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Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere 

Generalforsamling mandag den 10. november 2014 kl. 17-19 
Sted: Huset, Hindsgavls Allé 2, 5500 Middelfart (Byggecentrum har skiftet navn til Huset) 

 
Referat 
 

1. Valg af referent og dirigent 
Johanne Drachmann, næstformand i Ergoterapeutforeningens Selskab for ledere bød velkommen til 
generalforsamling 2014. Johanne Drachmann foreslog på vegne af bestyrelsen som dirigent for 
generalforsamlingen konsulent i Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager. Tina blev valgt uden 
modkandidater og modtog valget. Herefter overtog Tina Nør Langager styringen af mødet. 

Som referent foreslog bestyrelsen Annette Ahrentz, som blev valgt uden modkandidater.  

Tina Nør Langager konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt. Det har ikke 
været annonceret i Ergoterapeuten som det er foreskrevet i vedtægterne, hvilket dog ikke ansås som 
hindrende for mødets gennemførsel, hvilket ikke fordres ifølge vedtægterne. Dagsorden er udsendt på 
mail den 1. oktober 2014 til alle medlemmerne. 

 

2. Bestyrelsens beretning (fremlægges af Johanne, som venligst hilser fra formand Lene Lange, som 
beklager at være forhindret i at deltage) 
Bestyrelsen har i 2014 bestået af Johanne Drachmann, Tove Gad Schreiber, Helle Kruuse-Andersen, 
Hella Obel, Lene Kiehl Jensen, Lotte Lagoni og Lene Lange samt suppleanterne Christina Rosendahl 
og Pernille Ellefsen. 

Bestyrelsen har afholdt 4 ordinære møder i 2014. 

Bestyrelsens arbejde har været centreret om de tre prioriterede indsatsområder, som blev vedtaget på 
generalforsamlingen i 2012, som blev aftalt at videreføre på generalforsamlingen i 2013 nemlig 

1) At fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive leder 
2) At rekruttere og fastholde ergoterapeuter i lederstillinger 
3) At sætte ledelse på dagsordenen 

Planlægning af lederkonferencen 2014 har været et af vores største fokusområder i år.  
 

Det første indsatsområde – at fremme de studerendes interesse for ledelse og motivation til at blive 
leder - har vi primært arbejdet med ved, at bestyrelsen stiller sig til rådighed til at komme ud og holde 
oplæg og dialog om ledelse med ergoterapeutstuderende. Desværre er det kun 
Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, som har benyttet sig af den mulighed i 2014. 

Det andet område – at rekruttere og fastholde ergoterapeuter i lederstillinger – har vi arbejdet med ved 
at bestyrelsen 

 deltagere med indlæg på Etf’s før-leder / talent kursus 

 stiller sig til rådighed som sparringspartner for ergoterapeuter, som påtænker at søge 
lederstilling eller for ergoterapeuter i ledende stillinger, som ønsker dette 

 holde oplæg på før-leder kurser i Etf regi 

 giver mulighed for, at ergoterapeuter som er interesseret i ledelse – mod dispensation fra 
bestyrelsen – kan blive medlem af lederselskabet, selvom de endnu ikke er ledere. 3-4 
ergoterapeuter har benyttet sig af den mulighed. 
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Det tredje område – at sætte ledelse på dagsordenen – har vi arbejdet med ved  

 fokus på implementering af lederkodeks, som vi udarbejdede i 2013 

 etablering af en lukket Facebook Gruppe ’Selskab for Ledere’ 

 dialog med Etf’s ledelse, bl.a. har vi drøftet revidering af Etf’s lederstrategi med Gunner 
Gamborg og Lars Møller 

 drøftelse af relevant faglitteratur på bestyrelsesmøderne, herunder publikationen ’Leder på 
Kanten.’ 

 dialog med Danske Fysioterapeuters Lederfraktion. I den forbindelse kan orienteres om, at 
Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har besluttet, at Danske Fysioterapeuter skal have 
et lederråd, som bl.a. skal rådgive Danske Fysioterapeuter, og medvirke til at flere 
fysioterapeuter bliver ledere. Det betyder, at lederfraktionen forventes at nedlægge sig selv på 
generalforsamlingen i dag for i stedet at vælge repræsentanter til lederrådet. 

 oplæg om fremtidens leder- og medarbejderroller på TR-regionsmøder. Med udgangspunkt i 
Tillidsreformen og publikationerne ”Medarbejder med vilje” og ”Leder på Kanten” gav ledere 
og tillidsrepræsentanter et bud fra praksis i forhold til at arbejde med ny velfærdsdagsorden 
på de enkelte arbejdspladser i samarbejdet mellem ledere og tillidsrepræsentanter,   

 har evalueret fyraftensmøderne ’Gør noget – tro på faget’ 
 

Udenfor de tre områder  

 Tove Gad Schreiber repræsenterer bestyrelsen for Ergoterapeutforeningens Selskab for 
Ledere i aftagerpanelet for kandidatuddannelsen i ergoterapi i på Syd Dansk universitet, 
Første møde blev afholdt den 22. september 2014.  

 Deltagelse i temamøde om den nye lederrolle den 9.5.2014 - Paradoksledelse 

 Hella Obel og Lene Lange deltog på bestyrelsens vegne i hovedbestyrelsesmøde den 
22.04.14 om revision af Etf’s lederpolitik 

 Tina Nør Langager og Hella Obel repræsenterer bestyrelsen i Tænketanken for Offentlig 
Styring, som er en tænketank bestående af repræsentanter fra BUPL, FTF, Skolelederne, 

DSR, FOA, HK-Kommunal, Socialpædagogerne, Danske Fysioterapeuter, Kost- og 
Ernæringsforbundet, Politiforbundet samt Dansk Socialrådgiverforening. Tænketankens 
udgangspunkt var at forholde sig til ståsted i forhold til offentlig styring og ledelse, 
synspunkter i forhold til professionsfaglig ledelse over for ledelse som fag, udvikling af 
offentlig styring, ledelse og lederne samt at forholde sig til tillidsdiskussionen. Der er afholdt 
fire møder i indeværende år, hvor ETF har deltaget i de tre.  

 Drøftelse med Annette Ahrentz og Tina Nør Langager om krav på lederområdet i forbindelse 
med OK-15 ved mødet den 19. august 2014. 

 Lene Kiehl-Jensen repræsenterer bestyrelsen i Ergoterapeutforeningens videnskabelige Råd 

 Indstilling af kandidat til Den Danske Rehabiliteringspris. 
 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab, vi afventer regnskab fra bogholderiet. 
Johanne Drachmann fremlagde bestyrelsens foreløbige regnskab for 2014. Der er tale om et 
foreløbigt regnskab idet året endnu ikke er afsluttet. Regnskab for 2013. 
 

Tilgodehavender 
Midler overført fra 2012    43.853 
 
Indtægter 2013  
Medlemstilskud fra Ergoterapeutforeningen   10.900 
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Bestyrelsesarbejde      17.324,19 
    
 
Balance pr. 31.12.13     18.391,01 
Egenkapitalen overføres til 2014 
      
Antal medlemmer af selskabet 
172 medlemmer pr. 31. oktober 2014. 

Johanne Drachmann fremhævede, at det er gratis at være medlem, hvis man opfylder 
medlemskriterierne. Ergoterapeutforeningen giver et tilskud på 50 kr. pr. medlem i selskabet ved årets 
udgang. Et grundskud på 4.000. 

De 172 medlemmer er en fremgang på 21 medlemmer siden sidste generalforsamling. Det svarer til 
cirka halvdelen af de i alt 350 ledere, der er ansat på lederoverenskomst i Ergoterapeutforeningen. 
Status er i øjeblikket, at der er ansat 270 ledere på KL overenskomst og 80 ledere på Danske 
Regioners overenskomst. 

Hvad gør vi for at få flere ledere til at melde sig ind i Ergoterapeutisk selskab for ledere. 

Kampagne for at få ledere til at melde sig ind i selskabet? 

 

Spørgsmål fra medlemmerne: 

 Hvorfor skal der ikke betales kontingent for at være medlem af selskabet? 

 Svar fra bestyrelsen: Da lederselskabet blev en realitet for 3 år siden, valgte man ikke at opkræve kontingent 
og indtil videre bliver det ikke ændret. Måske på sigt, men ikke nu.  

  
 

4. Indkomne forslag 
Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen skulle jf. indkaldelsen mailes til formanden senest 
14 dage før generalforsamlingen, dvs. deadline var søndag den 26. oktober 2014. Der er ikke 
indkommet forslag fra medlemmer af selskabet. 

Bestyrelsen stiller følgende forslag: Tættere samarbejde med Danske Fysioterapeuters bestyrelse på 
lederområdet. Der ønskes en drøftelse med henblik på at få medlemmernes opbakning til dette 
samarbejde samt idéer til, hvilke områder samarbejdet med fordel kan udbygges. 

 

5. Arbejdsprogram for det kommende år 
Bestyrelsen ønsker fortsat at fokusere på arbejdsprogrammet fra 2013 med følgende indsatser: 

 

 
Indsatser:  Holstebro skolen har vist interesse for vores program.  
a) Bestyrelsen tager kontakt til alle ergoterapeutuddannelserne og tilbyder, at vi som 

bestyrelsesmedlemmer kommer ud på uddannelserne og inspirerer de studerende til ledelse. 
Koncept: Tre timers undervisning og dialog med de studerende om ledelse, lederstillinger og 
kompetenceudviklingsplan for at blive leder.  Der tilbydes oplæg tidligt i ergoterapeutuddannelsen 
og i forbindelse med modul 12 
Vilkår: Ergoterapeutuddannelsen betaler 2 timers undervisning og befordringsgodtgørelse til 
underviser. Se Bilag 1. 
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b) Lokalt arrangement i samarbejde med regionsformændene om ledelse for studerende og 
uddannede ergoterapeuter.  
Arrangement i Region Øst i efteråret 2014 kan evt. udbredes til øvrige regioner.  
 
  

1) At fastholde ergoterapeuter i lederstillinger 
Indsatser: 
a) Bestyrelsen ønsker en drøftelse med regionsformændene og Etf’s ledelse af, hvordan vi kan 

bidraget til, at det er attraktivt at blive og være ansat som leder, når man har en ergoterapeutisk 
grunduddannelse. Indsats: Bidrage til implementering af Etf’s nye lederpolitik. 

b) Bestyrelsen tilbyder vejledning og sparring til ergoterapeuter, der søger lederstillinger. Dette tilbud 
beskrives på Etf’s hjemmeside under Selskab for Ledere. 

c) Sociale medier: Bestyrelsen opfordrer alle til at gøre opmærksom på Facebook, hvis man er 
bekendt med ledige lederstillinger, hvor ergoterapeutuddannelse vurderes at være relevant 
uddannelsesmæssig baggrund.  

d) Oplæg om ledelse på kurser for før-ledere og nye ledere i ETF regi. Bestyrelsen vil enten selv, 
eller være behjælpelig, med at finde oplægsholdere 
    

2) At sætte ledelse på dagsordenen 
Indsatser: 
a) Bestyrelsen har som målsætning at blande sig i relevante debatter i lokale og regionale medier, 

for herigennem at profilere ledelse med ergoterapeutisk baggrund. Bestyrelsen orienterer om 
konkrete resultater på bestyrelsesmøder og deler udvalgte historier på LinkedIN og Facebook 
gruppen. 

b) Afvikling af medlemsarrangement: I 2015 udgår lederselskabets medlemsarrangementer, idet 
Ergoterapeutforeningen ved Tina Nør Langager planlægger afholdelse af Masterclasses om 
ledelse.  

c) Tættere samarbejde med Danske Fysioterapeuters Lederråd jf. punkt 4 samt afvikling af fælles 
lederkonference i samarbejde med Danske Fysioterapeuters Lederråd. 

d) Bestyrelsen formidler forskellige præsentationer til ergoterapeuter i forhold til HVORFOR ledelse 
er vigtig for ergoterapeuter – hvorfor skal vi overhovedet være opmærksomme på dette felt? 
Hvilken betydning har det at vi som faggruppe blander os i ledelse? 

 
 
Forslag /   ideer fra leder medlemmerne vedrørende nye tiltag i det kommende år: 

 
Inddrage Skolerne / de studerende. Tove Schreiber svarer, Sundhedskartellet er udkommet med en 
rapport vedr. fremsyn / ledelse etc. 
 
At opfordre vore medlemmer til at søge lederstillinger. Svar: Bestyrelsen vil gerne være medvirkende 
med rådgivning for medlemmer der overvejer at søge en lederstilling 
 
Spørgsmål:  Da alle ergoterapeuter og Fysioterapeuter er ledere for tværfagligt personale er der en 
undren over, hvorfor vi ikke kan have et fælles Selskab for ledere. Ja, måske med hele 
Sundhedskartellet?  Svar: Vi har et godt samarbejde med Danske Fysioterapeuters Lederfraktion. Vi 
finder dog fortsat, at det også er vigtigt at holde fast i det monofaglige. Især fordi, vi gerne vil være 
flere ledere. Ergoterapeuter er ikke stærke nok endnu inden for ledelse, det kniber med at få søgt de 
opslåede leder stillinger, der er. Det er svært at rekruttere ergoterapeuter i lederstillinger, specielt på 
det regionale felt. 
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Hvad gør vi for at få flere ergoterapeuter interesseret / fokus på Ledelse?  Svar:  F.eks. inddrage 
ledelse med medarbejderne i en Mus-samtaler. 

 
Rehabilitering medvind i disse år – hvordan griber vi det an, når modbølgen kommer.  
 
Hvordan er det at være leder for frivillige?  Kommer der mere fokus på emnet ?Hvad er ledelsesdelen 
i det - udfordringen i det? 
 
Bjarne Hjortbak er redaktør på Rehabiliteringsforums kommende bog om Ledelse i Rehabilitering. Der 
er bliver opfordret til om, der måske er en fra bestyrelsen, der kunne tænke sig at skrive et kapitel i 
den. 
 
Netværk – drøftelser på facebook – videns deling. 
 
Bestyrelsen arbejder videre på de forskellige indkomne forslag. 

  
 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
Bestyrelsen består af en formand, seks medlemmer og to suppleanter. Valgperioden er to år. 
Formanden er på valg i ulige år.  

I 2014 er flg. på valg: 
Bestyrelsesmedlem Lene Kiehl-Jensen (genopstiller ikke) 
Bestyrelsesmedlem Hella Obel (genopstiller) 
Bestyrelsesmedlem Helle Kruuse-Andersen (genopstiller) 
Suppleant Christina Rosendahl Kejlberg (opstiller som ordinært medlem) 
 
Medlemmer som ønsker at stille op til valg til bestyrelsen får 2 minutter til at præsentere sig selv. Hvis 
man ikke har mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, bedes præsentationen mailet til 
formanden. Præsentationen vil blive læst op af dirigenten forbindelse med valget. 

 
Information om mødesekvens. Selskabet for ledere mødes 4 x årligt, heldagsmøder kl. 10-15. 
Referater er tilgængelige for alle på http://www.etf.dk/referater-selskab-ledere 

 
Tidligere bestyrelsesmedlem giver sin varme anbefaling til at melde sig til arbejdet i selskabet. 
 
Ny kandidat: 
Helle Nørregaard Rasmussen. Leder på Hvidovre Psykiatrisk Center stiller op. 

 
Der sker skriftlig afstemning for at afgøre ordinære pladser og suppleant post i bestyrelsen. 
Helle Kruuse-Andersen, 23 stemmer   
Hella Obel, 22 stemmer  
Helle Nørregaard Rasmussen, 19 stemmer   
Christina Rosendahl Kejlberg, 13 stemmer  (valgt som suppleant) 
  

 
7. Evt.:  Annette Arhnetz oplyser, at Etf i 2014 har fået 47 nye ledere (på leder overenskomst). Ca. 10 af 

dem er tidligere ledere, der har skiftet til andre lederstillinger.   

http://www.etf.dk/referater-selskab-ledere

