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Dagsorden 

 

Orienteringspunkter 

 
1. Gensidig orientering om relevante emner  

 Orientering om opgave i diplom i ledelse v. Lotte 

 23.september afholdes oplæg om ” karriere udvikling i relation til at 
bliver leder”. 
Afholdes på Metropol.  Blandt andet med Johanne 

 Hvis vi har gode emner til master class skal det meldes til Tina N. 
Langager senest den 17.september. 

 
 Til drøftelse 

2. Planlægning af generalforsamling 2015. Drøftet og rettet til.  
 

3. Status på Sundhedsuddannelsesreformen  v. Tove Schreiber – 
herunder diskussion om lederes opmærksomhed på ændringer i 
grunduddannelserne / professionsbacheloruddannelserne for de 
sundhedsfaglige medarbejdere. 
1.september 2016 begynder de nye studerende på en ny studieordning.   
Der kommer bekendtgørelse pr. uddannelse og dertil en studieordning pr. 
uddannelsessted. 
Vi skal styrke det nationale fællesskab omkring ergoterapeut 
uddannelserne.  
august 2015 – fokus på udvikling af de monofaglige uddannelser. 
Professionsuddannelser skal være generalist uddannelser med stærke 
professionsfaglige kompetencer. Uddannelse og arbejdsmarked skal 
følges af. I den monofaglige udviklingsgruppe har ergoterapeuterne Helle 
Mousing siddende udpeget af ETF. Der skal være mere sammenhæng 
mellem teori og praksis. Det skal understøtte et kvalitetsløft. Studiet er 
fortsat et fuldtidsstudie og der er lagt vægt på at der også skal være 
forskning. Der skal formuleres en dimittend profil, så vi fremadrettet får 
en mere tydelig profil; hvad er en ergoterapeut og hvilken viden, 
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færdigheder og kompetencer har en ergoterapeut når de er færdig 
uddannet. 
 

4. Drøftelse og aftaler om læsning af litteratur til næste møde 
Forslag fra Lotte: Kompleksitet i Ledelse, Ralph Stacey 

 Forslag fra Johanne: Yes to the mess, hvad ledere overraskende nok 
kan lære af Jazz. 

 Artikel vedr. Ralph Stacey fra Djøf. 
 

5. Formandsskifte i Ergoterapeutforeningen 
Da Tina Langager stiller op til formand kan hun ikke deltage i fælles 
opgaver fx ledertemadage og master class mv. Hun har kun individuelle 
opgaver. 

 Punktet er drøftet. Tina Nør Langager var ikke tilstede under drøftel-
sen. 
 

6. Forberedelse af møde til næste møde. 
1. møde Bog: Ledelse i kompleksitet, Lotte 
2. møde Bog: Yes to the mess, hvad ledere overraskende nok kan lære 

af jazz v. Johanne 
 

Med deltagelse af repræsentanter fra Danske Fysioterapeuters lederråd kl. 
13,30-15,00 

7. Lederkonference – endelig konfirmation af program, aftaler mv. 

 Helle Kruse skal gøre Karen Ingerslev opmærksom på at bordene er 
opstillet i grupper. 

 Lotte gør Helen Eriksen opmærksom på samme. 

 Tove informerer Lone om bord opstilling, programmet og debat om 
ledelse. 

 Johanne finder sang til morgensang, Fysser gør papirerne klar. 
 

8. Drøftelse af fremtidigt samarbejde mellem Etf’s Selskab for Ledere 
og Danske Fysioterapeuters Lederråd.  
Ledertemadage 
Danske Fysioterapeuter er repræsenteret ved Lisbeth Schrøder. 
Lisbeth Schrøder følger op til på kommunal fys. Leder til debat på første 
dagen på leder temadage.   

 Programmet og drejebog er gennemgået og aftaler lavet.  
 

 

 


