
Referat fra møde den 9. februar 2016 i bestyrelsen for Selskab for ledelse 

Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere 

Formål med mødet: Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe beslutninger 

vedrørende selskabets drift. Planlægge afvikling af årets lederkonference. 

Anvendelse af mødets resultat: Vi skal sikre os at emner der behandles på møderne relaterer sig til vores 

vedtægter og at igangsatte aktiviteter relaterer sig til det godkendte arbejdsprogram.  

Dato: 9. februar 2016 

Tid: 10 - 15 

Sted: Etf, Nørrevold 

Mødedeltagere:  

Pernille Ellefsen, formand for selskabet 

Lotte Lagoni 

Johanne Drachmann 

Christina Rosendahl Kejlberg 

Helle Nørgaard Rasmussen 

Rita Bonke 

Karin Rasmussen fra Etf´s sekr. 

Afbud fra: 

Hella Obel og Mette Svane 

Pkt 1: 

Dagsordnen godkendt. 

Pernille er mødeleder og Karin er referent  

Pkt. 2:  

Lederkonference 2016: 

Repr. fra Danske Fysioterapeuter deltog i mødet fra 11-12 for at drøfte mulige emner og temaer til årets 

lederkonference. 

Vi har fra Danske Fysioterapeuter modtaget en række forslag til emner og i vores lederselskab har vi også 

en række mulige emner. 

På mødet præsenterede vi hinanden for emner og temaer og det arbejdes der nu videre med i Danske 

Fysioterapeuter, som står for planlægningen af lederkonferencen 2016. 



Konferencen vil blive afholdt på H.C. Andersen i Odense, hvor der er bedre plads end det HUSET i 

Middelfart kan tilbyde. Iflg. Danske Fysioterapeuter vil prisen for at afholde konferencen på H.C. A. ikke 

fordyre arrangementet. 

Værd at overveje, om lederkonferencens emner og indhold skal indeholde emner, der relaterer sig både til 

de overordnede rammer og vilkår, der er for at udøve ledelse og på lederen selv og hvordan de håndterer 

lederopgaven mere individuelt og personligt ? 

Danske Fysioterapeuter har overordnet et ønske om, at årets lederkonference også har fokus på det private 

område, og som rummer de private lederes interesser og ledere på alle niveauer. 

De ønsker emner/oplæg, der er møntet på konkret omsættelse for de deltagende ledere og de forestiller 

sig, at der kan være parallelsessioner på én eller anden måde. – Dette kan dog fordyre konferencen, hvis 

det medfører flere externe oplægsholdere. 

Fysioterapeuterne har foreslået, at der nedsættes en planlægningsgruppe, bestående af 2 repr. fra deres 

Lederråd, 2 repr. fra Etf´s Selskab for ledelse og 2 repr. fra Danske Fysioterapeuters sekretariat. De foreslår, 

at der afholdes et dagsmøde i denne gruppe. 

Den forslag lyder i Etf som en god ide, og Johanne og Christina deltager fra Lederselskabet i Etf. Hvis 

Christina ikke kan deltage, kommer Karin fra sekr. i stedet. 

Karin sender mulige mødedatoer til Danske Fysioterapeuter og koordinerer dette. 

Pkt.3: 

Konstituering af bestyrelsen: 

Konstituering: Johanne Drachmann påtager sig opgaven som næstformand 

Valg af økonomisk kontrollant: Lotte Lagoni påtager sig opgaven som økonomisk kontrollant. 

Pkt 4: 

Drøftelse af mentorordning:  

Mentorordningen bliver ikke rigtig brugt, har ligget stille i længere tid og vi skal derfor drøfte, om vi vil 

beholde den eller evt. hvordan vi kan gøre den mere attraktiv for lederne ?  

Overordnet er selskabets bestyrelse af den mening, at ordningen skal forsøges genoplivet, vel vidende at 

ledere kan få tilbudt mentorordninger i flere andre regier, f.eks hos egen arbejdsgiver. – Dette kan dog 

indeholde en række udfordringer for især mentee: Hvor ærlig tør man være overfor en leder, der typisk er 

på et højere niveau end mentee og hvor de i sidste ende har samme arbejdsgiver ? Kan det hindre en evt. 

karriereudvikling eller på anden vis medføre ulemper for mentee ? 

Vi har en formodning om, at det primært kan være de nye ledere, der kan profitere af, at få en mentor via 

vores ordning. Her får de en mentor, der har en terapeutfaglig baggrund og som de måske hurtigere kan 

opnå fortrolighed med, end hvis de får en mentor via andre mentorordninger ?! 

Johanne er p.t. mentor for 6 nye/nyere ledere. Her af er de 3 kommet ind i ordningen via Etf.´s 

mentorordning. 

For Johanne at se, får de alle meget ud af at have en mentor, ligesom Johanne som mentor også får noget 

ud af, at være mentor. 



Vi nåede frem til flg: 

- Vi bør markedsføre, hvad disse mentees har fået ud af at indgå i et mentorforløb. 

- Måske vi med fordel bør målrette en mentorordning til nye ledere ? 

- Nogle (nye) ledere har ikke behov for at have en mentor. 

- Lederen skal selv huske i det hele taget at etablere et netværk, som pgl. kan bruge ifht. sparring 

- Være OBS på, at mentor og mentee har et godt match. 

- For mentorerne bidrager det til deres egen læring og refleksion. 

- Kunne det være en ide, at genopstarte ordningen i en afgrænset del af landet ? 

- Bruge afd. Kom mht. timing 

Sekr. arbejder videre med: 

Først finde mentorer fordelt i hele landet -> sker i samarbejde med selskabet. Johanne og Karin kigger på 

det og finder en mødedato. 

Tage udgangspunkt i medl. af lederselskabet. 

Vi forventer, at vi nok skal kontakte nogle ledere mere direkte og foreslå, at de bliver mentorer. 

Highlighte  de gode historier, f.eks nogle af de mentees, som Johanne har i sin varetægt. 

Udbyde/reklamere for ordningen på ny. 

Være OBS på, at vi ikke ”missionerer” for faget ved at udbyde ordningen via Etf, da nogle ledere måske kan 

have en forbeholdenhed over for det. Måske særligt ledere, der udøver tværfaglig ledelse og ledere på 

højere niveauer, da de ofte har mindre fokus på det monofaglige. 

Karin kontakter Birgit Strange fra Danske Fysioterapeuters sekr. mhp evt. samarbejde og koordinering 

inden for dette felt. 

Vi følger op på emnet til næste møde i selskabet. 

Pkt.7: 

Kandidater i ergoterapi: 

Tina Nør Langager har bedt os drøfte, hvordan vi som lederselskab kan støtte de nye kandidater i 

ergoterapi, der udklækkes til sommer. 

Lederselskabet ser positivt på at bidrage. 

Det er vigtigt, at ledere, når de søger medarbejdere med videreudd. på f.eks kandidatniveau, er klar på, 

hvad de vil bruge kandidaterne til, ikke nødvendigvis detaljeret, men overordnet. I en række tilfælde, vil det 

være op til den kandidatuddannede at ”sælge sig selv” og anskueliggøre, hvad de kan bidrage med på den 

enkelte arbejdsplads. 

Nogle ledere ved ikke helt, hvad de kan bruge de kand.uddannede ergoterapeuter til. De vil gerne prøve 

det og har en fornemmelse af, at der er/kan blive opgaver til de kandidatuddannede, men hvordan kommer 

vi i gang og hvordan med financieringen af deres løn ? 

Ideer og forslag: 



- Selskabet kunne etablere et arrangement, hvor ledere og kandidat.udd. medlemmer kan mødes og 

drøfte, hvad kandidater kan bidrage med og hvilke opgaver, der kan/bør løse ude på 

arbejdspladserne. 

- Lade en leder og kandidat interwieve hinanden a la fingeret ansættelsesamtale mhp. at begge 

parter kan blive klogere på, hvad der forventes og kan tilbydes ? Kunne foregå som led i før nævnte 

arrangement. 

- Kunne vi via Etf etablere kontakt til kommuner, der lige nu sidder og overvejer, hvordan de kan 

bruge de kand.uddannedes kompetencer. (Konkret Gentofte, Rudersdal og Lyngby/Tårbæk og Rita.) 

- Måske nogle kommuner med fordel kan gå sammen om at finansiere ansættelse af en kandidat, 

f.eks mhp. at etablere forskningsprojekter ? 

- Indhente eksempler fra kommuner, der har ansat kandidater. 

Hvilke erfaringer har de i Sverige med at uddanne kandidater i ergoterapi og hvilke opgaver varetager de ? 

Hvilken betydning har det for faget og dets udvikling ? 

Karin spørger Ulla Garbøl i afd. Fag og Politik. 

Pkt.8: 

Orientering  

- Invitation fra Danske Fysioterapeuter til at mødes den 10.6. til et ½ dags møde og få sat et mere 

formelt samarbejde i gang de to lederfora imellem. 

              Lederselskabet takker ja til invitationen og til den foreslåede dato. 

 

              Vi vil foreslå, at det første møde bruges på at drøfte form, indhold og formål med at oprette dette         

              forum. 

             Hvem kunne deltage fra lederselskabet ? 

- Master class den 15.3.: Det kniber fortsat med at få vores ledermedlemmer til at melde sig til, til 

trods for at vi har reklameret for arrangementet to gange i vores nyhedsbreve og forlænget 

tilmeldingsfristen. 

Selskabet kunne skrive ud til medl. af selskabet direkte pr. mail og reklamere for arrangementet, 

hvor der kun er to ergo-ledere, der har tilmeldt sig. Der er pt. ca. 20 tilmeldte, hvor langt 

hovedparten er led. Fysioterapeuter. 

- Udfordring: Hvordan agerer man som kompetent leder overfor lederen på niveauet over en selv ? 

Det støder en række ledere på/imod. – Er det noget vi skal arbejde videre med på et senere 

tidspunkt ? 

 

- Roskilde Kommune afholder mandag den 11. april 2016 en konference om ”Den rehabiliterende 

organisation”. Roskilde kommune er i gang med at implementere en rehabiliteringsmodel, der 

bygger på evidens og systematik. Man kan læse mere om program og tilmelding på 

www.roskilde.dk/denrehabiliterendeorganisaion 

 

- FTF afholder temamøde af et par timers varighed den 4.marts om moralsk stress. Karin og Etf´s 

arbejdsmiljøkonsulent Britt Thorning Lind har tilmeldt sig. 

 

http://www.roskilde.dk/denrehabiliterendeorganisaion


 

 

 

 


