
 

 

Referat: Møde 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: 29.11.2019 

Tid: 10 – 15 

Sted: Nørre Voldgade 90 

Forbered:  

 

Medbring:  

 

Mødedeltagere:  

Lene Kiehl-Jensen 

Mette Skjærbæk Svane 

Helle Kyhnau Steffensen 

Jacob Ahlgreen Gram  

Karin Rasmussen 

Mette Iben Hjorth 

Line B Juhl 

 

Afbud 

Nana Rømer 

Lotte Lagoni 

 

 

 Dagsordenspunkt Sagsfremstilling Referat 

1 Prioritering og godken-

delse af dagsorden 

 Mette Svane er ordstyrer og Jacob er referent. 

2 Lokale arrangementer 

/Jacob 

Der var arrangeret lokalt arrangement 
i Øst og vest hen over efteråret. 

Der var ikke tilstrækkelige deltagere til lokalt arrangement i Vestdanmark. Arrangement blev derfor 
aflyst. I øst blev det aldrig oprettet. 
Kan konkludere, at det med nogen sandsynlighed ikke er den slags arrangementer vores medlemmer 
ønsker.  

3. Lederkonference 2020 

/Jacob 
Status på konference 

- Hvem præsenterer hvad? 

Danske fysioterap. optog video sidste år til lederkonference, som kan bruges som reklame. Karin spør-
ger efter videoen fra sidste lederkonference.  
 
Ideer vedr. lederkonf 2020: 

• Kort udfyldes, hvis man er alene afsted. Så swapper vi fra selskabet og finder en makker man 
kan "følges med" 

• Kan vi farvekategorisere navneskilte regional/kommunal/privat? Karin undersøger om det er 
muligt. 

 



 

 

Beslutning: 
Ideer fra netværksdannelse koordineres videre via mail. Mette Hjorth starter mailtråd. Jacob indkalder 
arbejdsgruppe til møde i januar. 
Formænd for de to selskaber byder velkommen og afslutter. 
Karin præsenterer oplægsholderne. 
For at fremme synlighed starter alle i bestyrelsen med at have vores grønne T-shirt på.  
Stand under pauserne, som vi skiftes til at bemande.  
Vi fra bestyrelsen præsenterer os ved start af lederkonferencen, så alle har ansigt på os. 
 

4. Nyt fra Karin  Etf udbød foredrag om arbejdspladsens kulturbærere i november 2019, der også blev aflyst pga. for få 
tilmeldte. Arrangement flyttes til d. 28. april 2020, afholdes fortsat i Middelfart. 
 
 

5. Arrangementer 2020 

/Karin 

Forslag til arr. eller andre former for 

tilbud i 2020 til jer, der er ledere. 

Generelt: 
Der er, efter vi bliver en del af en ny hovedorganisation, mulighed for at deltage i nye typer arrange-
menter. Vi håber, at kunne tilbyde ledere fra Etf nye arrangementer i fremtiden. Sekr. er undersø-
gende på, om vi i fremtiden kan lave arrangementer med andre AC-org. 
 
REP 19: Bestyrelsen finder det meget relevant, at tænke ledere ind i indsatser vedr. de to indsatsom-
råder, der blev vedtaget på Rep 19: Styrket praksisudvikling og styrket forskning. Der er ønske om, at 
vi arbejder med dette i 2020. Karin tager det med i det videre arbejde på lederområdet. Se også pkt. 
vedr. arrangementer 2020. 
 
Mulige emner: 
 
Første emne: 
"Teaming – håndbog i teamledelse" ny bog, som præsenterer ny tilgang til teamarbejde der i højere 
grad fokuserer på fællesskabet og kulturen. Karin er i kontakt med forfatter til bogen; Elisabeth Plum. 
Hun skal have 25.000 for en hel dag. Emnet er desuden blevet spillet ind som et eventuelt TRIO ar-
rangement i Etf- regi til 2021. 
 
Andet emne: 
Andet emne: "Uformel ledelse/distribueret ledelse/kollegaledelse”. Med fokus på medarbejdere, der 
løser den type opgaver, hvilket mange ergoterapeuter gør, f.eks som koordinatorer, tovholdere, pro-
jektmedarbejdere, udviklere mv. Frode Boye Andersen er medforfatter til ny bog med titlen: ”Ledelse 
igennem organisatoriske ressourcepersoner.” Vores fokus kunne være på, hvordan vi som ledere un-
derstøtter denne funktion. Dette emne vurderes hensigtsmæssigt som f.eks webinar i 2020. 
 
Tredje emne: 
Kompetenceprofiler:: Hvordan understøtter vi faglig udvikling på arbejdspladserne ? Relaterer sig til 
de vedtagne indsatsområder på Rep 19. 
Med fokus på hvordan vi som ledere understøtter faglig udvikling og forskning på ergo-området og i 
højere grad får kendskab til, hvordan vi kan bruge de akademiske kompetencer kand.- og ph.d-uddan-
nede ergoterapeuter har. Helene Honore fra Hammel NC og Sheila fra Rudersdal Kommune er bud ind 
i, hvem der kunne inddrages som formidlere af dette.  Vi tænker også, SDU kunne få en rolle ind i det. 
Her er basis for arrangementer. Vi taler om arrangement kunne holdes flere steder i landet, eller alle 
kunne samles på SDU. Arrangement skal være monofagligt. Karin går videre med dette. 

 
Fjerde emne: 
Rasmus Willig: Forsker, forfatter, foredragsholder bla, om bla. emnet ”Afvæbnet kritik”. 
 



 

 

Femte emne: 
Digitalisering 
 
Beslutning: 
Selskabet bakker i høj grad op om at alle emner er relevante. 
Af prioriteringshensyn vælger vi at gå videre med andet emne: Ledelse igennem organisatoriske res-
sourcepersoner 
Tredje emne arbejder vi på kan udbydes som et arrangement af en art i slutning 2020 eller start 
2021. Kan med fordel arrangeres sammen med andre faggrupper, eller åbne arrangementer for leder-
teams. 
Karin går videre med dette emne.  

6. Ledersparring til nye le-

dere /Karin 

Status på det nye tilbud om leder-spar-

ring til de nye ledere. - Mangler I no-

get fra sekr./ser det ud til at kunne 

fungere og foreløbige erfaringer. 
 

Helle har en enkelt hun gerne skal mødes med fysisk. 
 
Jacob har tre. Den første mødes han med i december. 
 
Mette Svane har en enkelt. 
 
En opmærksomhed på at det kan være en god ide, at tage kontakt inden vedkommende starter i sit 
første lederjob. Både af hensyn til tid og hvornår vedkommende har spørgsmål. 
Line byder ind i det jyske, når de næste nye ledere kommer. 
Sættes på som punkt til næste møde mhp. foreløbige erfaringer. 

7. Generalforsamling 

2020 /Karin 

Plan vedr. generalforsamling: Indkal-

delse skal sendes ud senest den 

28.1.2020, hvilket måske er inden I 

har næste best.møde ? Lede ef-

ter medl., der har lyst til at stille op til 

ledige poster i bestyrelsen. Der er p.t. 

to ledige suppl.poster. 

Vigtigt at der under GF er tid til at medlemmerne har tid til at blive hørt. Vi skal gøre, hvad vi kan for 
at vores indslag er skarpe og præcise. 
 
Program kunne ændres til: 
1630-1730 GF 
1830-1900 Fælles velkomstdrink 
1900 Middag 
 
Beslutning: 
Helle fremlægger økonomi. Regnskab 2019 og budget for 2020. Helle sender rundt til bestyrelsen før 
GF. 
Mette Svane laver udkast til formandens beretning. 
Arbejdsgruppe arbejder videre med planlægning af GF: Mette og Lene laver mailtråd og laver udkast 
til GF dagsorden og form. 
Alle tænker, om der kunne være medlemmer til eventuelle kandidater til suppleantposterne ? 

8. Tina Solveig Koch, hilse 

på /Karin 

Tina Solveig Koch, tidl. leder i Ru-

dersdal Kommune og uddannet både 

ergo og fys., er ansat i en stilling som 

leder i Etf´s afd. PPK, som står for 

Profession, Politik og Kommunika-

tion. Tina Solveig vil gerne komme og 

hilse på i egenskab af hendes nye rolle 

i Etf.  

 

Tina Solveig præsenterer sig. Tina Solveig er ny chef i Etf´s sekr. i afd. for profession, politik og kom-
munikation (PPK). 
Vi drøfter, hvordan vi kan understøtte hinanden på tværs af Tina Solveigs funktion og Selskab for le-

dere. Der er blandt andet fælles berøringsflade med lederpraktik, og hvordan vi understøtter den fort-
satte udvikling af ergoterapeuter, der vil være ledere. 
 
Beslutning: 
Vi inviterer os selv til dialog med alle skoleledere på ergoterapeutuddannelsen i Danmark. Formålet er 
at drøfte muligheder for at understøtte udviklingen af kommende ledere med ergoterapeutisk bag-
grund og understøtte udviklingen af studerende, der kan komme i lederpraktik. Tina Solveig tager 
yderligere dialog med Tina Nør Langager. 

9. Selskabets økonomi 

/Helle 

Gennemgang af balance og fælles pri-

oritering ift. økonomiske dispositio-

ner. 

Helle gennemgår selskabets økonomi. 
Årets resultat er ca. -27.000 
Balancen vi går ind i 2020 med er ca. 30.000 kr. 
 



 

 

Konklusion: 
Vi har som mål ikke at være et selskab stående med mange penge på en bankkonto.  
Det er lykkedes rigtig flot. Vi har en lille polstring til 2020, hvor vi står for lederkonferencen. 

10. Opgaveglidning for te-

rapeuter /Mette Svane 

lederes udfordringer med at blive 

presset på ønske om opgaveglidning 

for terapeuter, med kvalitetsfald i te-

rapi til følge - en henvendelse fra et af 

vore medlemmer 

Mette Svane har modtaget henvendelse fra medlem, der ærgrer sig over lokalarrangement omkring 
dette emne ikke blev. Hun spørger, hvad vi som selskab tænker om dette ? 
 
Drøftelse i selskabet om, hvordan vi som ledere understøtter, at ergoterapeuter laver ergoterapifagligt 
relevant arbejde og -stillinger. Lige nu understøtter vi, at ergoterapeuter bliver ansat til at lave ergote-
rapifagligt relevante arbejde. På den lange bane vil vi gå i dialog med Lotte Lagoni omkring dette 

emne. 
Jacob og Karin retter henvendelse til Lotte. 

12. Eventuelt  
 

Ved Rep. 19 har der ikke være repræsentation fra Lederselskabet. Næste gang tænker vi, det giver 
god mening med, at en fra selskabets bestyrelse deltager i Rep. 
 
Møder i 2020: 
Februar 
Maj 
September 
December 
 
Jacob laver doodle med datoforslag. 

 

 

 

 

  

 

 


