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Ergoterapeutforeningen
Tina Nør Langager (TNL)
Under punkt 5: Inger Marie Jessen (IMJ)
Fraværende
Lotte Lagoni (LO), Nyborg Kommune
Christina Rosendahl (CR), Aarhus Universitetshospital
Dagsorden
1. Velkommen og gensidig præsentation af bestyrelsen
Til drøftelse
2. Opfølgning på lederkonference og generalforsamling 2014
Konferencen:
Der har været positive tilbagemeldinger i forhold til oplægsholderne
og dialogen med Gunner Gamborg og Tina Lambrecht fra mange sider. Netværksbasaren blev meget positivt modtaget, der var energi til
det sidste. Stor tilfredshed med HUSET.
Det har været planen at udsende et elektronisk evalueringsskema.
Efter drøftelse besluttes det ikke at gøre dette. Der kom rigtig mange
forslag til nye emner i den afsluttende evaluering, som der arbejdes
videre ud fra:
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Ledelse på tværs af matrikler



Ledelse af flere faggrupper



Ledelse på afstand



Motivation



Kultur



Rehabilitering



Markedsføring/branding

Region Øst
Høje Taastrup Boulevard 82, 1.tv.
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Danske Fysioterapeuter har spurgt, om selskabet vil være hovedarrangører af lederkonference igen i 2015 grundet oprettelsen af det
nye lederråd i Danske Fysioterapeuter. Det besluttes at sige ja.
Generalforsamlingen:
Referatet fra generalforsamlingen mangler de sidste detaljer inden
det kan lægges på hjemmesiden.
Indkomne forslag til fremtidige indsatsområder blev gennemgået. De
er alle omfattet af det eksisterende arbejdsprogram.
3. Repræsentation i EVR
Lene Lange erstatter Lene Kiehl-Jensen i videnskabeligt råd.
4. Ledelse over grænser Drøftelse af publikationen, som kan downloades på link http://lnkd.in/bEB_GyD Se i øvrigt mail fra Tina Nør
Langager fra 27.11.14
Selskab for ledere opfordrer til, at Ledelse over grænser bringes op
som baggrund for dialog lokalt.
27.03.15 10.00 – 15.00 kommer Jody Gittel til Danmark og holder
workshop på SAS Radison Frederiksberg.
Ledelse over grænser og/eller relationel koordinering foreslås som
tema på fremtidig konference eller masterclass.
5. Sundhedskartellets uddannelsesrapport Til drøftelse. Se mail fra
Hella Obel den 26.10.14
Orientering fra Hovedbestyrelsen om drøftelse af uddannelsesstrategi – ved Inger Marie Jessen og Tove Gad Schreiber
Hovedbestyrelsen har drøftet en række spørgsmål omkring ergoterapeutuddannelsen i fremtiden. Et af spørgsmålene var, hvordan det
fremmes at flere stiler mod at være konsulenter og ledere. Nogle af
hovedpointerne fra drøftelserne var: ikke mere teori i uddannelsen,
specialisering og krav til kliniske undervisere/undervisningssteder.
JD: Opfordring til at tale ergoterapeuter frem som fremtidige ledere
allerede under uddannelsen. Opmærksomhed på at spille en proaktiv
rolle i forhold til ledelse af og i det tværfaglige rum. Fokus på faglig
ledelse.
TGS: Der er opbygget en kompleks struktur omkring udviklingen af
den nye sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelse/ den fremtidige uddannelsesstruktur på sundhedsområdet. Organiseringen er
en øverst styregruppe med repræsentation af KL, Danske regioner,
Sundhedskartellet, Sundhedsstyrelsen samt professionshøjskolerne
og med ministeriet ved bordenden.
Dernæst et koordinationsudvalg med blandt andet ETF.s formand
Gunner Gamborg som repræsentant for Sundhedskartellet og repræsentanter fra professionshøjskolerne.
De enkelte uddannelser kommer i spil i forbindelse med udviklingsgrupper, som går i gang, når de fælles rammer for de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser er tegnet og besluttet på højeste
sted / styregruppen.
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Der tales om tværfaglighed, specialist/generalistniveau, klinisk undervisning samt prøveformer med mere, som der vil blive taget beslutning om hvor meget fælles der skal være fremover omkring sådanne uddannelses elementer..
TGS fremhæver, at hun selv ser et stort behov for stærkt fokus på at
være organisationsintelligent og således kunne handle med sin faglighed i det organisatoriske felt.
Der er fra ministeriet fremsat ønske om, at der kommer en overordnet drøftelse af, om der eksempelvis skal være fast lagte placeringer
af klinisk undervisningsforløb – om sådanne skal placeres på samme
tid for flere uddannelser.
HO: Specialistklassifikationen bliver også fremhævet i den nye fastlæggelse af niveauer af genoptræning efter sundhedsloven uden at
der peges konkret på, hvad en specialist er.
HKA: Region Midt arbejder med nyt kompetenceafdækningskoncept,
som også kommer omkring organisatorisk kompetencer. Gode erfaringer med klinisk undervisning på tværs af region og kommune, hvor
patienten følges ud fra hospital til kommune.
Selskab for ledelse ønsker fremadrettet løbende at blive orienteret
om, hvad der sker inden for området. Såvel TGS som IMJ vil gerne
orienterer.
Organisationsintelligens fremhæves som et andet relevant tema til
fremtidig lederkonference og/eller masterclass. Det spiller godt ind til
ønsket om den treårige strategi om at ”sprænge glasloftet (og vælte
væggene)"
6. Master-class for ledere i regionerne Status v. Tina Nør Langager
Den første masterclass holdes den 12.03.15 i Odense. Temaet er
Ennaegram. Jes Plesner, ergoterapeut, skuespiller og projektleder i
Ærø kommune. Det undersøges, om der kan laves en videoudgave
af oplægget.
Der holders masterclass med Martin Darré, ergoterapeut og forsker
på RUC om rekruttering og talentudvikling i Slagelse. Dato endnu ikke fastlagt.
Tredje masterclass, der holdes i Århus er med Mads Schramm den
3. september. Temaet er distanceledelse.
Der planlægges en fjerde masterclass i Ålborg.
Arrangementerne bliver gratis for ergoterapeutiske ledere.
7. Tænketank for offentlige ledere v. Hella Obel
Tænketanken, der opstod på baggrund af initiativ fra BUPL i 2014
forsætter med udgangspunkt i en turnus mellem de forskellige faglige
foreninger. ETF er i dialog med Dansk Socialrådgiverforening om at
afholde et fælles arrangement. TNL og HO har holdt et indledende
møde med repræsentanter fra Dansk Socialrådgiverforening. Der var
enighed om at arbejde for en workshop med fokus på at danne relevante måledata, som afspejler løsning af kerneopgaverne. Dansk
Socialrådgiverforening tager kontakt til HK, som står for det næste arrangement, for at høre, om der er fælles interesse for projektet. Vision er deltagelse på Folkemødet på Bornholm.
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TNL orienterer om, at det er planen, at alle medlemmer igen i år vil
blive tilbudt gratis endagstur til Folkemødet af ETF. Dette er dog
endnu ikke helt på plads.
8. Planlægning af bestyrelsesmøder i 2015
Næste møde er den 03.03.15. Der er aftale med Danske Fysioterapeuter om møde den 29.04.15. TNL og LL planlægger endnu et møde inden sommerferien.
Orienteringspunkter
9. Medlemmer af selskabet. Bilag vedlagt
Der er 175 medlemmer aktuelt
10. Økonomi 2015
Der gives et tilskud fra ETF på 40.000 hertil et tilskud på 50 kr. pr.
medlem. Det giver et foreløbigt budget på 52.750 kr. Der er overført
et overskud på 68.769,61 kr. fra 2014 (tilføjet referatet efter mødet).
11. Gensidig orientering om relevante emner
TNL: Center for Kompetenceudvikling har fået penge til lederuddannelse i staten. Der er fra ETFs side sat fokus på ledelse på SOSUskolerne, der nu gives gratis lederuddannelse på flere niveauer.
TNL: Traineeforløb er fra ministeriel side bevilget fortsat i 2015 og
2016 på baggrund af de gode resultater. Der kan evt. ydes traineeforløb for dimittender.
12. Eventuelt


Helle Kruse-Andersen sender artikler/links omkring teori T



Region Øst bruger TRIV til at komme mere aktivt ind i forebyggelsescentrene i Københavns Kommune. Opfordring til at se video med Gunner Gamborg på www.etf.dk og facebook. Søg på
TRIV.



Lene Lange orienterer om Peter Thybos dobbelt-KRAM (Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring). Se www.peterthybo.dk.
Opfordring til at læse Fredens, Thybo og Johnsen: Sundhedsfremme i hverdagen, Munksgaard 2012.



Husk at tilmelde nyhedsbrev for ledere. Gøres på hjemmesiden
nederst til højre under ”Nyhedsbreve” – tilmeld ”Leder”. Husk at
logge ind på hjemmesiden, så sitet har kobling til dine data.

06.02.15
Hella Obel
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