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REFERAT 
 

1. Dialogmøde mellem regionsformænd og bestyrelsen  
Sagsfremstilling: Dialog, opfølgning og planlægning i forlængelse af afta-
ler og intentioner, som fremgår af referatet af seneste møde den 26. ok-
tober 2012. 
 

Konklusion: Planlægning af fyraftensarrangementer fremgår af internt re-
ferat. Information til selskabets medlemmer vil ske, så snart der foreligger 
en endelig plan. 

 
2. Evaluering af lederkonference 2012 

Sagsfremstilling: Bestyrelsens evaluering af konferencen i forhold til plan-
lægning, indhold, afvikling og udbytte. Derudover drøftelse af og opfølg-
ning på korrespondancen med Anders Drejer. 
 

Konklusion: Formålet med konferencen vurderes at være opfyldt. Vi har 
modtaget mange positive tilbagemeldinger på det indholdsmæssige. Dog 
har der også været tilkendegivelser af, at det var beklageligt, at Anders 
Drejer måtte melde afbud. Lene Lange har efterfølgende været i dialog 
med Anders Drejer, som har tilbudt at skrive en lille artikel til Ergotera-
peuten som kompensation. Det aftales, at Lene Lange kontakter ham 
desangående. 

 
3. Lederkonference 2013  

Sagsfremstilling: Lederkonferencen afvikles mandag den 18. november 
og tirsdag den 19. november i Middelfart. Der ønskes en drøftelse af be-
styrelsens forslag til emner på lederkonferencen. Derudover skal findes 
to bestyrelsesmedlemmer, som indgår i samarbejdet med Danske Fysio-
terapeuters Lederfraktion om planlægning af konferencen. Dette på 
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samme vilkår som lederfraktionens repræsentanter deltog i planlægning 
af lederkonference 2012. 
 

Konklusion: Vi har aftalt møde med Danske Fysioterapeuters Lederfrakti-
on den 1. marts, hvor vi bl.a. skal drøfte lederkonference 2012. Det afta-
les, at lederselskabet stiller med to deltagere til planlægningsgruppen. 
Johanne Drachmann er den ene. Lene Lange spørger Hella Obel og Le-
ne Kiehl Jensen om en af dem vil være den anden repræsentant i plan-
lægningsgruppen. Bestyrelsens forslag til temaer: ’Systemisk ledelse og 
mødet med djøf’iseringen’, ’Lederens muligheder for at påvirke medar-
bejderne til at interessere sig for ledelse f.eks. på MUS-samtaler’ 

 
4. Høring: Kandidatuddannelse i ergoterapi og aktivitetsvidenskab 

Sagsfremstilling: Der ønskes en drøftelse af høringsmaterialet samt stil-
lingtagen til, om vi som selskab skal indgive høringssvar samt eventuelt 
udarbejdelse af høringssvar. Høringsmateriale er tilsendt bestyrelsen 
sammen med dagsordenen. 
 

Beslutning: Det besluttes, at vi som lederselskab fremsender høringssvar 
direkte til Syddansk Universitet. Vores hovedpointer er: 

 Det er væsentligt, at kandidatuddannelsen understøtter forskning 
og evidensbasering i den kliniske praksis. Der er særligt behov i 
tværsektorielt samarbejde. 

 Det er betydningsfuldt at skabe karriere muligheder for ergotera-
peuter. 

 Det er vigtigt, at kandidatuddannelsen organiseres tværfagligt 
med de øvrige kandidatuddannelser. 

 Der kan med fordel hentes viden fra andre fakulteter f.eks. sam-
fundsvidenskab eller psykologisk fakultet – på tværs af fakulteter. 

 It området / sundhedsteknologi må gerne vægte mere i uddan-
nelsen. 

 Det er en styrke, at der er fokus på det internationale samarbej-
de. 

 Uddannelsens profil bør suppleres med, at ergoterapeuter ud 
over individuelle borgere også varetager opgaver overfor grupper 
af borgere, interesseorganisationer og beslutningstagere. 

 Akademiske medarbejdere som kan bidrage til at formidle og im-
plementere evidens indenfor ergoterapifaget. 

 Grunduddannelsen giver godt afsæt til at søge videre på kandi-
datuddannelse, - og der er behov for en akademisk overbygning 
på ergoterapeut uddannelsen. 

Det aftales, at Helle Kruuse-Andersen laver et udkast, som rundsendes til 
kommentering i bestyrelsen. Deadline for høring er 28.01.13. 
 

5. Arbejdsprogram for det kommende år 
Sagsfremstilling: Planlægning af indsatser i forhold til de tre prioriterede 
indsatsområder 1) At fremme de studerendes interesse for ledelse og 
motivation til at blive leder. 2) At rekruttere og fastholde ergoterapeuter i 
lederstillinger. 3) At sætte ledelse på dagsordenen. 
 

Beslutning: Ad punkt 1) Det aftales, at Tove Gad Schreiber sætter emnet 
på dagsordenen til møde med studielederne på ergoterapeutuddannel-
sen.  Lederselskabets bestyrelse gerne kommer ud og holder oplæg og 
dialog med de studerende om ledelse. Alternativt er vi åbne overfor stu-
dieledernes forslag til at sætte ledelse på dagsorden til de studerende. 
Ad punkt 2) Det aftales, at punktet sættes på dagsorden til drøftelse med 
Gunner Gamborg og Lars Møller idet vi ønsker, at der gøres strategisk 
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indsats: Hvordan kommer ledelse ind i drøftelserne på ’de bonede gul-
ve’? Derudover ønsker vi at drøfte, hvordan vi kan bidrage til at sætte 
karriereplanlægning på dagsordenen. Endvidere vil selskabets bestyrelse 
gerne bidrage til mentorordninger. 
Ad punkt 3) Indsatsen i 2013 er planlagt under punkt 1 på dagsordenen.  
 

6. Temabaseret medlemsarrangement 2013  
Sagsfremstilling: Drøftelse af indhold og indgåelse af aftaler om planlæg-
ning af temabaseret medlemsarrangement. 
 

Beslutning: Arrangeres i samarbejde med regionsformændene jf. punkt 1. 
 

7. Drøftelse af relevant faglitteratur i drøftelse i bestyrelsen 
Sagsfremstilling: Stillingtagen og planlægning af læsning og drøftelse af 
relevant faglitteratur. 
 

Beslutning: Det aftales, at drøfte Forstandig Ledelse, Kim Gørtz og Mette 
Mejlhede, Jurist- og økonomforbundets Forlag 2012. Johanne Drach-
mann og Tove Gad Schreiber fremlægger. På dagsordenen den 23. maj 
2013.  
Derudover blev foreslået: Systemisk Ledelse, den refleksive praktiker, 
Carsten Hornstrup m.fl., Dansk Psykologisk Forlag 2012. 
Sådan håndterer du besværlige personer, Sebastian Nybo, Lindhardt og 
Ringhof, 2009. Stillingtagen til dette på bestyrelsesmøde den 23. maj. 

 
8. Eventuelt 

Lars Astrup og Lene Lange er inviteret til møde med formanden for 
Dansk Sygeplejerske Råds lederselskab den 21. februar 2013.  


