
DAGSORDEN 
Ergoterapeutforeningens selskab for ledere 
 
Møde fredag den 18. december 2015 kl. 10.00-15.00 
 
Sted: Ergoterapeutforeningen, Nørre Voldgade 90, København K 
 
 
  
 
 
 

 

Bestyrelsesmedlemmer  
Pernille Ellefsen (PE), Hjælpemiddelafdelingen, Rødovre Kommune 
Johanne Drachmann (JD), lederkonsulent 
Lotte Lagoni (LO), Nyborg Kommune (afbud) 
Christina Rosendahl (CR), Aarhus Universitetshospital (afbud) 
Hella Obel (HO), Hillerød Kommune 
Helle Nørgaard Rasmussen (HNR), Psykiatrisk center Hvidovre (afbud) 
Rita Bonke, Gentofte Kommune 
Mette Skjærbæk Svane, Hammel Neurocenter (afbud) 
 
Ergoterapeutforeningen 
Karin Rasmussen  

 

Dagsorden 

 

Orienteringspunkter 10 – 10.30 
 
1. Kort præsentationsrunde 

Under præsentationen deltog formand Tina Nøhr Langager (TNL) 
 
Tina Nør Langager præsenterede sig som den nye formand for ETF og fortalte om sit tidligere 
virke som ledelseskonsulent og sit store engagement i ledelse. Har holdt kaffemøde med Tina 
Lambrecht fra Danske Fysioterapeuter. Der er gensidigt ønske om fælles lederstrategi for Dan-
ske Fysioterapeuter og ETF. TNL vil meget gerne indgå i politiske drøftelser med selskabet, som 
eksempel – hvordan bruger vi de nye kandidater. Tina vil gerne have mødedatoerne for 2016 og 
vil gerne komme og fremlægge strategi for 2016 
 
Karin Rasmussen har en fortid som fysioterapeut og har tidligere været ansat i Danske Fysiote-
rapeuter. Har været i ETF siden 2001 og siddet med en bred vifte af opgaver, de sidste år det 
private og statslige område. Har indgået i undervisning af TR og været en del af lønnetværket.  
 
Rita Bonke ledende ergoterapeut på Tranehaven i Gentofte Kommune igennem de sidste to år. 
Tidligere børneergoterapeut og underviser på SOPU og Ergoterapeutskolen. På vejen været an-
sat som leder i Solrød Kommune. Meget lærerigt at være i en lille kommune med bredt ansvar, 
hvor sammenhænge internt og på nationalt plan blev tydeligt.  
 
Pernille Ellefsen Siddet med i bestyrelsen siden 2013. Er nu blevet formand. Leder af hjælpe-
middelafdelingen i Rødovre Kommune siden 2014. Er optaget af at arbejde med nedbrydelse af 
søjler, finder det sindssygt spændende. Har tidligere været leder af ergoterapien på Amager 
Hospital. Kæmpe forskel at skifte fra regional til kommunal kontekst. Der er større spillerum i det 
kommunale.  
 
Johanne Drachmann Vil gerne være tyve år yngre. Er nu arbejdende pensionist på tredje år. Er 
vejleder for ledere. Er glad for at være en del af Selskab for ledere, har været med siden det var 
en referencegruppe. Sætter pris på, at vi arbejder med ledelse på alle niveauer og ud i bredden. 
Har tidligere været afdelingschef på Hvidovre Hospital og har været med i talrige arbejdsgrupper 
og udvalg i forbindelse med kommunalreformen. Har været medskabende af seniorklubben. Me-
get optaget af Københavns historie og arkitektur og laver byvandringer.  
 



Hella Obel Ældre og Sundhedschef i Hillerød Kommune med ansvar for plejehjem, hjemme-
pleje, Rehabilitering, uddannelse, sundhedsfremme og forebyggelse og træningsområdet. Tidli-
gere børneergoterapeut og leder for Træningssektionen i Hillerød Kommune og siden hen Bør-
neterapien i Gentofte Kommune. Har været med i Selskab for Ledere flere perioder – meget 
spændende arbejde at arbejde for ledelse i et ergoterapeutisk perspektiv. Det giver rigtig god 
mening at bidrage med ergoterapeutiske kompetencer i en verden, der kalder på aktiv delta-
gelse, rehabilitering, samarbejde og samskabelse.  

 
2. Gensidig orientering om relevante emner 

 
Drøftelse af ledelsestilgange og incitament strukturers betydning for engagement og arbejds-
miljø.  

 

Til drøftelse 10.30 - 12 
 
3. Konstituering af bestyrelsen 

Helle Kruuse-Andersen er trådt ud af bestyrelsen. Der skal således vælges et nyt fast medlem 
blandt de to suppleanter. Selskabet skal have en økonomisk kontrollant og en næstformand. Vi 
udskyder punktet til næste gang, hvor vi gennemgår vedtægterne (vedhæftes referatet).  
 
Selskabet har en forholdsvis stor egenkapital, så der er enighed om, at vi ikke behøver at få til-
skud i 2016, da der er midler nok til relevante aktiviteter 

 
4. Evaluering af lederkonferencen 

PE: God sammenhæng mellem indlæg, et pænt fremmøde også anden dagen. Også en god pa-
neldiskussion. JD: Godt, at paneldiskussionen lå første dag. Der var mere liv i debatten, men 
den hang måske ikke så meget sammen med resten. Fandt, at tilbuddene hang sammen.  Fik 
mange positive tilbagemeldinger. PE: godt med oplæg, der dels talte til følelserne og dels til det 
intellektuelle. HO: undren over, at det kan være et problem, at der er deltog andre faggrupper, 
der er ledere for terapeuter. JD: vi har vedtaget at være inkluderende. Måske behov for konfe-
rencested, der kan rumme alle.   

 
Vedhæft evt. evaluering til referatet 
 
Elisabeth Behrens fra Danske Fysioterapeuter har kontaktet KR. Vi aftaler at afholde fælles 
møde i starten af 2016 som afsæt for den videre planlægning. Danske Fysioterapeuter står for 
konferencen i 2016 – Selskab for ledere videregiver drejebog og planlægningsmateriale til Le-
derrådet. KR melder tilbage til Danske Fysioterapeuter med mødeindkaldelse i februar.  
 

 
5. Afklaring af evt. medlemskab for konstitueret leder 

Vi har modtaget henvendelse om medlemskab og skal afgøre om vi vil give dispensation 

Vi vil gerne give dispensation og give ergoterapeuten dispensation i konstitutionsperioden. Øn-

sker vedkommende at søge lederstilling derefter kan hun/ han søge om dispensation igen.. 

 
6. Projekt kliniske retningslinjer 

Ulla Garbøl fra Etf kommer og orienterer om projektet. 

Se også vedhæftede dokument. 

 

Der har været stor satsning på udvikling af kliniske regningslinjer mellem KL og Sundhedskartel-

let. Fire kliniske retningslinjer, alle inden for ældreområdet, er blevet udviklet. Nu nyt projekt, 

hvor FOA er blevet deltager. Projektets formål er at understøtte implementering af de kliniske 

retningslinjer, også de nationalt initierede planer.  

 

- Første tilbud er en overordnet introduktion til kliniske retningslinjer på to timer  

- Andet tilbud går på hjælp til implementering af kliniske retningslinjer. Dette er rettet mod ledere. 



- Tredje tilbud er ”Fra klinisk retningslinje til praktisk lokal instruks”, holdes på Center for Klinisk 

Retningslinjer.  

Der er berammet et antal møder, når puljen er brugt, er der ikke flere møder.  

(se endvidere vedhæftede).  

 

Vedhæft evt. powerpoint og/eller oplæg 

 
Til drøftelse 12.30 - 15 
 
7. Drøftelse af mentorordning 

Danske Fysioterapeuter og Etf ønsker at vi drøfter, om vi skal fortsætte med mentorordning. Vi 
har ikke nok mentorer, så vi må finde ud af, om vi skal fortsætte med at have mentorer. Hvis vi 
skal have denne ordning, skal vi også reklamere for det, for at nye ledere kan blive opmærk-
somme på, at vi faktisk har tilbud til nye ledere. Vi kunne også skrive ud til nye ledere, at de er 
velkomne i Lederselskabet.  
Punktet udskydes til næste møde, hvor vi må drøfte emnet, når vi er flere til stede. 

 
8. Status på arbejdsprogram 

Jf. evt. referat fra generalforsamlingen.  

Pernille foreslår, at det kunne være et fast punkt på dagsordenen, så vi kan overskue, hvor er vi 

i forhold til arbejdsprogrammet. Og selvfølgelig også, hvis vi vil sætte nye emner på arbejdspro-

grammet. Vi er enige om, at vi skal henvende os igen til uddannelserne igen, for at ergouddan-

nelserne bliver opmærksomme på, at vi har et tilbud til de studerende vedr. ledelse. Vi vil fortsat 

følge med i, hvad der kommer i den nye bekendtgørelse for ergoterapeutuddannelserne.  

Vi vil også gerne drøfte, hvordan vi kan støtte nye ledere og sætte ledelse på dagsordenen, så 

vi kan blive mere konkrete i vores tilbud til lederne. 

I lyset af at vi ikke skal arrangere lederkonferencen i år, vil vi gerne planlægge og afholde nogle 

arrangementer for vores medlemmer.  

 
9. Drøftelse og aftaler om læsning af litteratur til næste møde 

Alle byder ind med relevant litteratur. Emnet tages op på næste møde. 
 

10. Kommende møder 

 09.02.2016 

 14.03.2016 

 27.05.2016 

 07.09.2016 

 06.12.2016 
                  Karin giver datoerne videre til Tina Nøhr og Trine Ibsen. Pernille sender en mail ud til bestyrel-   
                  sesmedlemmerne om de nye datoer. 

 

11. Eventuelt 

På næste dagsorden foreslår Tina Nøhr, at vi i selskabet drøfter, hvordan vi kan støtte de nye 
kandidater, når de er færdige på SDU i sommeren 2016. 

             Referenter:  

             Hella Obel og Johanne Drachmann 

 

 


