestyrel-
sen. 
 
Det aftales, at suppleanter deltager i møderne med det formål at styrke indsat-
sen, sikre både kommunale input og det faktum, at der ofte vil være medlemmer, 
som har forfald. Evalueres inden udgangen af første år. 
 
Bestyrelsen vurderer, at det vil være relevant at mødes med Danske Fysiotera-
peuters Lederfraktion to gange om året, og at der udveksles punkter til dagsorden 
før mødet. 
  
11) Eventuelt 
Intet til punktet. 


