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Side 1  

Ref.: Lotte Lagoni 

E-mail: ledersel-

skab@ergoterapeutforeningen.dk 

Direkte tlf: 53 49 09 79 

 

Dagsorden 

 

 
1. Orientering om og drøftelse af kravs indsamling for ledere til 

OK15 
Sagsfremstilling: Drøftelse med Annette Arentz og Tina Nør Lang-
ager. Der ønskes en drøftelse af, om Etf’s Selskab for Ledere har 
specifikke krav til forhandlingerne for leder overenskomsten. Etf kører 
samme procedure som ved OK13. Der kommer et debatoplæg fra 
SHK hvor Etf har sin egen version med enklte Etf-bokse. I kravsind-
samlingsperioden den 14. august til 15. september kl. 12 kører der 
en servey på www.etf.dk. Her vil være spørgsmål specifikt til ledere 
ift. leder-overenskomsten.   
 
Konklusion: 
Tina Nør Langager opfordrede til, at vi gør vores netværk opmærk-
som på at svare på survey fra ETF. Der er 4 spørgsmål, og bestyrel-
sen finder det vigtigt, at lederne gør sig synlige. 
Bestyrelsen drøftede mulige forslag til krav med udgangspunkt i de-
batoplægget. 

 
 

2. Leder på Kanten 
Sagsfremstilling: Drøftelse af publikationen, som findes på 
https://www.mm.dk/leder-kanten 
Konklusion: Materiale debatteres og der er enighed om, at udgivel-
serne kan tages med tilbage i afdelinger/organisationer og legitime-
res til fokus på velfærdsledelse.  
 

http://www.etf.dk/
https://www.mm.dk/leder-kanten
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3. Orientering 

a. Medlemmer af selskabet. Bilag vedlagt 

b. Facebook ’Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere’ er 
oprettet som en lukket gruppe. 
Facebook gruppen "selskab for ledere" er oprettet. Der er 
ganske få medlemmer. Dette skal prioriteres yderligere. Tina 
Nør Langager sender invitation ud. 

c. Øvrige 

i. Den danske rehabiliteringspris. Bestyrelsen drøftede 
mulige kandidater. Det aftaltes, at Helle Kruuse-
Andersen laver et oplæg. 

ii. Ergoterapeutforeningens videnskabeligeråd v Lene 
Kiehl-Jensen - Der kommer en præcisering af doku-
mentation, hvad skal dokumentere. Fokus Uddan-
nelses specialisering Markedsanalyse, ETF fokus fra 
2014-2016.  Ergoterapeuter afdækker ressourcer 
hos borgere i hjemmet, skal der udarbejdes et nyt 
dansk arbejdsredskab til at understøtte dette. Klini-
ske retningslinjer, det har været svært at være delta-
ger i disse retningslinjer. Der har været mange kom-
promiser og det presser vores faglighed. Vi kan med 
fordel drøfte med Gunner Gamborg om vi får sendt 
de rigtige til disse arbejdsgrupper eller hvem skal vi 
sende til disse møder. Er der behov for mere strate-
gisk vinkel end den bedste faglighed.  

iii. Revideret udkast til bekendtgørelse og vejledning om 
genoptræning. Bekendtgørelse og vejledning sendes 
med erfaret af Lene Lange. 

 
4. Opsaml konference nationale kliniske retningslinjer 

21.november  
Sagsfremstilling: Konferencen afholdes af Sundhedsstyrelsen den 
21. november 2014. Der har været en forespørgsel fra flere af Etf’s 
faglige selskaber om repræsentation. Gensidig orientering om hvor-
vidt medlemmer af Etf’s Selskab for Ledere påtænker at deltage. 
Konklusion: Vi ser an og afventer indhold for dagen. Evt. deltagelse 
vil være som repræsentant for egen arbejdsplads, idet bestyrelsen 
ikke har afsat økonomiske midler til deltagelse. 
 

5. Gør noget tro på faget 
Sagsfremstilling: Opfølgning fra sidst er vedhæftet dagsorden.  
Konklusion: Bestyrelsen opfordrer til, at modellen for elevatortalen 
trænes og anvendes i de sammenhænge, hvor der er behov for at 
promovere faget. 
 

6. Billede af selskab fra ledere 

Sagsfremstilling: Etf har i forsommeren bedt alle selskaber om at ind-

sende billeder af bestyrelsen. Det har imidlertid vist sig, at opsætnin-

gen af hjemmesiden ikke understøtter, at de billeder, der lægges 

på ”min profil”, kan trækkes over på bestyrelses-hjemmesiderne. Etf 

har derfor valgt, at løsningen p.t. bliver, at det er muligt for alle net-
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værk at få lagt et fællesbillede af bestyrelsen på netværks-

hjemmesiden – på det niveau, hvor man åbner kassen ”Om os”  
 
Konklusion: Vi håber at alle medlemmer kommer til næste møde den 
22/9, hvor der tages billeder. 
 

7. Planlægning af lederkonference 
Sagsfremstilling: Planlægning af lederkonference drøftes med re-
præsentant fra Danske Fysioterapeuters Lederfraktion. 
Konklusion: Drejebogen blev gennemgået og opdateret. Udsendes til 
medlemmer af bestyrelsen.  
 

8. Eventuelt 

 Er ledelse noget for mig – før-leder forløb/talent 
25.september og 9.december. Det aftales, at Helle Kruuse-
Andersen deltager den 25.september og Johanne Drach-
mann den 9. december i tidsrummet kl. 14-16. 

 

 Tillidsrepræsentantmøder. Tina Nør Langager ønsker om 
muligt, at vi deltage i nedenstående. Der kommer en mail. 
En leder og tillidsrepræsentant/medarbejder der vil sige no-
get den nye medarbejder og lederrolle i forhold til udviklingen 
af samfundet. Et praksis eksempel på ca. 15 min. 

 


