
 

 

Mødeindkaldelse 
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: 19. maj 2017 

Tid: 10 – 15 

Sted: Etf, Nørrevold 

Forbered:  

Medbring:  

 

 

Mødedeltagere:  

 

Karin Rasmussen  

Pernille Ellefsen 

Nana Rømer Jørgense  

Mette Skjærbæk Svane 

Helle Nørgaard Rasmussen –  

 

Afbud 

Rita Bonke 

Rikke Møller Jensen 

Christina Kejlberg 

Annemarie Torsting 

 

 

Dagsorden:  

 

1. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 

Dagordnen godkendt. 

 

2. Konstituering af bestyrelsen: 

Nana Jørgensen indtræder i bestyrelsen som ordinært medlem, da Anni Bodil Schøtt er 

trådt ud. 

Pernille Ellefsen har besluttet ikke at genopstille til formandsposten eller til bestyrelsen 

ved næste generalforsamling. – Ny formand skal findes ved næste GF, medio novem-

ber 2017. 

Bestyrelsen skal begynde at overveje, hvordan konstitueringen kan se ud efter næste 

GF. 

Bestyrelsen vælger, at fortsætte frem til næste GF uden næstformand. 

 

3. Status på lederkonferencen/Karin 

Program og budget er løbende tilpasset og program er nu sendt til grafiker for et ende-

ligt layout. Mulighed for tilmelding, bliver forhåbentlig omkr. 1. juni. 

Bestyrelsen er meget tilfredse med programoplæg. 

Danske fysioterapeuter fastholder særligt klinikspor for privatpraktiserende, om efter-

middagen på dag 1. 

Bestyrelsen er enige om, at udgiften til noget særskilt hos Danske Fysioterapeuter, for-

bliver en udgift for Danske Fysioterapeuter. 



 

 

 

4. Frokost 

 

5. Praktikforløb – fokus på ledelse/Mette 

 

Mette Svane fra Hammel NC fortalte om sin foreløbige erfaring med at have én stud. i 

lederpraktik.- Dette som et forsøg på at motivere stud. i at gå ledervejen senere i ar-

bejdslivet. 

Hammel NC har nu indgået en praktikaftale med ergoterapeutudd. I Århus, VIA/ År-

hus, om at tage en stud. i lederpraktik i 6. semester i 5 uger. Der er stadig et samar-

bejde med den klin. underviser om praktikforløbet. 

Selskabet ønsker at sætte spot på dette nye tilbud i håb om, at det kan etableres over 

hele landet og ser gerne at skolerne også fremadrettet, kan tiltrække leder-aspiranter 

til ergoterapeutstudiet. 

 

6. Status på tilbud på lederområdet/Karin 

- ETF fastholder afvikling af Før-leder-forløb. Aktuelt er der 24 tilmeldte til kom-

mende forløb. Karin beskriver forløbets indhold, og beskriver gode erfaringer for 

afvikling. 

- Mentor forløb: Lige nu er der gang i 4 – 5 forløb. Mette melder sig som mentor. 

- Etf oplever at få lønaftaler ind på ledere, som ikke er tilmeldt foreningen. Forenin-

gen står derfor uden mulighed for, at tilbyde støtte ind i forhandlinger. 

Foreningen oplever også at få uopfordrede aftaler om lønstigning fra kommunalt 

regi, for ledende ergoterapeuter. Meget positivt. 

- Karriere-sitet – 20 har brugt det og der er stadig pladser/adgang. Reminder sendes 

ud før sommerferien og igen til efteråret. 

- Karin er startet med at kontakte nye ledere, med tilbud om en opfølgende snak ef-

ter ca. ½ år for at høre til, hvordan vedkommende er faldet til i det nye job. Flot 

tilbud fra foreningens side. 

- Lotte Hemmingsen er nyt medlem i Hovedbestyrelsen og er leder i Odense Kom-

mune. 

- Fremover har Karin tanke om at Etf kan lave webinar og/eller podcast med op-

læg/indslag med lederrelaterede emner. Dette for at tilbyde inspiration, i respekt 

for travle hverdage, så ledere i højere grad får mulighed for at bruge Etf´s ledertil-

bud, uden nødvendigvis at skulle bruge tid på transport. Bestyrelsen tog positivt 

imod ideen. 

- Karin har opdateret overblik over udvikling af antal ledere, kommunalt og regio-

nalt. Regionalt: Antal ledere stabilt fra marts 2016-2017. I kommunerne faldende 

antal ledende ergoterapeuter, hvor imod antallet af ledende fysioterapeuter og sy-

geplejeledere er steget.  

 

7. Mødeplan resten af 2017 

Der er planlagt et møde den 12. oktober. Der ud over afholdes et møde 7.december. 

 

8. Forberedelse af OK 18 på lederområdet 

Forberedelser er godt i gang i Sundhedskartellet. Forberedelse går blandt andet ud på 

at finde temaer til OK 18. Forud for sendes debatoplæg ud, som vanligt. 

Krav efterspørges i debatoplæg, og indskrænkes naturligvis forud for endelige forhand-

linger. Survey monky er et organ til at mel. Herunder ledere kan indgive krav til Etf. 

Karin sidder i arbejdsgruppe på lederområdet i SHK-regi. 

Selskabet overvejer at forberede bud på forhandlingskrav. 

Der vil være kravsindsamling i Etf i perioden fra den 21.8. til den 8.9.17. 

 

9.  Møde med lederkonsulent fra D.Fys/Karin 



 

 

Etf har i samspil med Danske Fysioterapeuter interesse i fælles indsats om, at sætte 

fokus på begrebet uformelle ledere – se på snitflade her så vi sikrer/understøtter at te-

rapeuter er klædt godt på til at bestride de opgaver, der er forventning om at de vare-

tager.  

Foreningerne ser mange sådanne stillinger, der kan have titel af koordinator, teamle-

der, projektleder mv. Det er stillinger, hvor den ansatte typisk skal sørge for, at opga-

ver løses indenfor tidsfrister, i samspil med andre, men uden at have den formelle le-

delsesret. 

Ligeledes ønsker organisationerne at sætte fokus på understøttelse af nye ledere. 

Selskabet understøtter de indsatser. 

 

10. Evt. 

Helle ønsker større gennemsigtighed i budgettet. Lige nu er det uigennemsigtigt hvad 

medlemstilskud er, ej heller har vi udpenslet hvilke udgifter vi forventer at bruge på 

det ene og det andet. 

Helle vil forsøge at opstille noget mere specifikt. Dejligt. 

 

 


