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1. Forberedelse af og opfølgning på fyraftensmøderne ’Inspira-
tion til mere indflydelse – Gør noget! Tro på dit fag’ 
Der er holdt møde i Århus og Ålborg, begge steder mellem 20 og 
30 deltagere. Arrangementerne har fungeret rigtig godt.  
 
Mødet i Holstebro blev aflyst grundet for få tilmeldinger. Mødet i 
Region Sjælland er flyttet til 9. december grundet for få tilmeldin-
ger. Mødet i Region Hovedstaden afholdes dd. – der omkring 25 
tilmeldte. Mødet i Region Syd er endnu ikke afholdt.  
  

2. Status på indsatsen ift. lederselskabets arbejdsprogram 2013  
Der er lavet lederkodeks og afholdt fyraftensmøder, endvidere 
planlagt lederkonference i samarbejde med fysioterapeuterne. Der 
har været konstruktive drøftelser med fysioterapeuterne i forhold til 
visioner for fremtiden. Bestyrelsen drøftede status. De tre indsats-
områder ønskes videreført i det kommende år. 
 

3. Orientering fra Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd 
v. Lene Kiehl Jensen.  
Lene Kiehl Jensen er blevet bedt af sin leders leder, Tina Solveig 
Koch om at lave et oplæg om dokumentation i Ergoterapeutfor-
eningens Videnskabelige Råd. Oplægget har medført en refleksion 
over selskab for lederes placering i ETF’s organisering. Selskabet 
har ønske om at være en del af Ergoterapeutforeningens Viden-
skabelige råd i forhold til at være ansvarlig for ergoterapi, evidens, 
dokumentation, implementering mv.    
 
Tove Schreiber fortæller, at skolerne har fået en repræsentant i 
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det videnskabelig råd efter at have ansøgt om det. 
 
Lene Kiehl Jensen er endvidere blevet involveret i KL’s arbejde 
omkring Next Practice i forhold til Ergoterapeutuddannelsen i frem-
tiden.  

 

4. Status på planlægning af lederkonference 2013 v. Johanne 
Drachmann og Hella Obel.  
Programmet er fastlagt og tilmeldingen åben. Johanne Drachmann 
og Hella Obel orienterede om planlægningen.     

 

5. Afdækning af ledelsesstruktur og stillingsbetegnelser i regio-
nale ergoterapeut lederstillinger  
I øjeblikket sker der betydningsfulde ændringer flere steder i landet 
både i forhold til organisering og titelsætning. Der ønskes en drøf-
telse med Etf’s ledelse, herunder ønskes undersøgt, om det er 
muligt at lave en kortlægning af status i de enkelte regioner.   
 

6. Forberedelse af dialog med landsformand Gunner Gamborg 
og direktør Lars Møller  

Lars Møller og Lene Lange har sammensat følgende dagsorden 
på forhånd: 

a. Digital strategi 

b. Kommunikationskanaler 

c. Budget for selskab for ledere 

d. Revision af lederpolitikken 

Bestyrelsen drøftede de fire områder igennem og forberedte sig til 
dialogen. 

 

7. Dialog med landsformand Gunner Gamborg og direktør Lars 
Møller 
De fire områder i punkt 6 blev drøftet: 
 
Digital strategi / ny hjemmeside i luften den 6. januar 2014. Lars 
Møller orienterer på generalforsamlingen. Formålet er bl.a. at 

 Etf. vil gøre det mere attraktivt for medlemmerne at kunne an-
vende / benytte sig af hjemmesiden – såvel som informations-
mulighed som kommunikationsmulighed. 

 Der sigtes på en platform hvor der vil være info til medlemmer-
ne, men også muligheder for at medlemmerne kan kommuni-
kere sammen.  

 Der vil være en differentiering mellem et magasin, en digital 
side med kommunikation og et sted på facebook. 
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 Meningen er på sigt, at det trykte blad ophører. 2014 kommer 
8 numre som ”papirblade” af Ergoterapeuten – med karakter af 
et magasin.  

 Der afprøves og udvikles med apps. Der vil også blive mulig-
hed for at medlemmerne kan få en erindring / en besked om at 
være opmærksom på noget, der sker på hjemmesiden.  

 Hvis der er noget relevant fra finansloven eller tilsvarende, kan 
medlemmerne få en besked digitalt om at være opmærksom 
på dette og hint. 

 Faglige artikler vil blive forankret i viden databasen.  
 

 
 
Budget 2014 Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere er i 
Etf’s terminologi en klub, og selskabets budget følger reglerne for 
klubber, dvs. et fast årligt beløb samt kr. 50 for hvert medlem, op-
gjort ved hvert årsskifte. Imidlertid har selskabet en aktivitet, som 
ikke kan afholdes indenfor disse midler, ligesom selskabet oprin-
deligt er født i forlængelse af Referencegruppe for ledere, som var 
én af Etf’s indsatser på lederområdet. Lars Møller vil derfor sætte 
punktet på til drøftelse i HB. 

  
 Lederpolitik Det blev drøftet, hvilke kapitler, den nye lederpolitik 

bør indeholde, udvikling i forholdet mellem basisstillinger og leder-
stillinger, samarbejde med Sundhedskartellet på lederområdet, 
mulighederne for at samarbejde om at flere ergoterapeuter kvalifi-
cerer sig og søger ledestillinger. I den forbindelse gav bestyrelsen 
udtryk for, at det er nødvendigt, at ledertitler afspejler de organisa-
toriske niveauer, som ergoterapeut ledere er indplaceret på. Ende-
lig blev muligheden for, at lederselskabet repræsenteres i Ergote-
rapeutforeningens videnskabelige råd drøftet. 

 

8. Planlægning af generalforsamling 2013 i Etf’s Selskab for Le-
dere  
Bestyrelsen gennemgik dagsorden og fordelte opgaver. 

 
 

9. Status på økonomi og medlemsantal  

Lene Lange sender oversigt over medlemsliste ud. Sammen med 
referatet. Økonomi bliver fulgt op på før generelforsamlingen. 

 

10. Drøftelse af relevant faglitteratur i drøftelse i bestyrelsen  
Forskellige emner drøftet. Stillingtagen af den nye bestyrelse på 
førstkommende møde. 


