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Deltagere 

Lene Lange (LL), Hospitalsenheden Horsens 

Johanne Drachmann (JD), Hvidovre Hospital  

Christina Rosendahl (CR), Aarhus Universitetshospital 

Lene Kiehl Jensen (LKJ), Frederiksberg Hospital  

Helle Kruuse-Andersen (HKA), Aarhus Universitetshospital 

Rigmor Bennetsen (RB), Brørup Kommune  

Hella Obel (HO), Hillerød Kommune 

Bolette Draslov, bestyrelsen Danske Fysioterapeuters Lederfraktion (pkt. 3) 

Rasmus Hansen, bestyrelsen Danske Fysioterapeuters Lederfraktion (pkt. 3) 

Lotte Christensen, bestyrelsen Danske Fysioterapeuters Lederfraktion (pkt. 3) 

Anders Grønbæk, Etf (pkt. 4) 

Merete Lauesen, Etf (pkt. 5) 

Lars Astrup, Etf (pkt. 4 og 5) 

 

Afbud 

Tove Gad Schreiber, Via University College, Ergoterapeutuddannelsen Holstebro 
Lis Kleinstrup (LK), Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
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Dagsorden 

 

 
1)  Temabaseret medlemsmøde den 16. maj 2012 
Der er 21 tilmeldinger, hvilket er lidt færre, end bestyrelsen havde håbet. Taget i 
betragtning at arrangementet afholdes dagen før Kristi Himmelfartsdag, hvor 
mange sikkert planlægger at holde fri om fredagen, er det dog ikke uventet. Det 
besluttes at gennemføre arrangementet.  
Detailplanlægning fremgår af internt referat. 
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2)  Drøftelse af bestyrelsens tanker og ønsker i forhold til lederområdet i 
forbindelse med OK13 

Bestyrelsen er enig om at fremføre nedenstående punkter i forbindelse med 
OK13. Listen er ikke prioriteret. Derudover ønsker bestyrelsen at høre medlem-
merne af Etf’s Selskab for Ledere, hvilke områder de ønsker prioriteret ifbm. 
OK13.   

 Konsistens i grundlønniveau på tværs af sektorer. Regionalt ansatte har ef-
terslæb på lønniveau i forhold til kommunalt ansatte. Endvidere ønskes har-
monisering af anciennitet for grundlønsstigning. 

 Ændre definition af ”kompleksitet i lederopgaven”; ergoterapeut ledere er le-
dere for flere/mange funktioner/områder/specialer/øgede krav til leder-
ne/ledelse på tværs af patientforløb/ledelse på tværs af sektorer, leder med 
ph.d studerende i sin stab etc. Det er ikke antallet af medarbejdere eller 
dækning af hele døgn, der bør definere kompleksiteten. 

 Uddannelsesrettigheder (-pligter) i forhold til forskellige stillingskategorier. 
Mellemleder minimum på diplomniveau. Strategisk leder på master- eller 
kandidatniveau + tillæg på løn. 

 Pensionsefterslæb for regionale ledere. 

 Løft af lønniveau for ledere på mellemlederniveau (funktionsleder). 

 Løfte basisaflønning på ergoterapeuter ansat på universitetshospitaler, da 
der stilles højere krav til forskning og udvikling. 

 Løfte lønindplacering for ergoterapeuter, som er ph.d studerende i de tilfæl-
de, hvor de samtidig varetager forpligtigende udviklingsarbejde på institutio-
nen. 

 
Derudover peger bestyrelsen på, at der er behov for at gøre sig klar til ændrede 
stillinger/ansættelsestyper f.eks. delestillinger, tværgående funktioner, forløbsan-
svarlige, koordinator stillinger samt stillinger der går på tværs af sektorer. 
 
Bestyrelsen mener, at det er vigtigt, at Ergoterapeutforeningen og Danske Fysio-
terapeuter går efter samme områder, da det på arbejdspladserne er vigtigt, at de 
to faggrupper har samme vilkår. 
 
I forbindelse med trepartsforhandlinger mener bestyrelsen, at man bør se tingene 
i et større perspektiv og prioritere nogle af de nye stillingsområder f.eks. priorite-
ring af ergoterapeuter i akutfunktioner, der har udredende, diagnosticerende og 
behandlende funktioner. 
 
Endelig ønsker bestyrelsen at gøre opmærksom på, at aftalen om at ændre 1. 
maj og Grundlovsdag til én hel fridag på mange arbejdspladser skaber uhen-
sigtsmæssige udfordringer. Både fordi det er vanskeligt – nogle steder helt umu-
ligt - at give ergoterapeuterne en hel ekstra fridag og da dem, der derfor skal ar-
bejde 1. maj ingen kompensation får for at arbejde på en dag, hvor andre får løn 
for at holde fri.  
 
3) Planlægning af lederkonference 2012  
Detailplanlægning fremgår af internt referat. 
  
 
4) OK13 – Drøftelse mellem Anders Grønbæk, Etf og bestyrelsen 
Processen mod fornyelse af overenskomst – orientering. 
 
Anders Grønbæk redegjorde for processen frem mod OK13. Bestyrelsen fremfør-
te og drøftede de under punkt 2 anførte synspunkter med Anders Grønbæk. 
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Det aftaltes, at invitere medlemmerne af Etf’s selskab til at byde ind med deres 
præferencer ift. OK13, idet der udsendes spørgeskema til selskabets medlem-
mer. Det aftales, at der sættes en kort svarfrist på en uge. 
 
Anders Grønbæk oplyser, at han planlægger at aflægge et tre dages besøg i hver 
region ifbm OK13.  
 
5) MED uddannelse for ledere 
Orientering og dialog med Merete Lauesen, Etf, konsulent på TR og MED områ-
det. 
 
Merete Lauesen orienterede om intensionerne med den fælles MED-uddannelse. 
 
Bestyrelsen oplyste, at der er gode erfaringer fra fælles MED-uddannelse. Det er 
bestyrelsens generelle indtryk, at både ledere og medarbejderrepræsentanter 
deltager i MED udddannelse, og at det ofte planlægges sådan, at medarbejder og 
leder deltager sammen.  
 
Bestyrelsen anbefalede i øvrigt, at Etf fortsat fokuserer på, at en god arbejds-
plads fordrer samarbejde i MED-udvalget. Det er således vigtigt at fokusere på 
den fælles sag frem for en A og en B side. 
 
6) Eventuelt 

Pjecen ”Ergoterapeutforeningens samarbejde med lederne – aktiviteter og mulig-

heder” skal revideres. Bestyrelsen bedes komme med input til revidering/ænd-

ringsforslag på mail til Lene.  

 


