
Referat fra møde i Selskab for ledere 

den 7. september 2016 
Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere 

 

Formål med mødet: Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe be-

slutninger vedrørende selskabets drift. Planlægge afvikling af årets lederkonference. 

 

Anvendelse af mødets resultat: Vi skal sikre os at emner der behandles på møderne relate-

rer sig til vores vedtægter og at igangsatte aktiviteter relaterer sig til det godkendte arbejds-

program.  

 

Data om mødet 

 
Dato: 07. september 2016 

Tid: 10 - 15 

Sted: Etf, Nørrevold 

Mødeleder: Pernille 

Referent: Karin 

 

 

Mødedeltagere:  

 

Karin Rasmussen 

Pernille Ellefsen 

Helle Nørgaard Rasmussen  

Mette Skjærbæk Svane 

Rita Bonke 

Johanne Drachmann 

Afbud fra: 

Christina Rosendahl Kejlberg 

 

Merete Lauesen deltager fra 

10.30 – 11.30 

 

Lotte Lagoni deltager fra 13 - 

14 

 

 

 

 

1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 

Dagsordnen godkendt 

 

 

2. Valg af økonomisk ansvarlig 

Helle Nørgaard Rasmussen blev valgt til at varetage den post. 

 

 

3. Planlægning af møder i 2017 

Vi håber, at en del af selskabets mødeaktivitet i 2017 kan afvikles som lidt kortere mø-

der og via Skype eller lign. Det kan formentlig ske fra ca. marts 2017. 

Det kan gøre det nemmere for ledere fra især Jylland, at være medl. af selskabets be-

styrelse ifht. selskabets mødevirksomhed. 

Lotte Lagoni, næstformand i Etf, vil gerne deltage i møderne, da hun har fået med le-

derområdet at gøre fra politisk side. 



Pernille udsender en Doodle med forslag til mødedatoer i 2017 til bestyrelsens med-

lemmer, Lotte og Karin. 

     4:  
Information om Etf´s TR-uddannelse

 

Org.konsulent i Etf, Merete Lauesen informerede om TR-uddannelsen i Etf: Hvad visio-

nen er for TR og hvordan TR-udd. er bygget op.  

Grundforløbet består af 3 moduler på hhv. 2-3-2 dage, hvor modul I og II hænger 

sammen. Når grundforløbet er gennemført, kan TR tilmelde sig de specifikke TR-kur-

ser. Ud over kursusdeltagelse udgør brug af etf´s hjemmeside, deltagelse i TR-regi-

onsmøder, sparring med andre TR og konsulenter i Etf grundstammen i Etf´s TR-udd. 

FTF gennemfører desuden en DP.udd. for TR og FTR. 

  

Vi tilstræber, at uddanne TR til at have en dialogbaseret tilgang til hvervet og til at 

være opmærksom på kommunikationens og relationens betydning, både ifht. kolleger, 

ledelse og andre samarbejdsparter.  

Meretes slides om TR-udd. og to pjecer om TR vedhæftes som bilag. 

 

Denne korte gennemgang af vores TR-uddannelse afstedkom en snak om, hvor vigtig 

en samarbejdspartner TR er for en leder og hvor vigtigt det er, at opbygge en god re-

lation de to parter imellem. – Møder man en afvisende attityde, vil den anden part rea-

gere på det, uanset om man er leder eller TR. 

 

 

5:  Medlemstilfredshedsundersøgelse 

Karin orienterede om medl.tilfredshedsundersøgelsen, som er i fuld gang med at blive 

forberedt og gjort klar. 

Medl vil kunne besvare undersøgelsen i perioden fra den 25. oktober til den 13.novem-

ber og HB vil få præsenteret resultatet på møde den 13/14.december. 

Vi håber, at lederne også har lyst til at deltage i undersøgelsen. 

 

     6:  Status på lederarrangementer 

DOL: Der er ingen ergoterapeuter, der i år har søgt ind på DP-udd. i off. ledelse hos 

COK i Herlev, som vi og Danske Fysioterapeuter har en samarbejdsaftale med. Der var 

3 fysioterapeuter, der søgte, hvilket imidlertid betød, at COK så sig nødsaget til at af-

lyse udd. for i år. 

 

Master-classes: Der er gennemgående lav tilslutning fra ergo-lederes side, typisk 2-

4- tilmeldte pr. master-class. Årets første Master Class i Ålborg måtte aflyses pga. for 

få tilmeldte. Det samme var tilfældet i efteråret 2015. 

Det er fys.lederne der primært melder sig til disse arrangementer. Selskabet stiller sig 

undrende her over for og kan ikke finde en årsag til den lave tilslutning. Deltagelse i 

sådanne arrangementer er også en mulighed for at netværke med lederkolleger, hvil-

ket ofte efterspørges.   

 

Lederkonference: Der er p.t. 41 ergo-ledere, der har tilmeldt sig og 79 fys-ledere. 

Tilmeldingsfristen forlænges til 1.10. I 2015 deltog ca. 70 ergo-ledere. 

 



 

TRIO-arrangementer: (=arr. for ledere, TR og AMIR) Der udbydes en række arr. på 

dette felt og nogle få er aflyst, mens der ved andre er stor tilslutning og man har op-

rettet flere arrangementer pga. stor tilslutning. Det var aktuelt ifht. arrangementer om 

”Inddragende forandringer”, hvor der i juni måned blev afholdt to ekstra arrangemen-

ter i hhv. København og Silkeborg. 

Det fremgår af hjemmesiden, bla på ledersiden, hvilke arrangementer, der udbydes 

som TRIO-arrangementer. De arrangeres ofte i samarbejde med Danske Fysioterapeu-

ter. 

 

Mentorordningen: Vi er ved at have et grundlag for et mentorkorps, så ordningen 

kan genstartes senere på året. Lederselskabet vurderer, at det vil være et godt tilbud 

til især nye ledere.  

Ordningen skal nævnes på generalforsamlingen, så flere ledere får mulighed for, at 

melde sig som mentorer. 

 

Før-leder-forløb: Der er 25 tilmeldte, hvilket er flere end i 2015. Det er rigtig godt! 

Der er flest tilmeldte fra Fyn og Jylland. – Kan det hænge sammen med, at vi i øvrigt 

har flest ledere der ? 

 

Karrieremøde – hvad kan ledere og kand.uddannede bruge hinanden til: 

Det planlagte møde i Odense den 6.9. måtte aflyses pga. for få tilmeldte. Mødet i Kbh. 

den 13.9. opretholdes og der er flest ledere, der har tilmeldt sig, hvilket er rigtig godt. 

 

 

4. Nye styringsformer i den offentlige sektor 

Lotte Lagoni efterlyser eksempler på arbejdspladser, der arbejder sig væk fra New 

Public Management-konceptet og som samtidig kan overholde budgettet og forbedre 

kvaliteten. Det skal bruges i FTF-regi. 

 

Et eksempel: I Region Midt har man etableret et DRG-projekt, hvor man på forsøgsba-

sis kan bruge andre incitamenter end DRG-taksterne, som styrende for samarbejde 

mv. 

 

Kan man lede ud fra kun én styringsform ? Giver det plads til den faglige vurdering ? 

 

Lotte kan anbefale den nye bog af Søren Voxsted og gør opmærksom på, at region øst 

afholder et arr. den 23.9. på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, hvor Søren 

Voxsted kommer og holder oplæg. Emnet for mødet er: Fremtidens leder – ledelse til 

fremtiden. Arr. afholdes i samarbejde med Danske Fysioterapeuter. 

Man kan finde arrangementet på Etf´s hjemmeside. 

 

 

5. Planlægning af ledertilbud i 2017 

Ideer og forslag blev vendt og flg. kunne være mulige emner og nye måder at arbejde 

på fra selskabets side. 

- Talentspotting og -pleje 

- Nyheder og relevante bøger, artikler, møder og arr. ude i byen, der kunne være re-

levante sendes ud i nyhedsmails til lederne  



- Pleje og servicere nuv. ledere og kommende, potentielle ledere, pleje vækstlaget, 

som kan være stud. på grundudd., TR´ere og medl. der viser interesse eller talent 

for ledelse. 

- Ønske om netværk: Dette ønske er stærkt udfordret af, at der ikke er fremmøde, 

når muligheden for at skabe – og pleje netværk er til stede. Måske skal selskabet 

finde et fælles udgangspunkt for netværk – f.eks work shop-baseret. 

- Lederselskabet skal ikke nødvendigvis stå for mange arrangementer, men i højere 

grad inspirere og motivere andre ergoterapeuter til at gå ledervejen. Det er den 

overordnede målsætning, som selskabet arbejder ud fra og er også omdrejnings-

punktet i foreningens lederpolitik. 

- Kan vi have nogle redskaber på hjemmesiden, om f.eks motivation/arb.glæde, som 

man kan plukke af ? a al lederweb… 

- Fælles konference med TR ? 

- Adgang til at bruge netbaseret karriererådgivning (hjemmeside), som kunne være 

et nyt tilbud om individuel karriererådgivning. Kan kobles sammen med karriere- 

- sparring via en konsulent i Etf. 

 

       Der er enighed om at bibeholde før-leder-forløbet, lederkonferencen, TRIO-arr. og men- 

       torordningen.  
       Vi skal desuden efterspørge forslag, behov og ideer på generalforsamlingen fra selska- 

       bets medlemmer. 

 

 

6. Evt. 

Johanne Drachmann meddelte, at hun ved generalforsamlingen trækker sig fra besty-

relsen. 

Der er dermed 3 ledige pladser i bestyrelsen + to suppleantposter, hvis den skal have 

samme antal medl. som før. 

 

 

 

     Bilag til referatet: 

      Slides vedr. TR.uddannelsen og to TR-pjecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 


