
 

 

Mødeindkaldelse 
Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere 

 

Formål med mødet: Velkommen til ny bestyrelse. Drøfte emner af almen interesse for grup-

pens medlemmer og træffe beslutninger vedrørende selskabets drift. Drøfte fremtid i selskabet 

 

Anvendelse af mødets resultat: Vi skal sikre os at emner der behandles på møderne relate-

rer sig til vores vedtægter og at igangsatte aktiviteter relaterer sig til det godkendte arbejds-

program.  

 

Data om mødet 

 

Dato: 25.5. 2018 

Tid: 10 – 15 – måske færdig kl 13.30/14? 

Sted: Etf, Nørrevold 

Forbered:  

 

Medbring:  

 

 

Mødedeltagere:  

Karin Rasmussen  

Helle Kyhnau Steffensen 

Mette Skjærbæk Svane 

Jacob Ahlgreen Gram 

Lene Kiehl-Jensen 

Lotte Lagoni (under pkt 8) 

Christina Kejlberg 

Tina Phillipsen 

 

Afbud 

Nana Rømer Jørgensen 

Helle Nørgaard Rasmussen 

 

Dagsorden:  

 

1. Prioritering og godkendelse af dagsorden  

 

- enkelte evt punkter fra Karin – ellers godkendes dagsorden.  

Christina ordstyrer og Mette referent. 

 

2.  Fremtidens Selskab  

 

Vi overvejer og beslutter at bevare os som bestyrelse men i højere grad stile efter at være 

pipeline for ETF ift selskabets medlemmer, der afhængig af kompetencer og erfaringer,  stra-

tegisk kan trækkes ind som sparringspartnere i politiske spørgsmål, ved høringer mv. En mo-

del svarende til Dansk Selskab for Neurorehabilitering - de bruger i høj grad selskabets med-

lemmer ved specifikke indsatser.  

Der er behov for at få dette formål tilføjet vedtægterne for selskabet så det kan tages med til 

næste generalforsamling start 2019, og hvis godkendelse her, tages med til HB efterfølgende. 

Lene foreslår at der i vores vedtægter også tilføjes den konkrete indsats der har været med 

studerende i ledelsespraktik - Vi forsøger via bestyrelsen at der tages kontakt til Metropol og 

skolen i Odense for yderligere aftaler om ledelsespraktikker - Lene og Tina varetager den op-

gave.  

Udkast til vedtægtsændringer laves af Christina og Lene.  

Karin foreslår at der ved forløb for nye ledere nævnes hvem bestyrelsen består af, og at det er 

en mulighed at få kontakt til en af os, ved behov for sparring. Lene foreslår at en repræsentant 

fra bestyrelsen kommer på kort besøg på forløb for nye ledere for at etablere formål med vo-



 

 

res bestyrelse, reklamere for selskabet og formidle hvad de kan bruge os til - hvad vi arbejder 

på. 

 

3. Bestyrelsens deltagelse ved oplæg og i konferencer fremadrettet 

 

MSS lægger op til, at vi i bestyrelsen i højere grad kan deltage betalt på konferencer, ved op-

læg om ledelse mv mod at linke og referere herfra, til medlemmerne.  

Foreslår desuden, at det bliver et punkt på bestyrelsesmøder fremadrettet at vi strategisk 

tænker proaktivt ift deltagelse og repræsentation.  Frihed fra arbejdspladsen er bestyrelsens 

egen opgave, men deltagelsesgebyr kan støttes fra selskabet. 

 

4. Videokonference,  Slack og LinkedIn 

 

Videokonference; 

Jacob har undersøgt og sammen med Nana fundet løsning på mulighed for videomøde via et 

“virtuelt møderum”.  Vi åbner op for, at vi kan afprøve et kortere møde i nærmeste fremtid 

omkring et specifikt punkt - evt. ERGO18.  

Jacob indkalder til halvanden times møde uge 25 og emnet bliver ERGO 18.  

Slack;  

Jacob informerer om mulighederne og reklamerer for, at slack vil spare os for et hav af mails 

som i vekslende grad er relevante for os alle. Vi aftaler at teste det i bestyrelsen - ved næste 

fysiske møde forsøger vi at alle er koblet op så vi kan gå stille i gang - Jacob vil så invitere os 

til en lukket gruppe. Indtil næste fysiske møde, fortsætter vi som hidtil. 

LinkedIn;  

Den eksisterende gruppe kan vi teknisk ikke anvende. Jacob opretter ny gruppe for Selskab for 

Ledere på LinkedIn - alle medlemmer kan invitere andre ind. Jacob er medlem af den gamle 

gruppe og forventer, at han via den kanal kan invitere tidligere medlemmer af den gruppe til 

den nye gruppe. Vi er vidende om, at ikke-medlemmer kan koble sig på/inviteres - dette ac-

cepterer vi. Gruppen ønsker vi skal døbes “Selskab for ledere - ETF”. - Næste dagsorden skal 

indeholde dette punkt - med alle 3 elementer – fokus er, hvordan følger vi op/ hvordan vi gør 

LinkedIn til en levende og dynamisk platform. 

 

5. "Kodeks for Ledelse" – skal det fortsat være et skrift på hjemmesiden 

 

Kort oplæg fra Mette som foreslår at bevare det som et historisk dokument, men ikke på 

hjemmesiden. Vi kan overveje at flytte noget af indholdet op under formål for selskabet.  

Elementer kunne ligeledes flyttes til “beskrivelse af lederpolitik“ i ETF - enighed herom.  

Enighed om også at få noget med om rekruttering af ledere, strategisk og politisk arbejde mm. 

under selskabets formål. 

Vi er enige om, at indhold i lederkodeks om “udvikling af faget” ikke hører hjemme i dette sel-

skab. Lene og Christina vil arbejde med at få forslag ind under formål i vores vedtægter.  

Lene og Christina giver besked når Lederkodeks kan fjernes fra hjemmesiden og har det klar til 

næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Selskab for lederes deltagelse på ERGO18 

Vi har sagt ja til at være en del af Etf´s stand og skal have taget stilling til, hvad vi vil 

have med på standen og hvordan vi vil bemande den 

 

Indhold på stand drøftes. Det primære er at vi er tilstede og gør os synlige. 

Planlægning foregår i tæt samspil med Karin, som også tilbyder sin støtte i at dække 

standen ind.  Karin tilbyder at bidrage med formidling af før leder forløb mv.  

Karin foreslår at vi gør det simpelt - Jacob laver et udkast/forslag. 

 

7. FROKOST 



 

 

 

8. Specialistrådet. 

Der har over de seneste år været få ansøgninger, måske fordi niveauet er lagt for højt.  

I tråd med D-Fys ses der på en godkendelse af at blive også “certificeret kliniker” - en aner-

kendelse til den kompetente kliniker som ikke nødvendigvis behøver at være ad akademisk 

vej. Se slides fra Lotte, vedhæftet referat. Vi har på tværs af specialer 55 specialister på 

landsplan. Specialistgodkendelse i den nye ordning, skal godkendes/fornyes hvert 7. År. Om-

råder for specialister læner sig op ad specialerne beskrevet i Sundhedsstyrelsesregi. I ledelses-

regi efterspørges opbakning til, at klinikere kan blive kommende specialister eller certificerede 

praktikere, så ledere understøtter relevant kompetenceudvikling. Jacob gør opmærksom på, at 

dokumentationsbyrden for at blive godkendt er massiv. ETF er bevidst herom, men der er 

samtidig en opmærksomhed på, ikke at sætte overlæggeren for lavt.  

Tina tilkendegiver at specialerne nævnt i ordningen, ikke implicit understøtter de dygtige klini-

kere i kommunerne som har specialiseret sig i f.eks. kroniker-området, hverdagsrehabilitering 

mm. Lotte vil tage den betragtning med til fremtidig udvikling af områder.  

Ligeledes bede Tom sende os indhold og forskelle mellem ordningen for fys og ergo. 

 

9. Medlemsarrangement 5.9. 

Arrangementet med Anette Prehn om “Hjernesmart ledelse” er i kalenderen, sted planlagt til 

HUSET. Arrangementet er på vej ud på hjemmesiden. Vi vil stile efter en minimumsgrænse på 

20 deltagere. Karin skriver til Mette når deadline for tilmelding er nået, og Mette ringer deref-

ter evt. til Anette Prehn for potentielle specifikationer. 

 

10. Samarbejde med Lederrådet, Danske Fysioterapeuter 

Mette har afviklet møde med Lisbeth Schrøder – formand for Lederrådet under Danske Fysiote-

rapeuter og følgende samarbejdsmuligheder ønsker de 2 formænd at arbejde videre med, i 

selskab og råd; 

 

Oplæg til drøftelse i råd og bestyrelse 

 

Vore 2 netværk stiler efter årligt, i samarbejde, at afvikle 2 - 3 “kamin”-møder for medlem-

mer. 

“Kamin”-møderne kan med fordel placeres i Århus, Kbh og evt i Odense. 

Møderne skal indeholde emner af ledelsesmæssig karakter, og gerne falde i tråd med emner 

fra årets Lederkonference. Emnerne kan med fordel centreres ud fra hvad deltagernes evalue-

ringer tilkendegiver, at de gerne vil høre mere om eller have mulighed for at få perspektiveret 

yderligere. 

Møderne skal gerne indeholde oplægsholdere med ledelsesindsigt/-erfaring. Vi stiler efter at 

invitere oplægsholdere også med anden baggrund end det terapifaglige. 

Møderne kan tilbyde deltagelse som en naturlig del men også mulighed for deltagelse via en 

streaming tjeneste. Hvis man er med via streaming opfordres der til, at vi ikke inviterer til at 

deltage i drøftelser - dette kun en mulighed for de fysisk fremmødte. 

Kan vi åbne op for, at lederteams kan deltage - så man også kan deltage uden ergoterapi- el-

ler fysioterapifaglig baggrund. Evt pris for deltagelse kan afspejles i dette. 

Hvis muligt vil vi gerne undersøge om vi kan komme i gang allerede i 2018. 

Formand for Selskab for ledere tilkendegiver, at der for ergoterapeuterne vedkommende alle-

rede er 2 begivenheder i efteråret 2018 (ERGO18 og et arrangement i selskabet til septem-

ber), hvilket kan blive en hæmmende faktor for 2018-planer, hvorfor det måske kan være rea-

listisk med kun 1 arrangement i 2018. 

 

Baggrund og intention bag initiativet 

 

De 2 netværk har nu gennem en årrække, haft et årligt fælles arrangement i kraft af Leder-

konferencen. 



 

 

Derudover har der løbende været samspil om udbud af kurser mv ift karriereudvikling, tilbud 

til lederspirer/nye ledere mv. Dette samspil har fornemt været varetaget for en stor dels ved-

kommende, af de 2 foreningers sekretariater, og i sparring med ledergrupperne. 

Vore 2 foreninger har fælles interesser ift udvikling af lederområdet. 

Der har over år været efterspørgsel fra medlemmer af de 2 netværk om, at henholdsvis Leder-

rådet og bestyrelse i Selskab for ledere understøtter mulighederne for at drøfte og finde inspi-

ration, indenfor ledelse. Dette er ligeledes indskrevet i begge netværks formål med eksistens. 

 

- Bestyrelsen bakker op om udspillet og Mette orienterer Lisbeth herom. Lederrådet skal lige-

ledes have mulighed for, at tage udspil fra de 2 formænd op på bestyrelsesmøde. 

 

 

11. Evt.  
 

- Orientering om førlederforløbet ved Karin – nyt hold, 24 deltagere, meget tilfredsstillende. 

Orientering om forløbene sendes nu til AMIR og TR - det har virket hensigtsmæssigt ift tilmel-

ding derfra.  

Nyt forløb også om “Skab resultater uden formel personaleledelse” - i samarbejde med Danske 

Fys, ligeledes en succes. 

 

- Tilbagemelding fra udmeldte ledere 

Mette kontaktet med held, 3 stk. Der var intet mønster som kan forfine ETF´s service for le-

derne, så de bevarer deres medlemskab. Vi arbejder ikke på yderligere analyse heraf. 

 

 


