
 

 

 Referat fra møde d. 24.11.20 i 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: 24.11.20 

Tid: 10 – 12.30 

Sted: Virtuelt 

Forbered:  

Margrethe kobler sig på kl 11 

 

Medbring:  

 

Mødedeltagere:  

Fra bestyrelsen: 
Jacob Ahlgreen Gram  

Mette Iben Hjorth 

Line B Juhl  

Mette Skjærbæk Svane  
Nana Rømer 

 

Næstformand Margrethe Boel fra kl. 11 

 

Fra sekr:  
Karin Rasmussen 

 

Afbud 

Lene Kiehl-Jensen  
Helle Kyhnau Steffensen 

 

 

 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Varighed 
min. 

Ansvarlig Referat 

1. Prioritering og god-
kendelse af dagsor-

den 

 5 Bestyrelsen Dagsorden godkendt. 

2. Status på lederom-
rådet 

Nyt fra Karin inkl. idégenere-
ring for tilbud i corona tid 

20 Karin Christian Ørsted er hyret til webinar 8.12. – lige nu forventet, 
godt 100 deltagere  i alt. Etableres sammen med D. Fys 



 

 

Den 13.1.: Endnu et webinar. Emnet er ”distribueret ledelse” 

– åbnes også for medl., der praktiserer distribueret ledelse, 

men som ikke er formelle ledere. 

Oplægsholder Kim Martin Nielsen fra konsulenthuset LEAD. 

 
På lønsiden er der en del ledere, der får engangsbeløb for en 

særlig indsats ift. bl.a. COVID.  

 

ETF fortsætter med indsatser på lederområdet i 2021: "Før 
leder forløb" og forløbet ”Skab udvikling og faglige fremskridt 

uden personaleansvar”. (i 2020 blev før-lederforløbet aflyst 

pga. Corona.) 

 
Kan vi i corona-tid etablere andre arrangementer/medl.tilbud 

end webinarer ? 

Karin har forslag om at fokusere på lederens egen motivation 

– har set artikel om emnet som godt læsestof, som f.eks 
kunne suppleres med nogle små fora, hvor motivationsfakto-

rer kan drøftes med en mindre gruppe lederkolleger. 

Bestyrelsen drøfter, om vi tror på at deltagelse vil prioriteres 

– altså om der vil være opbakning? 

Vi drøfter os frem til, at deltagelse understøttes bedst ved at 
vi agerer agilt – gør tilbud yderst fleksible og inviterende. 

 

Bestyrelsen drøfter, om vi med foreningen kan sætte et mere 

åbent fokus på ledelse – det vil understøtte også vore med-
lemmer. Kan vi som selskab/bestyrelse præge dette ? 

3. Kommende arrange-
menter 

Generalforsamling (GF) 2020 – 
planlægning 

- kommende indsatser – ide-

generering mm. 

30 Mette Nana har styr på det tekniske ift. GF – praktik omkring til-
meldinger. 

Mette Svane laver beretning, dagsorden er lavet og Margre-

the Boel har sagt ja til at være dirigent. Mette Svane tager 

kontakt til Margrethe forud for GF for at aftale detaljer. 

4. GF og lederkonfe-

rence 2021 
Drøftelse af indhold og hold-

ning til, om vi ønsker at arran-

gere eller D.Fys ? 
Ligeledes drøftelse af planlæg-

ningsform fremadrettet – skal 

det gå på skift? OBS vores 

holdning til klinikspor mm – 
forberedelse af møde med 

D.Fys januar 2021 

60 Mette Bestyrelsen ønsker ikke at stå fast på, at det er vores sel-

skab, der skal stå som arrangør af den næste lederkonfe-

rence, som måske kan afvikles i 2021. 
Vi vender også, at det er tvivlsomt, om vi i 2021 kan afvikle 

lederkonferencen som vanligt pga. COVID ? 

Den dialog, der skal ske med D. Fys. i januar, tilbyder Mar-

grethe at deltage i, hvis vi skønner behovet. 
 



 

 

Indtil nu har det været den arrangerende organisation, der 

på baggrund af en fælles drøftelse på tværs, endelig arrange-

rer programmet. Det er den ansvarlige organisation, der har 

udgift og indtjening - i Etfs´ tilfælde Selskab for ledere. 

 
Skal vi overveje, at afvikle konferencen hvert andet år i ste-

det for årligt ? 

Skal vi fremadrettet sige, at alle lederkonferencer arrangeres 

med fælles planlægning mlm. D.Fys og Etf – fordeling af op-
gaver finder sted håndholdt ? 

 

De privatpraktiserende ergoterapeuter: Kan vi rette særlig 

henvendelse og invitation til dem i deres selskab for at få 
dem med på Lederkonferencen ? 

 

Vi er i bestyrelsen enige om, at praksissporet hos D.Fys be-

stemt har sin berettigelse. De økonomiske betingelser er fort-
løbende til forhandling. Karin kontakter direktør i Etf, Lars 

Møller herom. 

Man kan drøfte hvis behov, der særligt skal imødekommes ? 

Hos Etf er de kommunale ergoterapeuter en stor gruppe. 

Burde de så også i højere grad have særskilt spor? 
Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at det er to dage – måske i 

2021 1 dags pga. evt. fortsatte Corona-restriktioner. 

5. Status Regnskab   Helle Dette punkt blev ikke gennemgået, da Helle Kyhnau Steffen-

sen, som økonomiansvarlig i selskabet, ikke deltog i mødet. 

6. Eventuelt - OUH 

- Studerende 

- Møder 2021 
 

 Mette 

Mette 

Jacob 

- OUH´s direktion har foreslået, at nedlægge den centrale te-

rapi og spare stillinger væk, som led i en omstrukturering og 

kommende flytning til nyt OUH. Terapeuterne ønskes ansat 

direkte på de enkelte sengeafsnit. Margrethe orienterer om, 
at det har Etf´s store bevågenhed. Jacob er obs og drøfter 

det ind i Terapeutregionsrådet i Region Midtjylland. 

- 50 procent af de studerende på nuværende 6. semester på 

VIA i Århus har specifikt ønsket ledelsespraktikken denne 

gang. Mette Svane opfordrer Etf til, at få understøttet at flere 
skoler og ledere får givet stud. denne mulighed og opfordring 

til det samme. 

- Første møde i januar bliver virtuelt og uden noget socialt 

bagefter. Den 27. januar bliver første møde i 2021.  
Jacob sender mødeindkaldelser ud til de øvrige 3 møder i 

2021. 



 

 

7. Punkter til næste 

dagsorden 

 

- Temadrøftelse med Margre-

the om ledelsesfokus sammen 

med ETF. 
- Herunder handlingsdrøftelse 

ift ergoterapeutstuderende i 

ledelsespraktik – ETF´s hold-

ning 

   

Temadrøftelse aftales til 27.1. – Nana kontaktes af Jacob så 

hun indkalder via Teams 

      

      
 
 


