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DAGSORDEN 
 

1. Forberedelse af møde med Danske Fysioterapeuters Lederfraktion  

Hella og Johanne vælges til at samarbejde med Danske Fysioterapeuters Lederfraktio-

nen om næste fælles konference. 

 

Forslag til emner til konferencen:  

 Janne Seeman: Professor ved Ålborg Universitet: Fremtidens vigtigste ledel-
sesudfordringer. (forslag fra Helle Kruuse-Andersen) 

 Katrin Hjort: Det affektive arbejde (forslag Johanne Drachmann) 

 Lars Gunnersen: Paradoxledelse, Bog: Ledelse gennem paradoxer af Lotte S. 
Lûgscher. (forslag Tove Schreiber) 

 Storytelling, ledelseshistorier. (Forslag Rigmor Bennetsen) (Dette emne talte vi 
om kunne være et ledelsesarrangement evt. kombineret med Paradoxledelse) 

 Irene Hesselberg, formand for Selskab for ledere i Sygeplejerådet. Dette sel-
skab har forhandlingsretten, og det kunne derfor være interessant at høre om 
dette. (forslag Lene Lange) 

 

Næste møde i med Danske Fysioterapeuters Lederfraktioner om planlægning af leder-

konference afholdes d. 18.04.2013. Johanne og Hella deltager 
 

2. Møde med Danske Fysioterapeuters Lederfraktion 

På mødet havde vi en lang samtale om vores fælles interesser, bl.a.  

 Hvordan får vi i fællesskab øget indflydelse gennem ledelse i social- og sund-
hedssektoren. Under dette punkt talte vi om, hvordan vi kunne få fysio- og er-
goterapeuter til at søge overordnede lederstillinger i social- og sundhedssekto-
ren. 

 Emnerne på den kommende konference kunne netop handle om indflydelse og 
i relation hertil, hvordan vi bedst brander og markedsfører vores budskaber. 

 Vi er enige om, at vi har mange fælles interesser som ledersammenslutninger. 
Dette budskab er det vigtigt, at vi får formidlet til vores ledende fysioterapeuter 
og ledende ergoterapeuter.  
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 Som oplæg til konferencen kunne en fysioterapeut og en ergoterapeut fra hver 
ledersammenslutning skrive en artikel i vores fagblade om vores syn på ledelse 
og de fælles interesser, vi har. 

 På mødet d. 18.04.2013 drøfter vi videre, hvilke emner vi planlægger til konfe-
rencen. 

 
3. Status på planlægning af medlemsarrangementer i samarbejde med 

regionsformændene 

Lene Lange har holdt møde med Gitten Hammerberg, som bliver oplægsholder på arran-

gementerne.  

Datoerne for arrangementerne bliver følgende: 

 Torsdag den 13. juni i Århus 

Torsdag den 29. august i Holstebro 

Mandag den 16. september i Aalborg 

Mandag den 30. september i Næstved 

Torsdag den 3. oktober i København 

Mandag den 21. oktober i Fredericia 
 

4. Drøftelse af mulighed for at bestyrelsen får en ’Etf mailadresse’ 
Vi er enige om, at det er Lene lange som formand, der skal have en mailadresse. 
 

5. Arbejdsprogram 2013 

Lene Lange har talt med Lars Møller om mulighederne for at få flere ergoterapeuter i le-

derstillinger i social- og sundhedssektoren. Lars Møller vil tale med Gunner Gamborg. På 

den ene side, er det naturligvis formanden for Etf, der kan påvirke arbejdsgiverne på de 

bonede gulve. På den anden side, skal der også være nogen, der vil søge stillingerne. 

Her er Selskabet helt indstillet på at skulle være med til at skubbe til ”lederpotentialerne” 

blandt vores ergoterapeutkollegaer. Emnet tages op med Gunner og Lars på vores næste 

møde d. 23.05.2013. 
 

6. Planlægning af læsning af relevant ledelsesfaglig litteratur 
Vi planlægger oplæg og diskussion af ledelsesfaglig litteratur på følgende bestyrelses-
møder: 

 23.05.2013. Paradoxledelse, Lotte S. Lûscher. Oplæg ved Tove Schreiber 

 28.08.2013: Forstandig ledelse af Kim Gørtz og Mette Meilhede. Oplæg ved Jo-
hanne Drachmann. 

 03.10.2013: Systemisk ledelse. Forslag til oplæg: Helle Kruuse Andersen.  
 

Rigmor overvejer om hun senere vil holde oplæg om Peter Bastians bog: Mesterlære. 
 

7. Orientering om Lars Astrup og Lene Langes møde med formand og 
konsulent fra DSR’s lederforening den 21. februar 2013  
Lene Lange og Lars Astrup har holdt et gensidigt informationsmøde med Bo Christensen 
og Irene Hesselberg fra DSR. På mødet blev bl.a. drøftet, hvordan vi i de to lederselska-
ber kan hjælpe hinanden med at sætte ledelse på dagsordenen.  
Mødet forgik i en positiv ånd med god dialog og villighed til at arbejde sammen både i 
forhold til fælles temadage og om ledersamarbejde indenfor sundhedskartellet. Det blev 
aftalt, at Bo Christensen og Lars Astrup arbejder videre med et forslag til en fælles tema-
dag med borgerinddragelse og tværfaglighed i ledelse som centrale temaer. 
 
Med baggrund i den konstruktive dialog med Danske Fysioterapeuters Lederfraktion fo-
reslår bestyrelsen, at invitere fysioterapeuterne til et sådan arrangement.  
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8. Eventuelt 
Johanne undersøger i Etf, hvor mange og hvem, der af vores medlemmer der har over-
ordnede lederstillinger i kommunalt regi. 

 
Johanne har undersøgt på Etf’s hjemmeside, om hovedbestyrelsesreferater er tilgænge-
lige på hjemmesiden.  
Selve referaterne er ikke tilgængelige, men hvis man ønsker at vide, om Hovedbestyrel-
sen har drøftet et emne, kan man gå ind i søgefeltet ”Hovedbestyrelsen”. 
 


