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Side 1  

Ref.: LLA 
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Direkte tlf: 53 49 09 79 

 

Dagsorden 

 

1. Planlægning af lederkonference 2014. Status ved Johanne 
Drachmann og Hella Obel. 
Der er udarbejdet revideret drejebog og oplæg 
 

2. Opfølgning på HB’s debat om revideret lederpolitik. Orientering 
ved Tina Nør Langager, Johanne Drachmann, Hella Obel og Le-
ne Lange 
Lene Lange og Hella Obel deltog i drøftelsen på Hoved Bestyrelses-
mødet den 22.04.14. Der er lavet et oplæg, som rigtig fint afspejler 
drøftelserne i Selskab for ledere. Oplægget er dynamisk og bliver lagt 
på hjemmesiden til åben debat, når det er rettet til efter Hoved Besty-
relsens kommentarer. Det sendes i høring i Selskab for ledere inden 
publicering. Stor ros til Tina Nør Langager for indarbejdelse af sel-
skabets input til dokumentet.  
 
I forhold til at skabe interesse for ledelse på sigt, er der fortsat brug 
for en målrettet indsats, der skal bevidst sås frø allerede under ud-
dannelsen. Tina Nør Langager nævner muligheden for sommer-
camps med fokus på ledelse for studerende, en idé der tages imod 
med glæde af selskabet. 
 

3. Orienteringspunkter 

a. Medlemmer af selskabet. Bilag vedlagt 
Antallet af medlemmer ligger nogenlunde stabilt på cirka 
halvdelen af ledere med ergoterapeutisk baggrund. Når der 
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kommer nye ledere til, skriver Tina Nør Langager en opfor-
dring til at melde sig ind i selskabet. Generel opfordring til at 
prikke til evt. ledere, som ikke er på listen.  

b. Tilbud for ledere i 2015. Orientering ved Tina Nør Lang-
ager 
Tina holder koordinerende møder med Merete Lauersen på 
TR-området og Britt Thorning Lind på AMIR området. Et out-
come fra samarbejdet spørger til selskabets holdning til fæl-
les arrangementer for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljøre-
præsentanter og ledere. Dette tages godt imod. Som forslag 
til emne nævnes Learning agility. I øvrigt fortsættes med 
igangværende aktiviteter på ledelsesområdet. 
 

c. Leder på kanten, se https://www.mm.dk/leder-kanten 
Sættes på dagsorden til drøftelse på næste bestyrel-
sesmøde 
Drøftes på mødet i august. 
 

d. Arbejdsprogram 2014. Bilag vedlagt 
Der er tilføjet et punkt ekstra punkt c) fra Tove Gad Schrei-
ber. Arbejdsprogrammet er godkendt. 

e. Henvendelse fra Louise Faber  
Louise Faber henvender sig på vegne af selskabet omkring 
forskning og udvikling med en forespørgsel om samarbejde 
om emner, der går på tværs af de ergoterapeutiske selska-
ber. Første emne er forslag om projektledelse og fundraising.  
Lene Lange svarer Louise Faber, at selskab for ledere for-
melt set ikke er et selskab, men at vi gerne vil bidrage til 
samarbejdet fx i forhold til distribution, stille lokaler til rådig-
hed samt at bakke op om sådanne arrangementer. 

f. Henvendelse fra Mette Molin i forhold til at udbygge 
samarbejdet mellem Lederfraktionen og Selskab for le-
dere.  
Lene Lange svarer på selskabets vegne, at vi meget gerne 
udbygger samarbejdet og gerne vil søge at lægge møderne 
samme dag som understøttende tiltag. Det er svært at flytte 
mødet i september, men hvis det er muligt for Fraktionen at 
flytte deres møde til den 22.09.14, er det meget velkomment, 
ellers lægger vi op til at møderne koordineres i 2015. Mette 
Molin og Birgit Strange inviteres til selskabets næste møde 
den 19.08.14 med henblik på planlægning af lederkonferen-
cen. Tina Nør Langager booker lokale i ETF.  
 
 

4. Gør noget – tro på faget. Bilag eftersendes 

Opsamling på tilbagemeldinger og anvendelse af lydfilerne 
Der er kommet i alt 8 tilbagemeldinger fra møderne i Århus, Ålborg og 
Ringsted. Lene Kiehl-Jensen har udsendt til Valbyarrangementet, men 
har ikke fået respons fra nogen. Tina Nør Langager gennemlytter lydfiler-
ne og vurderer, om de giver værdi for andre end deltagerne, og om de 
skal på hjemmesiden. Skal de distribueres, følges de af en kort tekst om 
at sælge sit fag/budskab i form af elevatortaler – Lene Lange laver op-

https://www.mm.dk/leder-kanten
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læg.     
 

5. Dialogmøde om samarbejde mellem Sundheds Kartellets Lede-
re. Orientering ved Tina Nør Langager. 
Mødet blev aflyst, så punktet udsættes 

6. Kommunikation på alle ledertrin ved Tove Schreiber og Helle 
Kruuse-Andersen 
Kommunikation på alle planer - udsættes. 

7. Eventuelt 
Ide til fremtidig litteratur: Hammer, Sverri og Høpner, James: Me-
ningsskabelse, organisering og ledelse – en introduktion til Weicks 
univers udgivet på Samfundslitteratur. Tove Gad Schreiber og Hella 
Obel laver oplæg. 
 

Næste møde den 19.08.14 
 

10.05.14 
Hella Obel 

 
 


