
 

 

Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere  
 
Generalforsamling onsdag den 16. december 2020 kl. 15.30-17.00 
Det afholdes virtuelt via Teams. 

 
Dagsorden  

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Næstformand i Etf, Margrethe Boel. 
Referenter: Karin Rasmussen & Annette Ahrentz, lederkonsulenter i Etf. 

 
2. Præsentation af Etf’ s næstformand, Margrethe Boel 
Margrethe Boel præsenterer sig selv som næstformand og politisk kontaktperson til 
Selskab for Ledere og den politisk ansvarlige på lederområdet i Etf 
 
3. Bestyrelsens beretning  
Bestyrelsen repræsenterer sig.  
Spørgsmål vedr. den mundtlige beretning: 
Spørgsmål i forbindelse med lederpraktikker fra Jeanette Refstrup Christensen STU :   
    -      Virksomhedspraktik for kandidater ? 

- Fælles opmærksomhed på ledelse under uddannelsen 
- Skolerne er blevet mere lydhøre ifht. ledelse. Der bliver arbejdet videre med det i 

bestyrelsen sammen med skolerne. 
 
Mette Svanes mundtlige beretning blev herefter godkendt. 
 
4. Fremlæggelse af regnskab for perioden fra marts 2019 og 2020 
Helle Kühnau Steffensen, økonomiansvarlig i bestyrelsen, fremlægger årets regnskab.  
Helle fremlagde regnskabet mundtligt. 
Ved årets start var der et lille plus på selskabets konto. 
Udskydelse og senere aflysning af lederkonferencen (pga. Corona) afstedkom et stort 
underskud i selskabets økonomi. Etf´s Hovedbestyrelse har valgt at dække dette 
underskud, så selskabet kommer ud af 2020 uden et underskud. 
D.Fys har også bidraget til at dække underskuddet. 
Bestyrelsen takker Hovedbestyrelsen for denne økonomiske hjælp. 
Forventet indtægt i 2021 ligger i omegnen af 14-15.000 kr, som kommer via tilskud fra 
Etf  ifht. antal medlemmer af selskabet. 
Det forventes derfor, at selskabets aktiviteter i 2021 kommer til at afspejle den 
økonomiske situation med få midler at gøre godt med. 
 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 
5. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag. 
 
6. Arbejdsprogram for det kommende år frem til efteråret 2021 
- Bestyrelsen ønsker at udbrede tilbuddet om lederpraktik til ergoterapeutstud.  
- Øge udbuddet af tilbud med live-streamede arrangementer, men økonomien vil få 
betydning for, hvad der er muligt i 2021. 
- Måske SDU kan stille undervisere, lokaler mv. til rådighed ifht. kursustilbud vedr. 
ledelse. Blot skal det også have forskere som målgruppe, hvis det udbydes af SDU. 



 

 

Dette drøftes videre mellem selskabet/Etf og Jeanette Reffstrup Christensen fra SDU, 
som deltog i generalforsamlingen. 
 
Arbejdsprogrammet blev vedtaget. 
 
7. Budget for det kommende år  
Helle Kühnau Steffensen,økonomiansvarlig i bestyrelsen fremlagde budget:  
Der er ikke mange penge på kontoen i år. Vi må være kreative - der er ingen fastlagte 
aktiviteter, der medfører udgifter for 2021 indtil videre. 
Meget afhænger også af Corona i det kommende år. 
 
Budgettet blev vedtaget. 
 
8. Nyt fra Etf 
Ved Margrethe Boel (MB) 
MB tog til en start udgangspunkt i de tre fokusområder, besluttet på Rep 19: 

• Lige adgang til ergoterapi, herunder arbejde for at ergoterapeuter kan arbejde 
under ydernumre. 

• Styrket praksisudvikling: Etf har bla.udarbejdet en ny kompetenceprofil indenfor 
det medicinske akutområde 
Etf ønsker tillige at understøtte de ergoterapeuter, der arbejder alene som 
ergoterapeut på den enkelte arbejdsplads. 
Etf har opmærksomhed på 10-årsplanen inden for psykiatrien, på 
sektorovergange og på arbejdet med værdig ældrepleje.  
 

• Øget forskning: Et nyt Etf-forskningsmagasin er på vej med udgivelse i starten af 
2021. 
 

OK 21 forløber indtil videre planmæssigt. Etf har modtaget mange krav fra medl.- Tak for 
det. 
 
Alle er velkomne til at sende bidrag til Etf, hvad angår siden om Corona på Etf´s 
hjemmeside. 
 
På OUH er der besluttet en større omstrukturering og besparelse, som Etf håber, ikke vil 
brede sig til resten af landet. Det betyder bla. at ergo- og fysioterapeuter ansættes ude 
på afsnittene og med en afd.sygeplejerske som nærmeste, daglige leder. 
 
MB takker alle ledende ergoterapeuter for jeres store indsats i dette Corona-år. 
 
 
9. Valg af bestyrelse og suppleanter  
2 bestyrelsesmedl.er på valg. Der ud over ønskes 1 ledig plads i bestyrelsen og 2 ledige  
suppleantpladser besat 
 
Følgende genopstiller:  

- Jacob Ahlgreen Gram 
- Helle Kühnau Steffensen 

 
Følgende genopstiller ikke: 

- Lene Kiehl-Jensen 
 



 

 

Flg. stillede op og blev valgt til de ledige poster: 
 

- Ordinært bestyrelsesmedl.: Jeanette Reffstrup Christensen, rektor/associeret 
professor, SDU 

- Suppleanter: Anne Pedersen, afd.leder Vesthimmerland Kommune 
                     Lone Bredal Jessen, udviklingskonsulent, Hjørring Kommune 

 
Jacob Algreen Gram og Helle Kyhnau Steffensen blev genvalgt. 
 
Valgene gælder for en 2-årig periode. 
 
Bestyrelsen i Selskab for ledere er hermed flg: 

 Navn Arbejdsplads 

Formand Mette Skjærbæk 
Svane 

Hammel 
Neurocenter 

Bestyrelsesmedlem Jeanette 
Reffstrup 
Christensen 

SDU 

Bestyrelsesmedlem Jacob Ahlgreen 
Gram 

Hammel 
Neurocenter 

Bestyrelsesmedlem 
Økonomi ansvarlig 

Helle Kühnau 
Steffensen 

Hjerneskadecentret 
BOMI, Roskilde 

Bestyrelsesmedlem Line Ballissager 
Juhl 

CSV Kolding  

Bestyrelsesmedlem Nana Rømer 
Jørgensen 

Specialhospitalet 
Rødovre 

Bestyrelsesmedlem Mette Iben 
Hjorth 

Roskilde kommune 
 

Suppleant 
 

Anne Pedersen Vesthimmerland 
Kommune 

Suppleant 
 

Lone Bredal 
Jessen 

Hjørring Kommune 

 
Efter generalforsamlingen skal bestyrelsen konstituere sig med en ny næstformand. 


