
Dagsorden og Referat, Selskab for Ledere
– Ergoterapeutforeningen

Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere

Formål med mødet: Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe beslutninger vedr. aktiviteter i bestyrelsen som i
selskabet.

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.

Data om mødet

Dato: 14.4.21

Tid: 10 - 12

Sted: Virtuelt

Forbered:

- Hvis tid, så gennemlæs gerne ny økonomiaftale. Særligt pkt 9 og 10, som er

ønskede tilpasninger fra vores side

Medbring:

Mødedeltagere:

Jacob Ahlgreen Gram
Mette Iben Hjorth
Mette Skjærbæk Svane
Karin Rasmussen
Jeanette Refstrup Christensen
Anne Pedersen
Lone Bredal

Afbud
Line B Juhl
Nana Rømer

Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Varighed
min.

Ansvarlig Referat

1. Prioritering og
godkendelse af
dagsorden –
ordstyrer og
referent.

5 Bestyrelsen Mette melder sig som ordstyrer og Lone er referent.

Kommentarer til referatet fra sidste gang:
- Jacob vil forsøge at finde en ny dato til seminar for

bestyrelsen i efteråret 2021. Det vil naturligvis
afhænge af forsamlingsforbud mm. Jacob laver to



doodler: 1 for bestyrelsesmøde i august og 1 for
seminaret.

Da der desuden er usikkerhed omkring junimødet udsender
Jacob en ny doodle til planlægningen af dette.

2. Kunne det overvejes
at vi holder
”fyraftensmøder” i
bestyrelsen. Måske
andre har samme
udfordring med
mødetid

Line ønsker drøftelse heraf 10 Alle Vi drøfter for/imod. Der er forskellige tilkendegivelser og vi
bliver enige om at tilstræbe, at vi fremover afholder de
virtuelle bestyrelsesmøder i slutningen af arbejdsdagen (kl
15-17).

Vi opridser desuden følgende:
- at vi fremover afholder 2 af 4 årlige møder virtuelt.
- at 1 møde er incl. overnatning
- at 1 møde afholdes som et heldagsmøde, evt. med

middag.

3. Årshjul "selskab for
ledere"

10 Jacob Jacob præsenterer et årshjul, som bestyrelsen tidligere har
arbejdet med i 2019. Årshjulet rummer flere år frem.

Vi drøfter, hvad et årshjul skal kunne bidrage med - og hvad
vi har brug for.  Årshjulet skal give os et overblik over, hvilke
opgaver, der venter forude - og hvilke opgaver, der har
været arbejdet med tidligere. Det vil også give os et indblik i,
hvordan opgaverne bliver fordelt på året.

Vi har desuden et ønske om, at det også bliver meget synligt,
hvilke faglige og politiske indsatser bestyrelsen arbejder med.

Jacob udarbejder et nyt udkast til et årshjul, som
præsenteres på næste møde.

I sammenhæng med dette vil Lone oprette en struktur på
Microsoft Teams, hvor vi, med systematik, kan understøtte
bestyrelsens arbejde - og samlede overblik.

4. Temperaturmåling
på selskabets

Drøftelse af berettigelse/idéen 15 Karin Karin ønsker at høre bestyrelsens perspektiver på
“corona-trætheden” blandt ledere. Center for ledelse er netop
udkommet med en ny undersøgelse, som viser, at ledere



medlemmer i en
pandemi tid

generelt oplever, at de er blevet meget mere pressede
igennem coronapandemien, fordi der har været, og stadig er,
så mange nye, og anderledes, opgaver, som også har
belastet medarbejderne i stor grad.

Der er en oplevelse af, at denne corona-træthed også
mærkes i bestyrelsen og blandt andre ledere. Det opleves, at
belastningerne nu kommer i bølger ift. de konkrete
coronarelaterede udfordringer. Men især behovet for stor
tilgængelighed opleves som større end nogensinde - og det er
en meget stor belastning, som virkelig udfordrer
work/life-balancen.

Input fra deltagerne:

● Der er også kommet nye perspektiver på
ledelsesfeltet, som kan være interessante at holde
fokus på i fremtiden. Bl.a. den store
omstillingsparathed blandt samarbejdspartnere og
medarbejdere ift. det kliniske arbejde. Mange
udfordringer er blevet løst på meget smidig vis - og
det er interessant at holde fast i.

● Der er blevet brug for meget større tilgængelighed ift.
både medarbejdere og studerende. Jeanette oplever
desuden, at der indenfor forskningen dels er blevet
mere effektiv skrivetid - men modsat er
tilgængeligheden også større, fordi der ikke er så
mange pauser i online-møderne - og derfor bliver
hjemmearbejdsdagene let meget komprimerede.

● Anne oplever også, at dagene bliver meget “pakkede”,
når vi mest har onlinemøder. I Annes organisation har
man arbejdet med at gøre pauserne synlige i
kalenderen, så der bliver de “breaks”, som man har
brug for igennem en arbejdsdag.

● Jacob oplever, at der igennem de sidste år har været
et gradvist øget pres på ledelsesfeltet pga. besparelser



mm. og derfor oplever han Coronaen, som endnu en
arbejdsopgave oveni i de mange, som hele tiden bliver
tilføjet. Jacob peger på, at vi formentligt også vil se
“forsinkede” efterreaktioner, når vi er på den anden
side af coronaen og dem skal vi forberede os på at
håndtere.

Margrethe og Karin vil tage perspektiverne med tilbage i EFT
og undersøge, hvordan foreningen evt. kan understøtte
lederne..

5 Ny økonomiaftale
med D.Fys

20 Karin/
Helle/Mette

Der er blevet indarbejdet forslag til nogle ekstra punkter i
den økonomiaftale, vi har med D.Fys ift. lederkonferencen.
Hensigten har været, at få mere eksplicitte aftaler ift.
økonomien for lederkonferencen - det har der været et behov
for.

Mette gennemgår tilføjelserne. (Link er vedhæftet
dagsordenen).

Bestyrelsen drøfter punkterne og godkender tilføjelserne.

6. GF 2021 Afvikling – form og begyndende
drøftelse af indhold/fokus

30 Mette Mette ønsker, at vi skal drøfte fastsættelsen af en dato for
næste GF. Vi skal desuden tage hul på drøftelsen af, om GF
skal være virtuelt eller med fysisk fremmøde.

Vi har tidligere drøftet, at vi kan se gode perspektiver i at
holde en fysisk GF i forlængelse af Lederkonferencen. Men da
lederkonferencen kun er en dag i år, så er der lidt forskellige
input til dette.

Jacob foreslår, at vi mødes til GF dagen før Lederkonferencen
og laver en “hybrid-version” med mulighed for online og
fysisk deltagelse.

Karin vil forhøre sig hos Lotte Kolberg (lederkonsulent i
D.Fys) om, hvilke muligheder der er for at afvikle GF i
forbindelse med (i forlængelse af/eller før) Lederkonferencen.



Evt. Margrethe Boel deltager kl 11.
vedr. en drøftelse af effektledelse.

Uddrag fra mail fra Margrethe til Mette:

“Effektledelse er en dagsorden, der fylder mere og mere i
kommunerne i kølvandet af ’ledelse af rehabilitering’.
Effektledelse er i høj grad en datadrevet styringsdagsorden
med fokus på resultater og cost benefit. Hvad betyder det for
ergoterapeuter i kommunerne? Hvordan kan vi synliggøre
faget ind i denne dagsorden? Inspirator udefra kunne fx være
Per Nikolaj Buch eller Martin Lundkvist.

De nordiske ergoterapeutforeninger har i fællesskab
finansieret via SJOT fonden et projekt i samarbejde med
nordiske forskere inden for ergoterapi og sundhedsøkonomi.
Rapporten har til formål at øge den generelle viden om
sundhedsøkonomi, men fokuserer også især på
sundhedsøkonomiske aspekter på to områder, der i øjeblikket
er af stor interesse for den nordiske samfundsdebat:
Tilbagevenden til arbejde for mennesker med psykisk sygdom
og interventioner rettet mod ældres sundhed. Rapporten kan
med fordel inddrages i arbejdet.

Med præsentationen fra Lisa Østergaard om
sundhedsøkonomi (HB-mødet i november 2020) er den del
gennemført.

Selskab for ledere inviteres til at deltage i den videre
drøftelse af emnet "effektledelse".

Jeg forestiller mig, at måske nogle stykker fra bestyrelsen
deltager på en del af et nærmere planlagt HB møde, hvor en
inspirator kommer med et oplæg, der efterfølgende drøftes i
HB. Drøftelsen kan med fordel tage udgangspunkt i konkrete
spørgsmål, der kan afklares inden med oplægsholder og input
fra Selskabet.”

Vi drøfter spændende perspektiver på “effektledelse” og er
meget enige om, at vi gerne vil byde ind til HB med
repræsentanter fra selskabet.



Vi aftaler, at vi kan sende eventuelle forslag til oplægsholdere
til Mette.

Margrethe følger op og vi hører nærmere

Punkter til næste
dagsorden

● Lone præsenterer et forslag til en struktur i Teams.
Dette kan bla. hjælpe med at minimere
mail-strømmen, fordi vi vil kunne sætte punkter
direkte på dagsordener, let kan referater og andet
materiale (f.eks. årshjulet).


