
 

 

 Referat fra møde d. 18.2.2020 - 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: 18.2.20 

Tid: 10 – 15  

Sted: Ergoterapeutforeningens lokaler, Nørre Voldgade 90. 

Forbered: Overvejelser ift HB 

 

Medbring:  

 

Mødedeltagere:  

Nana Rømer 
Jacob Ahlgreen Gram  

Mette Iben Hjorth 

Line B Juhl (med på video) 

Mette Skjærbæk Svane 
 

Afbud 

Lene Kiehl-Jensen 

Helle Kyhnau Steffensen 

Karin Rasmussen 

 

 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Varig-

hed min. 
Ansvarlig Referat 

1 Prioritering og god-

kendelse af dagsor-
den 

 5 Bestyrelsen Godkendes og prioriteres 

2 Kommende arrange-
menter 

Streaming – distribueret ledelse el-
ler?? – Fys gerne forår? 

30 Bestyrelsen Hører under punkt 6 

3. GF og lederkonfe-
rence 2020 

Status og videre plan * 75 Mette Der er 163 deltagere på konferencen. Det betyder at vi regn-
skabsmæssigt får konferencen til at løbe rundt. 

Der er som bekendt et færdigt program og gode aftaler med 

oplægsholderne. Karin følger endeligt op med dem, kort forud 

for konferencen.  



 

 

Jacob præsenterer den ene af parallelsessionerne og Lene 

den anden. 

Beretning fra bestyrelsen laver Mette S. Vi aftaler, at den ikke 

må være for lang – det er godt at allokere tid til spørgsmål og 

dialog og vi ønsker samtidig at skabe plads til evt. Jeanette 
Reffstrup (se længere nede i referatet). 

 

Karin og Annette har styr på alt praktisk ift. stedet – Vings-

ted. Lene, Nana og Jacob overnatter fra mandag til tirsdag. 
Resten af bestyrelsen ankommer tirsdag og dem der kan, tid-

ligt nok til at kunne modtage deltagere fra kl 8.30.  

Nana følger op på, om overnatning fra mandag til tirsdag er 

bestilt til de 3 fra bestyrelsen ? 
Vi har en sponsor i IntraMedic – 5000 kr der sponsorerer no-

get af vinen.  

Karin sikrer, sammen med Vingsted, at oplægsholdere får en  

vingave. 3 af vore oplægsholdere skal ikke have  
Honorar: Mette Harbo, Allan Flyvbjerg og Lis Bjerregaard.  

Lene har lavet dagsorden til GF. MSS laver beretning fra be-

styrelsen. 

 

Mette Svane og Lisbeth Schrøder (formand fra Lederrådet i 
D.Fys) byder velkommen og afslutter konferencen som fore-

gående år. De aftaler senere d.d. hvad der er væsentligt at 

nævne og reklamere for via vore selskaber. 

Der er forslag om, at Jeanette Reffstrup Christensen får lidt 
tid på GF til at tale om kandidatuddannelsen og erhvervskan-

didatuddannelsen på SDU. Hvad kan vi bruge kandidater til 

og hvad kan vi fodre SDU med, ift vores behov ved ansæt-

telse af kandidater ? Mette Svane mødes med Jeanette om 
denne mulighed i næste uge. 

Mette Svane taler med Lisbeth Schrøder senere i dag og fore-

slår, om Jeanette og en fra fys kandidatuddannelsen evt i 

fællesskab, kunne være interesserede i, at stå ved en stand 

på konferencen i en pause eller to for at fortælle om netop 
uddannelserne og kandidaterne som ressource på arbejds-

pladserne. Mette Svane spørger Jeanette, hvis stemning for 

det. 

Tina Solveig Koch, afd.leder i Etf´s sekretariat, deltager som 
dirigent på GF. Mette aftaler eksakt program og koordinering 



 

 

med Tina Solveig inden længe. Tina Nøhr Langager deltager 

også på Lederkonferencen og GF. 

 

På lederkonferencen får deltagerne farvede navneskilte, der 

tilkendegiver, hvor man kommer fra og hvilken sektor, så 
netværk kan understøttes. – Et gentagent ønske gennem 

årene. 

Vi laver desuden en “feedback-væg“ hvor man 2 gange i lø-

bet af konferencen kort beskriver, hvad man har fået med sig 
– oplæg til dialog herom ved bordene forud for, at tilkendegi-

velser hænges op. Karin præsenterer dette ifm sin rolle som 

vært.  

Lederkonsulenterne Karin og Annette står for referat til GF. 
Vi har tidligere talt om, hvorvidt en opdeling ved middagen til 

understøttelse af netværk ville være egnet – dette er vi dog 

sprunget fra igen. 

 
Der er tanker om, hvorvidt vi fremadrettet skal lave aftaler 

med Lederrådet i D.Fys ifht Lederkonferencen. 

Vi anbefaler, at vi i fremtiden skal mødes med D.fys og evt 

jordemødrene om en samlet lederkonference og økonomiske 

aftaler i den forbindelse. Mette Svane taler med Lisbeth 
Schrøder i dag om en fremtidig drøftelse. 

Når/hvis en sådan drøftelse mellem vore foreninger, Sel-

skab/Råd bliver relevant, er det relevant at trække på res-

sourcer fra foreningen til endelig og fornuftig økonomisk af-
tale. 

Vi deler desuden overvejelser om, hvorvidt der er balance 

mellem den samlede pris for oplægsholdere/konferencepris 

ifht. de deltagere vi kan rekruttere, hvad vi har råd til/kan i 
et fremtidsperspektiv. 

 

4. Frokost  30  VELBEKOMME ☺ 

5. (Nyt fra Karin)  20 (Karin) Karin er fraværende. 

 

6. Er der kommende 

konferencer mv. 
som bestyrelsen 

skal være repræsen-

teret ved? Har vi ef-

terårsplaner? 

Øvrigt? – nationalt/internatio-

nalt? 

30 bestyrelsen Verdenskonference i Århus til september – Nana deltager 

IHI International Health Improvement – Slut april – MSS 
deltager. 

 

Streamingaftale med Lederrådet: 



 

 

Der er fortsat ønske om et fællesarrangement igen med Le-

derrådet i D.Fys. Sidste arrangement med Søren Barlebo var 

en succes. 

Vi vil gerne være med – er dog forsigtige omkring økonomi – 

20.000 kr max ialt (10.000 kr fra vores selskab) – gerne at 
Rådet i fysserne står for det praktiske pga vore aktiviteter ifm 

Lederkonferencen. 

7. Rekrutteringspro-

blemer for sygeple-

jersker. 

Kort orientering om hen-

vendelse fra Svend-

borg/anvendelse af besty-

relsesressourcer 

15 Mette Vi ønsker at bruges som sparringspartnere i det små. 

Bestyrelsen drøfter og aftaler, at vi vil tage ansvar for at syn-

liggøre en holdning til håndtering af opgaveglidning. Vigtigt 

med en dialogbaseret tilgang og hvordan struktureres det ? Vi 
overvejer at involvere foreningen og drøfter dette med næst-

formand Lotte Lagoni. Sprog omkring dette er afgørende og 

vi bør vælge et sprog, der tilkendegiver, at vi med vore kom-

petencer som ergoterapeuter (og fysioterapeuter) kan skabe 
aktivitet og fremme rehab/bedring via dagligdags aktiviteter 

med et terapeutisk blik. 

Hvorfor er signalet vigtigt: Fordi ergoterapeuter kan give et 

bidrag. Jacob tilkendegiver, at han finder det er ok at itale-

sætte, at diskursen lige nu er, at vi kan bidrage, men det er 
også fordi vi samfundsmæssigt står med en udfordring i re-

kruttering af sygeplejersker. 

Vi allokerer tid på næste bestyrelsesmøde til noget skrift/en 

holdningstilkendegivelse herom. 

8. Status Regnskab  30 Helle - in 

absentia 
ved besty-
relsen ☺ 

Mette Iben følger op med Helle, at hun præsenterer regnskab 

på GF – alternativt sikrer at en anden tager over. 

9. Eventuelt  

HB valg 
  

Mette 

 

Vi skal være obs på, at der er flere der træder ud af hovedbe-

styrelsen. Lederselskabets bestyrelse har bud på egnede kan-

didater, som vi gerne ser kunne stille op. Lotte Lagoni får 

navne med sig. 

10. Punkter til næste 

møde den 13.5.20 

 
 

  - Skriv/holdning fra bestyrelsen om diskurs med manglende 

sygeplejersker og “opgaveglidning”/terapeutkompetencer. 
- Fremtidige lederkonferencer: Hvad og hvordan gør vi dem 

økonomisk bæredygtige – pris på oplægsholdere i forhold til 

antal deltagende ergoterapeuter mm - sammenkobling med 

f.eks også Jordmoderforeningen. 
- Evaluering af lederkonferencen, inklusiv elektronisk evalue-

ring.    



 

 

- konstituering af bestyrelsen. 

      

      

      

      
 

 

 
 

 

 


