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Deltagere: 

Jørgen Peschardt, Bo Trælund Rossen, Lisa Roberts, Tomas Jacobsen, Christina Maj 

Nørgaard, Lene Drejer, Lone Merete Handberg, Gitte Lind, Anya Bæksted, Anette 

Bisgaard Lunding, Nanna Damgaard Nordenskov, Anna-Marie Laustsen.  

 

Afbud: 

Maria Andersen, Marianne Roth Sørensen, Birthe Schultz 

 

 
 

1. Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder og tager referat 
Tomas er ordstyrer  
 
Referatet fra 15. maj er godkendt. 
 

 
2. ”Vejr-melding” 

 

FORMÅL 

”De-breefing” 

ANVENDELSE 

Alle kan deltage i mødet uden at være 

fyldt helt op af andre ting 

 
           Sagsfremstilling: 

Vi har besluttet at starte møderne med en kort vejrmelding, en mulighed for en 
kort ”de-breefing”. Er der noget, man er fyldt af på job eller privat, har man 
mulighed for at dele det. Der er ikke tale om en runde. 
Punktet kræver opmærksomhed på, at man ikke kommer til at tage punkter op, 
som i stedet burde have været på dagsordenen. 
Der tages ikke referat af punktet. 
 
Indstilling: 
Vejrmelding gennemføres. 
 

           
3. Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 

 

FORMÅL 

RB kan spørge uddybende til 

orientering 

ANVENDELSE 

RB har en bred viden 
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Sagsfremstilling: 
     Der er vedlagt skriftlig orientering fra Anna-Marie.  
 
      
      Sidste år planlagde vi GF-dato, og fik accept på datoen fra både Etfs dirketør 

og formandskab. Da HB-møder senere blev planlagt, blev GF-datoer i Syd og 
Midt-Nord ikke respekteret – og vi måtte ændre datoen. 

      Det skal vi helst undgå i år. Regionsformændene beder om en drøftelse med 
formandsskabet efter sommerferien. Jeg vil derfor bede RB om mandat til at 
aftale dato til GF20. Det vil formentlig kunne blive uge 14 eller 17.  

 
     Anna-Marie orienterede på mødet om, at der ansøgninger på vej om tilskud til 

arrangement afholdt på arbejdspladser https://www.etf.dk/ide-til-eller-oekono-
misk-tilskud-til-arrangement 

      Anna-Marie bad om mandat til at behandle ansøgninger, så vi lægger os op af 
hidtidig praksis. 

     
           Indstilling: 
           Orientering tages til efterretning, og RB giver tilsagn til at Anna-Marie  
           fastlægger GF20 på mulig dato. 
 
           Beslutning: 
           Orientering er taget til efterretning 
 
           Anna-Marie fik mandat til at: 

• Lægge dato for GF20 

• Behandle ansøgninger om tilskud til arrangement 
 
 

 
4. Økonomi, status 2019 

 

FORMÅL 

RB er orienteret 

ANVENDELSE 

RB handler på baggrund af viden om 

aktuelt forbrug 

 
           Sagsfremstilling: 

     Der er vedlagt økonomisk opflg. over faktuelt forbrug 1.1.-31.5.2019. 
 
     Status vil blive gennemgået og RB kan stille spørgsmål. 
      
    OBS. Regnskabsafdelingen beder om, at indscannede filer altid 

vedhæftes – og ikke lægges som ’billeder’ i selve mailen. 
 
     Anna-Marie indstillede på, at de RB-medlemmer, som ønsker det, kan købe 

bogen ”Nordisk aktivitetsvidenskab”. Begrundelsen er, at det er vigtigt, at RB 
er opdateret på området, der er centralt i forhold til arbejdet med 
ergoterapeutiske kernekompetencer.  

 
Indstilling: 
Opgørelse over forbrug tages  til efteretning. 
 
. 
Beslutning: 
 

https://www.etf.dk/ide-til-eller-oekonomisk-tilskud-til-arrangement
https://www.etf.dk/ide-til-eller-oekonomisk-tilskud-til-arrangement
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RB er opmærksomme på Regnskabsafdelingens ønske om at modtage 
regning og bilag som vedhæftede filer – og ikke som billeder, der ’lægger sig’ i 
mailen. 
 
Økonomisk status er taget til efterretning. 
 
De RB-medlemmer, som ønsker det, køber ”Nordisk aktivitetsvidenskab”. 
Regning mailes til Anna-Marie.  
 

 
 

5. Samfundstendenser vrs. ergoterapoeutiske muligheder og udfordringer 
 

FORMÅL 

RB drøfter en række 

samfundsmæssige tendenser 

ANVENDELSE 

Viden om disse tendenser inddrages i 

RBs arbejde, når det evt. er relevant  

 
           Sagsfremstilling: 
 
 
          Der er vedhæftet et oplæg til vores drøftelser. 
          Første del af oplægget er relativt faktuelt. Den sidste del er mere subjektiv. 
 

         Vi vil gennemgå oplægget punktvis 

 

• De første punkter: kort præsentation – refleksion /summe – spørgsmål. 

Evt. emner til debat gemmes til senere. 

• De sidste punkter: (fra besparelser)l: kort præsentation - Refleksion/ 

summe – spørgsmål til hver punkt –  evt. kort debat til hvert punkt. 

Større emner til debat gemmes til senere. 

• Samlet debat (incl. opsamlede emner).  

• Opsamling af hvordan det skal præge RB’s fremadrettede arbejde. Er 
der f.eks. noget vi har brug for at fordybe os yderligere i / arbejde videre 
med? 

 
 

Indstilling: 
 
Oplæg drøftes. 

             
 
            Beslutning: 
 
           RB drøftede oplægget. RB ønsker på senere tidspunkt at drøfte nogle af   
           emnerne yderligere. Det planlægges som korte drøftelser (30-60 minutter). 
           Emnerne er oplistet i vedhæftede bilag. 
 

 
 
 

6. Arrangement om privat praksis 
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FORMÅL 

RB forholder sig til arbejdsgruppen 

indstilling 

ANVENDELSE 

Arbejdsgruppen får mandat til at 

arbejde videre  

 
 

Sagsfremstilling: 
 

           På RB-møde i maj blev der nedsat en arbejdsgruppe (Lene, Lone, Anette,    

           Anna-Marie) til at arbejde videre med nedenstående:   
            Fra Referat af RB-møde 15. maj 2019: 
            G.1- Ergoterapeutisk privatpraksis :  
            RB formidler via direct mail, hvad der er af informationer i selskab for privat       
            praktiserende. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der kvalificerer det videre ar  
            bejde på RB møde (juni eller sept). 

 
 

     Arbejdsgruppen ønsker RB’s opbakning til at arbejde videre med: 
      Et større medlemsarrangement, hvor vi kan dele viden om, hvad ergoterapeu-

ter arbejder med som privatpraktiserende. Det kan inspirere til at andre starter 
op. Det kan også give viden om, hvor man kan foreslå borgere/patienter at gå 
hen, hvis de ønsker mere ergoterapi end det, de kan få i det offentlige. Måske 
kan det også være med til at understøtte netværk blandt privatpraktiserende.  

 
       I planlægningen henter vi inspiration i arrangementerne "Ergoterapiens mang-

foldighed" (maj 2016), "Ergoterapi på plejecentre" (oktober 2018) og "Ergote-
rapi på beskæftigelsesområdet" (maj 2019). Så vi inviterer privatpraktiserende 
til at fortælle om egen praksis og Selskabet på området.  

       Realistisk kan arrangementet afholdes primo 2020. 
 
           
     Indstilling: 

 
           RB forholder sig til arbejdsgruppens forslag 

      
            Beslutning: 
 
            RB bakker op om arbejdsgruppens forslag. 
 
 
 

7. Evaluering af arrangement 18. marts 
 

FORMÅL 

RB forholder sig til erfaring med 

arrangementet 

ANVENDELSE 

RB beslutter evt. gentagelser  

 
 

Sagsfremstilling: 
Vi holdt 18. marts et medlemsarrangement ”Hvad får jeg for mit kontingent ? 
og hvad får jeg ud af at være medlem af min fag- og professionsforening?” 
 
Fra RB deltog Camilla, Lene, Lone og Anna-Marie. Arrangementet var planlagt 
dialogorienteret, og det gav god mening, at vi deltog 4 fra RB.  
Som udgangspunkt for dialog var der et oplæg (vedhæftet t.o.) og en rundtur 
på hjemmesiden. 
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Der deltog kun få medlemmer. 
 
Lene, Lone og Anna-Marie har evalueret arrangement: 

• Vurderer, at de, der deltog fik meget ud af det. De sparsomme 
elektroniske evalueringer var gode. 

• Indstiller, at arrangementet gentages i Esbjerg og Sønderjylland 
(Sønderborg?). Lone og Lene vil gerne deltage sammen med Anna-
Marie. Derefter vurderer RB, om der er basis for yderligere 
gentagelser, eller det evt. bliver et arrangement, som medlemmer kan 
rekvirere. 

• Indstiller, at det til de kommende arrangementer bliver muligt for 
medlemmer at invitere ergoterapeut-kolleger med, som ikke er 
medlemmer. 

     
           Indstilling: 
           RB forholder sig til indstillingen og træffer beslutning. 
 

     Beslutning: 
     RB bakker op om indstillingen. Lisa og Anette deltager også i Esbjerg. 

 
 
   

8. Hvordan forholder vi os til medlemmer, som er tilmeldt, men ikke 
kommer til arrangementer? 

 

FORMÅL 

RB drøfter afbud/ udeblivelser til 

arrangementer 

ANVENDELSE 

RB vælger en måde at forholde sig på. 

 

 
Sagsfremstilling: 
 

           Der har til de seneste arrangementer været en del afbud og også nogle, som er  
           udeblevet uden afbud. 
 
 
            Det er super ærgerligt: 

• Vi betaler for forplejning 

• Det sender et skidt signal til fremmødte om ’sledrian’, lav 
prioritering og spild af medlemmernes penge 

 
            Min holdning er, at medlemmerne melder afbud (eller udebiver), fordi de er      
            nødt til det pgra af sygdom eller konsekvens af arbejdspres. Jeg synes        
            grundlæggende, at det er godt, at folk passer godt på sig selv. 
 
            Til arrangementet 27. maj forsøgte vi med en bordopstilling, der helst ikke   
            skulle skabe ’tomme huller i lokalet’. Det lykkdes ikke helt, men det kan  
            gøres ’skarpere’. 
 
             Et tilbageblik på hvordan fremmødet har udviklet sig: 

• For nogle år siden var der altid udeblivelser /afbud. Vi underbookede 
med 10%, når vi bestilte lokaler og forplejning 

• Så kom en ny tid, hvor der ofte kom flere, end der var tilmeldt. Vi 
holdt op med at underbooke, men har stået flere gange uden mad til 
alle. 
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• Nu er medlemmerne opmærksomme på, at de skal melde sig til. Det 
hænger bla. sammen med, at Etf fuldstændig konsekvent er begyndt 
at håndhæve, at tilmeldingsfrister til alle arrangementer skal 
overholdes. Tidligere var der medlemmer, som tilmeldte sig i sidste 
øjeblik eller kom til arrangemenntet uden at være tilmeldt. Det 
betyder, at de tomme pladser ikke længere bliver fyldt op. 

 
 

              Det er meget synligt for medlemmer, at der er tomme pladser. 
              Jeg hører nogle medlemmer tale om, at det er for dårlig med udeblivelser.  
              Jeg hører også nogle kommentere, at det burde koste et gebyr at blive væk. 
              RB skal forholde sig til udblivelser, så vi kan sende signal til medlemmerne   
              Om, hvordan RB ansvarligt tackler det. 
 
              Min holdning er: 

• at afbud er uundgåelige (sygdom, arbejdspres)  

• at vi kan opfordre vores medlemmer til at deltage, når de har 
meldt sig til, så vi ikke ’sviner’ med medlemmernes penge. 

• at vi sender et dårligt signal ved at opkræve gebyr. Det vil 
også give et stort administrativt arbejde, både til sekretærer, 
økonomiafdeling – og ikke mindst til os, som vil skulle tjekke 
og registrere alle deltagere (som til GF). 

• at vi skal begynde at underbooke arrangementer, som 
holdes på   

                           relativt professionelle steder. (Der hvor vi kan blive reddet    
                           ved at gå i køkkenet og sige, at der er kommet flere end der     
                           var tilmeldt).  

• at vi skal booke til det faktiske antal, når vi holder 
arrangementer på billigere, mindre professionelle steder. 
(Der hvor maden står på køl,og der ikke er et åbent køkken) 

• at vi skal arbejde med opstilling /uddeling af materiale på en 
måde, som risikerer at skabe færrest ”tomme huller” i 
lokalet. 

 
            

Indstilling: 
 
RB drøfter ovenstående og træffer beslutning. 
 
Beslutning:  
RB beslutter: 
 

• Vi opfordrer i direkte mail til at man deltager, når man har tilmeldt sig. 

• Vi ’underbooker’, når vi holder arrangementer på professionelle steder. 

• Vi arbejder med bordopstilling og uddeling af materiale, så der ikke 
bliver tomme hullder i lokalet.  

 

         

9. Fast punkt: Næste møde,  18. september 2019     

 

FORMÅL 

RB får viden om en del af de emner, 

som forventes på næste RB-møde 

ANVENDELSE 

Er med til at kvalificere det fremadret-

tede arbejde 

 
Sagsfremstilling: 
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På mødet i september skal vi have overblik over hvad der er sket i løbet af 
sommeren og hvad der skal ske i løbet af efteråret. 
 
 
Indstilling: 
Tages til efteretning 
 
Beslutning: 
 
Indhold tages til efterretning. 
 
Der er afbud fra Nanna og Lisa. Bo og Lone kommer senere. 
 
 

10. Hvordan gik mødet? 
 

FORMÅL 

RB reflekterer over mødet og egen ind-

sats og deler med hinanden 

ANVENDELSE 

Er med til at sikre bedre møder fremad-

rettet 

 
Sagsfremstilling: 
RB evaluerer mødet ud fra flg. 

• Hvad blev jeg mere nysgerrig på? 

• Hvordan var min egen forberedelse? 

• Hvad fik jeg ud af mødet? 
                        
            Indstilling: 

RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres 
anderledes på kommende møder. 
 
Beslutning: 
RB ønsker en senere temadrøftelse:  
Hvad er RB’s rolle? 
Hvilke muligheder har RB for at påvirke og strategiks bruge vores magt? 
 
 
 

11. Evt.  
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