
 

 

Referat Selskab for ledere d. 3. december 

2018. 

 

Tilstede: Helle, Nanna, Jacob, Karin og Mette. 

 

 

1. Prioritering og godkendelse af dagsorden. 
Mette ordstyrer, Jacob referent. 

 

2. Forårsarrangement med lederrådet start maj m. Søren Barlebo. 
DF ligger huset til arrangement, men mulighed for at det kan blive ved Specialshospital v. Nanna. Drøftelse 

af om der skal tilbydes videostreaming til foreningens medlemmer. Hammel neurocenter kan stille vituelt 

møderum til rådighed. Der kan alle der har computer og internetadgang se præsentationen. Konsensus om at 

vi skal prøve videostreaming af. Opmærksomhed på risiko for tekniske vanskeligheder. En opmærksomhed 

på at selv om den indledende kontakt muligvis foretages igennem formand, men derefter er det vigtigt at 

resten af os også tager fra i lignende arrangementer. Er der nogen der har energi på at køre videre med 

arrangementet sammen med Mette Svane? Arrangementer kan man fremover overveje om skal afholdes på 

arbejdspladser - Med mulighed for rundvisning. 

 

3. Er der kommende konferencer mv. som bestyrrelsen skal være repræsenteret 

ved? 
Karin berettet om ETF TR konference 2019 - Samspil om fælles løsninger om kerneopgaven. Der er 

forespurgt om der kan komme et par medlemmer fra lederselskabet med, for at binde tråd imellem de 

“faglige selskaber” - 11. April 2019. Karin afventer tilbagemelding og derefter kan vi afstemme om der er 

nogen der kan og vil deltage. Konsensus om at det vil vi gerne understøtte så vidt muligt. 

Overvejelse om vi kan/skal repræsenteres ved folkemødet. Karin informerer om at kan via ETF kan komme 

på dagstur derover med bus. Der kan vi snuse lidt til mødet og se om det er et forum vi kan få noget ud af at 

komme i. Karin spørger til program i EFT og sender rundt. Drøftelse foretages derefter. 

World congress in rehabilitation international - Påtænker vi at vi skal repræsenteres. 

Velfærdens innovationsdagen. Karin har deltaget tidligere og påtænker er deltage igen. Har et interesant. 

Karin sender program rundt og så kan vi drøfte om vi skal repræseneres yderligere. 

 

4. Evaluering af ERGO18 
En tanke omkring at det er begrænset hvor mange ledere der er blevet rekrutteret på baggrund af vores stand. 

Men vigtigt at vi viser fanen så man kan se vi er et aktiv selskab. Overvejelse om der på ERGO21 kan være 

et spor/oplæg omkring ledelse. Næste gang er i 2021 - vi kan med fordel drøfte eventuelle emner til 

generelforsamling i selskabet.  

 

5. Mødedatoer 2019 
22/1 

23/5 

5/9 



 

 

29/11 

Jacob indkalder alle i outlook. 

 

6. Revidering af vedtægter - den videre proces. 
Lotte Lagoni deltager i dette punkt. 

ETF har været igennem vores udkast til vedtægter. Gennemgang af vedtægter ved Lotte og Karin. Vedtægter 

drøftes derefter igennem (Lotte er ikke med til dette punkt). Karin retter til efter gennemgang på mødet. 

Uddrag: Formål er forenklet væsentligt. Der er ændret selskabet hver år holder arrangement og/eller 

lederkonference. Ordinær generelforsmaling holdes i forbindelse med det årlige arrangement.  

 

7. Tilbud til ledere 2018 - Inklusiv status på lederkonference 2019 og 

lederarrangement med Alfred Josefsen. 
Arrangement med Alfred Josefsen. Der er tyndt med tilmeldinger generelt, også ergoterapeuter. 

Generel drøftelse af hvordan vi bedst støtter op omkring de arrangementer der bliver udbudt til selskabets 

medlemmer. Vores arrangement med Annette Prehn, var en succes - Drøftelse om vi kan sende spørgsmål ud 

om hvad der gjorde at mange kom til arrangement. Alternativ kan man lave lille meningsmåling. 

Karin prøver at formidle en indledende kontakt til nye ledere, hvis de har brug for en sparringspartner som 

ny leder (uden det nødvendigvis er en mentor) 

Lederkonference. Stort set samme tilmelding som til sidste års lederkonference. 

Psykologforeningen holder “på vej møder” - Korte arrangementer om morgenen. Drøftelse af fordele og 

ulemper ved den model. 

Fremlæggelse af Koblingskompetencer. Karin rundsender og hører om det er et relevant emne for  ledende 

ergoterapeuter. 

 

8. Frokost 
Velbekomme 

 

9. Lederkonference 2019/2020. 
20+ tilmeldte ergoterapeuter. Tilmeldingsfrist d. 11. december. Alle i selskabet bedes formidle konferencen 

til netværk. Drøftelse af hvad det vil betyde at byde TR ind. Vi stiller os positive overfor enkelte 

nøglepersoner kan deltage i lederkonferencen.  

 

10. Opfølgning på slack. 
Overvejelse om ETF kan dokumentere det der er nødvendigt i ETF sags journaler. Karin følger op på om vi 

kan dokumentere hensigtsmæssigt. Husk at man kan oprette hashtags, så vi kan kategorisere enkelte under 

hashtags. 

 

11. Ergoterapeutisk viden, færdigheder og kompetence på 

neurorehabiliteringsområdet. 
Drøftelse af hvad kompetenceprofilen kan bruges til i ledelsesrummet. 

 



 

 

12. Årshjul (de næste 5 år) - Eventuelt. 
Overvejelse om vi kan være mere proaktive i vores planlægning. Til næste møde prøver vi at dagsorden 

sætte en form for plan for de kommende år.  

 

13. Kasserer 
Husk at der skal laves blanket hvis der er udgifter der skal dækkes af selskabet. Helle modtager ikke mange 

blanketter - Husk at sende til Helle. Selskabet plejer at betale for lederkonference. Men man melder sig til på 

“vanlig” vilkår. 

 

14. Punkter til næste møde: 
Økonomi - Hvordan ser det ud? 


