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Referat af møde i Ergoterapeutforeningens 
selskab for ledere 
 
den 26. oktober 2012 kl. 10.00-15.00  i Ergoterapeutforeningen, lokale T23. 
 
Deltagere i planlægningsmøde 
Lene Lange (LL), Hospitalsenheden Horsens 
Tove Gad Schreiber, Via University College, Ergoterapeutuddannelsen Holstebro 
Helle Kruuse-Andersen (HKA), Aarhus Universitetshospital 
Lis Kleinstrup (LK), Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
Lene Kiehl Jensen (LKJ), Rudersdal Kommune 
Hella Obel (HO), Hillerød Kommune 
 
Afbud 
Rigmor Bennetsen (RB), Brørup Kommune 
Johanne Drachmann (JD) 
Christina Rosendahl (CR), Aarhus Universitetshospital 
 

1) Dialog med Etf's regionsformænd 

Sagsfremstilling: Dialog mellem lederselskabets bestyrelse og regionsformænde-
ne Lisbeth Krabbe, Anne-Marie Laustsen og Åse Munk Mortensen. Bestyrelsens 
oplæg til dialogen jf. referat af bestyrelsesmøde den 13. september 2012 er frem-
sendt regionsformændene pr. mail: 
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-
telsessamtaler? 

 Strategisk ledelsestænkning 

 Lokal løndannelse som ledelsesredskab 
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Regionsformændene har den 23. oktober fremsendt flg. emner, som de ønsker 
drøftet: 

 Præsentation af hinandens  (lederselskabet og regionsformændene) vir-
ke, mål og rammer. 

 Forventninger til og indhold i OK 13 

 Hvordan kan vi understøtte hinandens arbejde 

 Inddragelse og relevante medarbejdere i fremtidige aktiviteter 

 Jobrotation og andre indsatser for ledige. 
 
Konklusion: En del af ovenstående temaer blev drøftet, idet der er enighed om, at 
det giver rigtig god mening at regionsformændene og bestyrelsen samarbejder 
om fælles indsatser og arrangementer på lederområdet. Det aftaltes, at vi mødes 
i forbindelse med et bestyrelsesmøde i Selskab for ledere hos Anne-Marie Laust-
sen i Odense. 
 

2) Planlægning af lederkonference 

Aftaler og planlægning af konferencen blev gennemgået, idet der blev truffet afta-
ler om, hvem der er tovholdere på de enkelte opgaver. 
 

3) Planlægning af generalforsamling 

Detailplanlægning af generalforsamlingen blev gennemgået, idet der blev truffet 
aftaler om, hvem der er tovholdere på de enkelte opgaver. 
 

4) Drøftelse af Katrin Hjorths bog ”Det affektive arbejde” 
Oplæg ved Tove Gad Schreiber 
 
Tove Gad Schreiber gennemgik ”Det affektive arbejde” i overordnede træk med 
efterfølgende faglig diskussion. Ideer til nye bøger kan rundsendes på mail til sel-
skabet. 
 

5) Eventuelt 
Ingen punkter 

 


