
Referat generalforsamling for Klub af PrivatPraktiserende 
Ergoterapeuter, fredag den 18. september 2020  

1.  Valg af referent og ordstyrer: Referent Lotte W Vesterli. Ordstyrer: Lars Møller 

2.  Bestyrelsens beretning 2019-2020 v/Anette Jackson. Læs også den skriftlige beretning 
samt bilag, som er vedhæftet.  

Den mundtlige beretning satte fokus på den udvikling vi har været igennem i det forløbne år 
med Covid19, samarbejdet med Etf, ny Findergoterapeut.dk, strategiworkshop i samarbejde 
med Etf med mere. Anette Jackson nævnte undervejs at hun fratræder som formand efter 3 
berigende år ved næste bestyrelsesmøde og fortsætter i bestyrelsen. Læs hele Anette 
Jacksons tale som du finder i bunden af dette dokument, da den supplerer den skriftlige 
beretning. 

Kommentarer: Flot gennemarbejdet arbejde. Birgitte føler som nyt medlem at klubben er et 
godt sted at være, Berit: Lover godt og et spændende arbejde også omkring henvisninger og 
hvad vi selv kan gøre. Anette Kjærsgård: Vi er kommet langt det sidste år og ros til 
bestyrelsen der har åbnet døre.  

Beretningen (mundtlig og skriftlige) er godkendt. 

Tina Nør Langager: Takker Anette Jackson for både de 3 år og samarbejdet og glæder sig 
over, at Anette bliver i bestyrelsen.   

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab 2019 V/Anette Jackson. 

Regnskabet enstemmigt godkendt. Regnskab vedhæftes. 

4. Indkommende forslag:   

Lige Adgang til Ergoterapi – Hvordan? Tina Nør Langager og Nilo Wielund-Zarrehparvar 
holder hver et oplæg. Oplæggene blev efterfulgt af en gruppediskussion ved de enkelte 
borde. Den efterfølgende runde er ført til referat.   

Oplæg fra Tina Nør Langager:  

Repræsentantskabet er enige om at vi skal have flere privat praktiserende 
ergoterapeuter. Udfordring i dag at vi ikke kan få tilskud til ergoterapi 

3 hovedområder som vi arbejder med: Lige adgang til ergoterapeut (symbol hånd). 
Styrket praksisudvikling - husk at vi kan søge praksispuljen som privatpraktiserende. 
Styrket forskning.  

ETF og HB ser nu bort fra ydernummersystemet som en vej til Lige Adgang til Ergoterapi 
og vil hellere satse på forsikringer og andre måder at påvirke det offentlige.  



 

Adgang til offentligt tilskud - at det bliver muligt for privatpraktiserende læger og 
speciallæger at henvise til ergoterapi. 

Arbejder for at understøtte og sikre bedre rammer/vilkår for at praktiserer ergoterapi i 
privat regi.  

Siden REP19: Blandt andet er Findergoterapeut.dk udviklet og lanceret i maj og træder i 
stedet for findergoterapeut.nu. VIGTIGT at alle opretter sig/opdaterer sin side også 
løbende.  

Der ses en øget interesse fra forsikringsselskabet PFA og en øget interesse for private for 
at betale selv. Budskab fra PFA; Udvikling af hjemmesider, hvor det skal være tydeligt 
hvad ergoterapi er/hvilke ydelser der leveres.  PFA har tilbudt en workshop, hvor det 
tydeliggøres hvad de kigger på når de vælger leverandører.  

Strategiworkshop med 11 medlemmer af KPPE: Fælles handleplan på vej. Workshoppen 
viser at vi har brug for hinanden, ingen kan løse opgaven alene og lige nu er der fra 
regeringens side modstand mod privatisering, så det er derfor vigtigt at vi koncentrerer 
os om forarbejdet og branchebeskrivelse.  

Hvad har vi som privatpraktiserende af ressourcer, hvad har ETF af ressourcer og hvad 
må vi eventuel købe ude i byen.  

En af de ”lavt-hængende frugter” er at udvikle en prisberegning på privat ergoterapi.  

Privatpraktiserende beriger professionen. 

Oplæg fra Nilo Wielund-Zarrehparvar:  

Ydernummer systemet: Der er begrænset antal ydernummer og man betaler for at have 
et ydernummer. Har skabt splid imellem klinikejende fysioterapeuter og andre 
privatpraktiserende fysioterapeuter, grundet satser for behandling. Vi i PPE vil aldrig 
kunne arbejde under de priser og kan ikke påvirke ydernummer systemet. I KPPE mener 
vi ikke at ydernummersystemet er up to date, MEN vil gerne have en form for 
henvisningssystem til ergoterapi.  

Forsikrings selskaberne: Være opmærksom på at borger kan søge ergoterapi via 
Sundhedsforsikringerne for den enkelte og deres familie, Erhvervsforsikringerne kan 
gøre det bedre for firmaerne, men også henvender sig til den enkelte sygemeldte 
medarbejder. Vi skal som privat praktiserende selv opsøge disse forsikringsselskaber og 
sælge vores ydelser skarpt til dem så de også forstår, hvad det er vi laver som 
behandlere indenfor ergoterapi. Vi skal tænke innovativt og være gode sælgere. Der er 
ingen der skal stoppe os for at bane vejen for os selv.  

Kommunerne kan give adgang til ergoterapi: Bl.a. Sundhedsloven: §140 Frit Valg og 
Serviceloven §§ 83a og 86 alt efter borgerens alder og mange andre paragraffer. Vi skal 



læse Vejledningen for serviceloven.  Hvis vi laver mere af denne form for opsøgende 
arbejde, kan det være en øjenåbner for kommunerne, at vi kan bruges i samme kontekst 
som f.eks. privat praktiserende fysioterapeuter.  En skade forsvinder ikke fordi det er 
slut med ergoterapeutisk behandling i sundhedsregi. Den er der resten af livet.  

Vi skal være gode til at beskrive det, vi kan, som er adskilt fra det, de kommunale 
ergoterapeuter kan; Hvad er det, vi er så specialiseret i, der gør at vi kan noget de andre 
ikke kan give?  

Borgeren har ret til bestemte ydelser – også fra ergoterapeuter.  

Ifølge skat.dk står sundhedsprofessionelle, undtagen læger, alle som registrerede 
”alternative behandlere”. Sygeforsikringen Danmark vil ikke støtte vores form for 
”alternative behandling”. ..Diskussionen er interessant, for hvornår er man alternativ 
behandler og hvem er med til at definere det? Vi skal selv markere os og gøre det klart 
at alternativ eller ej, så er der brug for ergoterapeuter som behandlere. Og til det har vi 
brug for vores fagforening til at bakke os op.  

Hvilke muligheder har vi i dag? Diskussion: Udveksling af meninger og erfaringer i 
grupperne ud fra spørgsmålet:  

Hvad ser du som værende realistisk for at opnå lige adgang til ergoterapeut – og 
hvordan? 

Bord 1:  

• Vederlagsfri ergoterapi men det behøver absolut ikke at være under en 
ydernummer ordning.  

• At blive klædt bedre på til at forhandle pris, behandlingslængde m.m. 
• At egen læge kan henvise til ergoterapi – det ville være et stort skridt.  
• Fritvalgs ordningen. Priserne for fritvalg bør forhandles, de er alt for lave. Og vi 

skal være på forkant, f.eks. hvor lang tid er en behandling og kan vi lægge flere 
tidsrum sammen til en samlet behandling. Vi bør også blive bedre til at tale åbent 
om penge.  

• Paragrafferne er vi i tvivl, om hvordan vi kan bruge, og der ønskes et bedre 
overblik over mulighederne.  

Bord 2: 

• Sundhedsforsikringerne vil vi gerne have mere i spil og gerne i samspil med 
fagforeningen. Øget viden til hvordan vi skærper vores ydelser og sælger vores 
ydelser.  

• Forsikringer på arbejdspladserne. Hvad bliver der lyttet til = økonomien. Hvordan 
kan vi lægge det økonomiske perspektiv ind i forhandlingerne til arbejdspladserne? 
Økonomi og personalepleje.  

• Hvordan kommer vi i dialog med den rigtige person hos forsikringerne? Hvem er de? 



• At blive synlige for den enkelte borger så de ved vi findes. Måske som kampagne fra 
ETF.  

• Perspektiv skifte: Der kommer et øget funktionsniveau – værdifuldt for alle – at blive 
god til den økonomiske forhandling og fokus på hvem der er den rigtige modtager i 
markedsføringen.  

Bord 3: 

• Fælles ”ordskabelon” over formuleringer/vendinger der virker, når PPE skriver til 
f.eks. kommunerne. Formuleringer som også kan skabe genkendelighed og 
ensartethed overfor både private, kommuner og virksomheder.  

• At have ”råskitser” som vi individuelt kan tilpasse. Vil vise professionalisme og 
ensartethed. Gerne lagt på Etf’s hjemmeside og gennemgang af muligheder med 
små træningsforløb.  

• Komme ud på andre uddannelsesinstitutioner eks. Socialrådgiver. Vi er ofte ikke 
synlige for blandt andet socialrådgiver, fordi de ikke kender os og vores fagområde 
nok. Vi skal huske på, at det er vores tværfaglige samarbejdspartnere.  

• En har f.eks. været ude på en handicapafdeling og fortalt hvad de kan bruge en 
ergoterapeut til, hvilket var en øjenåbner for afdelingen.  

• Hjælp til markedsføring 
• Netværk, Netværk, Netværk (Både at være i face-to-face professionelle 

erhvervsnetværk og netværksgrupper på nettet) 
• At skabe en større efterspørgsel ved at vi bliver mere synlige, uden at vi skal sparke 

døren ind. F.eks. hos sagsbehandlere og psykologer.  

Bord 4: 

• Netværk er godt.  
• Vores grundfortælling skal bustes – kort præcis, dækkende og kan bruges som 

udgangspunkt for vores ydelser.  
• Husk at fortælle de gode historier både til hinanden og ude blandt andre.  
• Faglig stolthed! Andre tager vores roller og laver ADL – vi skal være synlige.  

Bord 5: 

• Videoer om ergoterapi, gerne på Etf’s hjemmeside. 
• Rotary – er et eksempel på et sted at holde foredrag ved at tage udgangspunkt den 

gode historie.  
• Som PPE har vi borgerens hovedinteresse i fokus, vi ser helhedsorienteret på 

klienten og kan også fungere som koordinator af de forskellige ydelser.  

Bord 6:  

• Vigtigt at Lige Adgang til Ergoterapi ikke bliver puttet ind under den politiske 
overskrift, der hedder privatisering. Det er ikke privatisering, det drejer sig om. Det 
er henvisning. Der er brug for en henvisningspraksis, en praksis som er der i forvejen, 



men som nu skal favne henvisning til ergoterapi. – og så skal vi have argumenterne 
for henvisning til PPE. 

• At etablere en sammenhængskræft med skabeloner og oversigter Få samlet vores 
erfaringer så vi kan trække på det, der er i forvejen. F.eks. Hvilke paragraffer kan 
bruges af hvem – og hvilke formuleringer virker til hvilke målgrupper. Kontakt til 
læger, være skarpe i formuleringer 

• Vigtigt at have backing groups – i Etf og KPPE der støtter op omkring den enkeltes 
private praksis, på en måde så kræfter kan fordeles. Vi behøves ikke bære det hele 
selv. Være pionerer for hinanden – Det er opløftende. 

• Grundfortællingen; kan vi se på den i et endnu bredere perspektiv. Den kan være 
spændende at have som udgangspunkt, det er det hverdagsnære...Hvordan kan Etf 
bygge videre på den og vise hvilken betydning PPE har for borgerne.  

• Husk: vi sælger kun vores ydelser vi sælger ikke os selv – dvs. afvisninger er på 
ydelsen, ikke på os som person! Så kan vi nemmere distancere os i forhold til pris og 
aftaleforhandlinger, samt se hvad der kan skærpes løbende.  

• Trække på de nærmeste samarbejdspartnere, også kunder/klienter, så vi på nye 
måder kan bane vej for aftaler med det offentlige og forsikringsselskaber. Vi behøver 
ikke blive låst i det nuværende system/i den form, der er nu. Vi kan vise vej til nye 
former for aftaler – det kræver Backing groups og sammenhængskraft. 

Tina Nør Langager indføjer kommentarer ud fra hvad der blev diskuteret på 
strategiworkshoppen i august: Her blev der talt om at lave en råskitse over hvad er 
ergoterapi og hvad kan vi bidrage med som vi kan tilpasse vores ydelser.  

Hun vil tage materialet med til det videre arbejde for HB 

Og hun hører at de fra Etf’s side kan komme med en skrivelse der skærper på forskellen 
mellem serviceloven og sundhedsloven.  

5. Arbejdsprogram for det kommende år 2021 V/Anette Jackson. Det mundtlige oplæg til 
bestyrelsens arbejdsprogram supplerer det skriftlige program. Herunder er de vigtigste 
emner i punktformat. 

• Bestyrelsen ønsker at markere et skifte. 
• Vi stiler efter REP19målene. Vi ønsker at Privat Ergoterapi får langt mere fokus og 

realistisk fodfæste i samfundet – dvs. til borgere, virksomheder og det offentlige. 
Dette kan også aflæses i vores strategi.  

• Vi ved, at vi ikke kan komme langt, hvis ikke vi inddrager hele holdet og fordeler 
ansvaret langt mere end før. Der må prioriteres en anden form for indsats på 
tværs af platformene, Dvs. blandt alle jer medlemmer, bestyrelsen og Etf. 

• Vi skal ikke spilde ressourcerne, og det fordrer en opmærksomhed på, hvordan vi 
kan organisere os mere hensigtsmæssigt indadtil og i samspillet udadtil. Der er 
behov for at få indarbejdet en klar infrastruktur, herunder ansvarsfordeling, samt 
en kommunikationsstrategi imellem ETF og KPPE. Derfor vil vi vægte en 
kompetenceudvikling i bestyrelsen. Dette sættes allerede i værk ved 
førstkommende bestyrelsesmøde start november, hvor vi også konstituerer os i 
bestyrelsen. Her har vi inviteret Virksomhedsrådgiver Susan Winther med ind i 



processen. Vi har brug for en rådgiver, som er skarp på eksekvering og 
bestyrelsesarbejde. Det er hun. 

• vi prioriterer kun et 2-dages in-person møde om året i bestyrelsen resten 
fortsætter webbaseret.  

• Samarbejde med ergoterapeutforeningen om REP-mål 
• Samarbejde med medlemmerne om REP-mål 
• Vi vil i 2021 vægte ét netværksdøgn i efteråret, der inkluderer en 

generalforsamling. Vi har brug for længere tid sammen – ikke 
éndagsarrangementer. Vi skal ikke spilde vores krudt og tid på rejser. 

• Vi stiler efter minimum 2 webinarer til jer medlemmer:  1 omkring udvikling af 
ydelsesbeskrivelser, så de dækker forsikringsselskabers behov. Her vil vi trække 
på PFA’s tilbud om at informere os om, hvad de har brug for. Det andet webinar 
vil være om, hvordan vi redigerer i Find Ergoterapeut.dk. helt konkret 
vejledning... 
Desuden vil vi samarbejde med Via University om et webinar vedr. brug af 
lovgivningen i salg af vores ydelser... 

 
• Vi Indbyder til at medlemmerne igangsætter f.eks. online netværksmøder. vi kan 

lade os inspirere af andre fagforeningers selvstændigafdeling, der holder virtuelle 
møder i form af frokoster, kaffepauser eller fyraftensfredage.  

Ingen kommentarer til arbejdsprogrammet, der hermed vedtages enstemmigt.  

Marianne Gade Kolby nævnte som inspiration til andre, at hun har fået mulighed for at 
medvirke i KIP-TV Kvinder i Provinsen.  

6. Fastsættelse af kontingent  

Kontingentet fortsætter uændret på 200 kr. årligt.   

7. Budget for det kommende år 2021 V/Anette Jackson 

Se vedhæftede budget, der viser et underskud grundet ekstra udgifter ifm. Corona-aflysning 
i indeværende år – stadig prioriteres udgifter til Konsulentbistand. Underskuddet kan 
dækkes af den aftale som er lavet ifm. Corona-aflysninger. Da der er et underskud, beder vi 
Direktør Lars Møller forholdes sig til budgettet. Det godkendes. Der blev luftet en 
overvejelse om man skulle hæve kontingentet. Andre nævnte at flere var medlemmer af 
flere klubber og det kunne betyde en del. Formanden for KPPE udtrykte, at det er ikke 
medlemmerne, der skal bære dette underskud.  Overvejelsen blev ikke sendt til afstemning.  

Budgettet er vedtaget.  

8. Valg af bestyrelse og suppleant (skriftligt tilsagn ok!)  

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Janne Mottlau – træder ud 
Anette Navne - genopstiller 
Lotte Vesterli – træder ud, stiller op som suppleant  



Ikke på valg: 
Anette Jackson 
Marie Merrild 
Nilo Wielund-Zarrehparvar  

Valgt til bestyrelsen:  

Anette Navne:  
Signe Ulnitz: 
Karina Olsen, Ergoterapi.nu 
 
Suppleanter:  
Lotte W Vesterli 
Marianne Gade Kolby  



Mundtlig beretning ved formand Anette Jackson 
Mundtlig beretning til Klub for PrivatPraktiserende Ergoterapeuters (KPPE) 
Generalforsamling fredag d. 18. september 
 
Jeg har valgt min trøje som en givtig påmindelse til os alle. Her er Ugler. Store øjne og 
ører...de giver lyd fra sig, når det er relevant. Godt billede at have med os. 
 
Denne mundtlige beretning vil vare omkring 20 minutter, så læn jer tilbage og lyt, for hver 
en del har betydning - tag endelig et bolsje undervejs, rejs jer op, bevæg jer, hvis I har brug 
for det. Den supplerer den skriftlige beretning som I modtog via mail den første gang d 20. 
august og igen den 10. september. Der vil være plads til spørgsmål efterfølgende, - også 
spørgsmål relateret til den skriftlige beretning. I vil modtage denne mundtlige beretning 
sammen med referatet af generalforsamlingen efterfølgende, så I behøves ikke huske alt 
sammen udenad. 
 
Den 16. september var vi 222 medlemmer. Der er kommet 8 nye medlemmer af Klubben, 
siden jeg skrev den skriftlige årsberetning i midten af august.  
Vi har set tilgang, frafald og tilgang. Mere bevægelse end tidligere år.  
 
Samtidig sådan en kampgejst, hjælpsomhed og åbenhjertighed I har. Forståeligt nok præget 
af de væsentlige stormvejr, der har været. Noget vigtigt skete i jer medlemmers initiativ ifm. 
Covid-19 nedlukningen. Her blev etableret ugentlige Corona-Zoom-møde. På nye måder 
skabte I mulighed for at trække på ressourcer og støtte hinanden på tværs af riget. Og jeg 
siger riget, fordi jeg vil minde jer om, at vi har medlemmer af Klubben fra Bornholm til 
Grønland. 
 
Vi har i bestyrelsen arbejdet for at Etf. og KPPE kører i den samme retning, og at vi skaber et 
bredt og tydeligt spor. Vejen som vist på ”slidet” kan være sådan et fint symbol på det, vi 
har vægtet. Vi bevæger os i samme retning, på samme side af vejen. 
Vi er på vej mod lige adgang til ergoterapi. Vi er på vej mod flere privatpraktiserende 
ergoterapeuter, som jo også er REP19mål. Tålmodighed og vedholdenhed er af stor 
betydning. Der er behov for de ydelser, vi kan tilbyde. Vel at mærke hele feltet af ydelser 
lige fra behandling til konsulentbistand til produktudvikling.  
 
Vi ved alle hver især, hvordan vi har været udfordret igennem dette år. Vigtige elementer 
kom frem i debatten i løbet af foråret. Og samtidig kunne der være tendens til at vreden, 
frustrationen og gamle historier tog styringen. Vigtigt at sortere skidt og kanel for sig...  Der 
var behov for at køre i samme retning, for det er eddermame spild af krudt, hvis vi valgte at 
køre ind i hinanden i frustration over det, den modsatte part ikke har gjort. Vi ser med det 
syn, vi har, og begge parter har blinde punkter. 
 
For at der kan ske en ændring, kræver det, at vi hjælper hinanden med at få åbnet øjnene, 
for det som ikke umiddelbart er synligt for os selv. 
 
Ja, vi har alle blinde vinkler. Og tiden er kommet, til at vi åbner øjnene op hver især. Og nu 
tager jeg jer et skridt videre ind i bestyrelsens arbejdsrum – hvad har vi arbejdet med i 
gennem det sidste år.  



 
Først lidt Bulletpoints - med nogle påmindelser som gerne skulle støtte det samlede 
selvstændige virke. Netværksdøgn 2020 har været planlagt i samarbejde med Margrete Bak 
fra Karlbak. Vi vægter at favne den samlede gruppe af privatpraktiserende, her er 
produktudviklere, behandlere, rådgivere, virksomhedskonsulenter mm....så vigtigt at vi 
kender hinanden og hinandens ydelser, så vi kan henvise til hver andre. Og husk I kan bruge 
hendes store indsigt i virksomhedsudvikling individuelt. Tjek årsberetning for beskrivelse af 
muligheden for individuel sparring. 
 
Facebook: FORTSÆT, så vigtigt med den konstruktive dialog...Og hvor vi jo som med alt 
andet ved, at emner modtages bedst, hvis de er ”spiselige”. Her er også forbindelse til vores 
formand for Etf...En direkte indirekte linje...Hun følger med og gør det aktivt. 
 
Vi har haft samarbejde med VIA University i Århus, hvor vi havde de studerende med i dialog 
til workshop. Superspændende processer. Lektoren har desuden tilbudt et webinar om 
hvordan vi kan benytte lovgivningen ifm. salg af ydelser til det offentlige. Vi har ikke haft tid 
til at følge det til dørs. Det vil ske i det kommende år. 
 
Find ergoterapeut.dk er blevet opdateret i en ny, kundevenlig version. Vigtigt at i opdaterer 
jeres profil, Husk der er en guide, som I kan benytte. I kan finde link til guiden i 
årsberetningen og i en af nyhedsbrevene fra ETf. .Jeg ved at flere har haft problemer med at 
få logo, billeder og tekst indført. Vi har sendt forslag afsted til Etf om webinar.  
 
Nu til nogle eksempler som viser betydning af at dele iagttagelser. Det er alt sammen noget 
som favner det arbejde vi i bestyrelsen har fokus på med udgangspunkt i vores strategi. 
Strategien blev sendt sammen med årsberetningen. 
 
I starten af året kom det første nyhedsbrev målrettet de privatpraktiserende 
ergoterapeuter. Efter at have læst nyhedsbrevet, undrede vi i bestyrelsen os over, at vi ikke 
kunne se vores eller andres kritiske input fra REP19 som en del af sammenfatningen 
omkring REP19mål. Vi undrede os over et nyhedsbrev, som ikke umiddelbart virkede til at 
bringe nogle nyheder. Og vi undrede os  over, at der ikke blev draget nytte af den indsigt de 
privatpraktiserende ergoterapeuter har. Den undren sendte vi afsted til Etf – og vi fik svar. 
 
Gradvist har nyhedsbrevet fra Etf udviklet sig, så det talte mere til os...her er inspiration at 
hente, genlæs dem, for der er nyttig viden at få.  
Også Undersøg, hvordan i oplever nyhedsbrevene. Hvad kan I tage med jer – og giv 
feedback...For det kan som alle vore andre tilbud kun blive bedre ved konstruktiv feedback.  
 
Vi i bestyrelsen har vægtet at bruge ressourcer på det skriftlige materiale, også fordi det kan 
bruges som dokumentation. Det tager tid at udarbejde. Som eksempel en grundig 
årsberetning. Den kan ses som et historisk dokument, der samtidig skal give jer et overblik, 
også over de produkter Klubben og Etf tilbyder de privatpraktiserende. Vi vægter at tage det 
med, fordi vi har erfaring med at folk kan have svært ved at finde det på hjemmesiden. Her 
står betydningsfuld information også til de faglige netværk og til HB for vi må have hele 
feltet af ergoterapeuter med os, hvis vi vil etablere et grundlag for Lige Adgang til 
Ergoterapi. 



Vi ser også frem til samarbejde med Etf om den individuelle rådgivning af de 
privatpraktiserende ergoterapeuter som vi har oplevet har været uhensigtsmæssig igennem 
de sidste år. I slutningen af maj sendte vi et Notat til ETf der understregede behovet for og 
manglen på en medlemsservice, der skaber rum for udvikling af den privatpraktiserende 
Ergoterapeuts praksis. Vi fik tilladelse af medlemmer til at sætte navn på deres cases. Det 
var vigtigt, at casene ikke blev negligeret eller sat i bås som værende ergoterapeuter der 
lavede gråzone-arbejde, som ikke var ergoterapi. 

Vi ønskede med notatet også at gøre Etf opmærksom på at evidens gerne skulle være 
baseret på praksiserfaringer – Best Practices - indenfor nye områder. Erfaringer, som 
gradvist systematiseres og giver nye muligheder for etablering af ydelser og indsatser, der 
gør en forskel. Det er alment kendt, at hvis der ikke var nogle til at tage skridtene i praksis, 
til at turde gå ud på ukendt land og gyngende grund ville intet rykke sig. Vi ved, at dem der 
træder ud på det private område gør det, fordi der er noget som ikke fungerer i offentligt 
regi eller noget som mangler. Hvorfor skal det stoppes?  

Bestyrelsen har i vores indsatsområder vægtet at favne hele feltet af privatpraktiserende 
ergoterapeuter, som I jo også kan læse i vores strategi. Den vægtning viste sig også i vores 
træk ifm. Etfs. Strategiworkshop d. 19. august om Lige Adgang til Ergoterapi.  Vi ville have 
hele feltet af ergoterapeuter repræsenteret og inviterede med fra hele landet og alle 
arbejdsområder.  
 
Jeg ønsker at dykke mere ned i strategiworkshoppen, fordi den af gode grunde ikke er 
nærmere beskrevet i årsberetningen. Den var ikke gennemført, da årsberetningen kom ud;-) 
 
i alt var der 11 KPPE’er som repræsenterede hele feltet indenfor privatpraksis. Der var 3 
repræsentanter fra Sekretariatet, der også stod for faciliteringen af workshoppen. Det var 
Maj Fjordside, konsulent, professionsafdelingen Hans Christian Gørup Nielsen, PA & 
Pressechef, Tina Solveig Koch, chef for profession, politik og kommunikation. Fra HB var Tina 
Nør Langager. Desuden er en af PPE-repræsentanterne Jonas Holsbæk også i HB.  
 
Formålet med workshoppen var at finde frem til 

• En strategi for at få flere ergoterapeutiske udbydere 
• En strategi for at læger kan henvise til ergoterapi, og at borgere kan modtage 

ergoterapi i privat regi, med offentligt tilskud.  

Det var ambitiøst at nå på 5 timer, og sådan skulle det være. Vi var 3 bestyrelsesmedlemmer 
repræsenteret. 

Følgende er også skrevet i mail til Etf. 

For os bestyrelses-repræsentanter druknede resultatet af stratgiworkshoppen i ”doings” og 
”sayings”. Der blev ikke opsamlet ordentligt til sidst og dermed etableret et klart strategisk 
overblik. Vi kunne se en betydelig risiko for at vi druknede i ekstraopgaver og unødige 
mailskorrespondencer  
  
Der blev på strategiworkshoppen etableret noget væsentligt indsigt på tværs og en fælles 
kampgejst - den gode energi vil være med til at bære det videre. Etf og KPPE har brug for 



hele holdet – dvs. også alle jer medlemmer - for at få succes med projektet. Så derfor var 
strategiworkshoppen betydningsfuld og slet ikke spildt tid men blot en start på noget fedt.  
   
Ved strategiworkshoppen var det alarmerende for os, at Etf ikke umiddelbart gav svaret på, 
hvem der var vores konsulent og repræsentant. Det kom i en mail efterfølgende. Tak for 
det. Men det efterlod en tvivl om, hvor bevidst infrastrukturen er i foreningen, særligt når 
det handler om de privatpraktiserende ergoterapeuter.  
 
Vi har i onsdags fået svar på alle vores forespørgsler og det er vigtigt, for mig at understrege, 
at vi grundlæggende oplever en høj grad af velvilje også i betydningen af, at der skal være 
gennemsigtighed, men der er behov for at indsatsen hæves yderligere op, hvis vi skal få 
banet vejen for flere ergoterapeutiske udbydere og for Lige Adgang til Ergoterapi. Og vi har 
alle et ansvar.  
Og som Etf svarede er et vigtigt resultat af/budskab fra workshoppen er, at ingen instanser 
kan løfte denne indsats alene - Vi må arbejde fra hver vores platform og på flere indsatser 
samtidig. Ligesom vi hele tiden har gjort, men med denne plan, forhåbentlig mere 
samstemt. Det kan vi i bestyrelsen kun bakke op om. 

Denne beretning viser reelt set ikke, hvilket stort arbejde der har ligget i samspillet imellem 
jer medlemmer og Etf. Vi har som frivillige i bestyrelsen brugt MANGE RESSOURCER på en 
medlemsservice, fordi vi ved at det kræver indsigt og samspil at udvikle en privat 
ergoterapeutisk praksis. Vi har set, det har battet, for nye medlemmer er kommet til og 
medlemmer har oplevet sig mere rustet. Men det er ikke kun ift. medlemsservice at 
ressourcerne er blevet brugt. 

Vi har i bestyrelsen registreret vores timeforbrug (nedrundet) og vi har brugt omkring 650 
timer siden uge 40 2019. i gennemsnit 13 timer/ugen. Jeg har som formand brugt mere end 
330 timers arbejde fordelt på politik, medlemmer, netværksdøgn/ og bestyrelse. Der har 
været markant mere arbejde ifm. med REP19 mål. Og hvis vi lige dvæler ved næste slide 
uden jeg læser dem op.  
 
(Skift slide 5, Klubbens Vedtægter) 
Vigtigt vi forholder os til følgende: 
I vedtægterne er der fokus på det interne...vi har også vægtet kontakt eksternt igennem de 
sidste 3 år....til samarbejdspartnere og andre selvstændige afdelinger, fordi vi vidste vi 
måtte række ud over egne rækker, hvis vi ville gøre en forskel... 
 
(Skift til Slide 6, bestyrelsens formål/arbejde) 
Vigtigt at forholde os til følgende: 
Igennem de sidste år; Vigtigt at være repræsenteret på REP og i regionerne, ,  sparring med 
andre selvstændige afdelinger.. arbejde for samspil imellem ETF og PPE, herunder 
målrettede tiltag for PPE i samarbejde med ETF så de faktisk dækkede de behov der er, 
opfølgning på nyhedsbreve, Opfølgning på mails vi har sendt af sted til Etf, som vi ikke har 
fået svar på...opfølgning på kontakt til forsikringsselskaber, notat om individuel rådgivning, 
Ændring af beskrivelser på hjemmeside – bl.a. Om priser, sparring på tekster som skulle 
sendes ud fra Etf...kontakt til medlemmer.....strategiworkshop... 



opfølgning på på Frit valg – information til medlemmer – herunder om prissætning...  for 
den er knaldhamrende vigtig. Hvis vi skal leve af det her.  
 
(Tilbage til slide om Beretningen) 
Det illustrerer et behov for, at der sidder en i foreningen som har indsigt i og 
opmærksomhed på det privatpraktiserende område. Det er ikke rimeligt, at det er på frivillig 
basis.  
 
Jeg trækker mig som formand i forbindelse ved konstitueringen af bestyrelsen ved 
førstkommende bestyrelsesmøde. Vi lader os inspirere af Magistrenes selvstændige 
afdeling, 3 år som formand er max og vi forholder os årligt til ansvarfordelingen i 
bestyrelsen.   
Det har været 3 berigende år, men nok er nok. Tiden er kommet til, at en anden tager over 
som formand. En der på nye måder stiller krav og markerer sig – ikke mindst omkring den 
væsentlige del, der forholder sig til Rep19 mål og til at skabe en holdbar ansvarsfordeling.  
 
Det er et helt naturligt tidspunkt at skifte på, og det kan være medvirkende til en fortsat 
sund udvikling for de privatpraktiserende ergoterapeuter. Der er brug for bevægelse og det 
vil vi komme nærmere ind på, når vi senere når til arbejdsprogrammet 2021. 
  
Afrundingsvis vil jeg referere til det oplæg Psykologernes forhandlingschef Lis Ethelberg 
holdt på Strategiworkshoppen. Tina Solveig Koch havde spurgt hende, Hvad ville de gøre i 
dag, hvis de skulle begynde forfra i kampen om offentligt tilskud til psykologbehandling og 
generelt understøtte medlemmer i liberalt erhverv? Her var virkelig inspiration at hente, og 
det blev tydeligt hvor meget det drejer sig om opmærksomhed og drage nytte af det, der 
popper op.  
Jeg vil sende alle Lise Ethelbergs input i den mundtlige beretning, samt vores refleksioner, 
fordi vi i bestyrelsen ved, hvor knaldhamrende vigtige de er at forholde sig til på vores 
videre fælles vej.  
Men lige nu trækker jeg kun følgende frem (I talen rykkede jeg videre til det med fed 
skrift:  
 
(Markedet er brutalt i dag – og ja, det kræver udrustning, - men den udrustning kan også 
etableres. Hun anbefalede en Brancheanalyse: og ja, Vi ser helt klart et behov for at forholde 
os til konkurrencesituationen, men der er noget fundamentalt der skal være på plads inden 
der bruges penge på de store brancheanalyser. Hun anbefalede en bevidsthed om at arbejde 
med modtagernes Betalingsvilje; Digital tilstedeværelse, Samarbejde og organisering, nye 
ydelser og kundeorienteret markedsføring 
I forhold til det Politisk arbejde kræver Offentligt tilskud: forskning og dokumentation for 
evidens og effekt. Jeg vil her indskyde at et medlem for nyligt har sendt mig sit selvstændige 
udviklingsforløb, hvor hun skriver, at hun kunne sådan ønske, at Etf ville være nysgerrig på 
hendes projekt og støtte op om den viden, der ligger bag... det håber vi på, der mulighed for 
fremadrette. 
Der er behov for Politisk lobbyarbejde ”hele vejen rundt”. Fokus på at løse et 
sundhedsproblem, vægte forebyggelse. Samarbejde mellem brugere, forskningsinstitutioner, 
fagfolk og hele organisationen. Obs på de muligheder der åbenbarer sig, Evt. 
forsøgsordninger  



(f.eks. startede aftale med det offentlige ifm. Scandinavian Star-branden 1990, 
Frederikshavn – Oslo, 159 omkom) 
I forhold til Markedet og fagligheden er det vigtigt at være Ekstra opmærksom på 
forsikringsbranchen og holde fast i fagligheden. Se på muligheder for 
Netværksvirksomheder,  
Vægte Faglige standarder for ydelser  
Sidst men ikke mindst: ) 
 
Fokuser på Rollen og på kravene som selvstændig, dvs.  opstart, drift og 
forretningsudvikling af selvstændig virksomhed. Fokusere på rollen som - og kravene til – 
selvstændige. Prisfastsættelse er afgørende!  her vil jeg komme med et eksempel på 
øjnene der ser, og hvilke konsekvenser det kan have for vores handlinger... Vi står på hver 
vores platform Etf og B-KPPE med hver vores synsevne. Etf er enig i, at prisen ikke er 
tilstrækkelig for Frit Valg. Prisen er fastsat af Frit Valg Service og ETf har ingen forhandlings- 
og aftaleret. Sådan er det. 
Som Etf har skrevet i mail til mig d. 16. september; at på trods af prisen er en del 
privatpraktiserende ergoterapeuter blevet godkendt som leverandør. Som Etf supplerer er 
der måske flere der ønsker dette, og Etf kan sætte et digitalt møde op med Frit Valg Service, 
hvor de kan præsentere krav til godkendelse af leverandører.  
Som formand for KPPE vil jeg tilføje, at Selvfølgelig har vi medlemmer der gerne vil tilbyde 
sine kvaliteter, men vi i bestyrelsen må tydeligt markere, at prisfastsættelsen hos den 
enkelte er knaldhamrende vigtig. Og det er ikke alle privatpraktiserende, der er klar over 
prisforhandlingens betydning, herunder hvordan vi prissætter vores ydelser. Vi er som 
ergoterapeuter opvokset i en lønmodtagertankegang og ikke en virksomhedstankegang. 
Sjældent er vi i starten af vores privatpraksis bevidst om, at vi skal tjene betydeligt meget 
mere, end vi regner med. Det drejer sig om den enkelte virksomheds overlevelse. Vi skal 
tjene mere end virksomheden forbruger og det er til alt fra udstyr til videreuddannelse til 
ferie og sygdom....Det sker ikke ved at lave aftaler via Frit Valg Service, for her forbruger vi 
absolut mere end vi tjener.  
Det er altså ikke nok at Etf vil ruste medlemmerne til at kunne opfylde krav som leverandør 
til Frit Valg. Medlemmerne skal også rustes til det selvstændige virksomheds virke. Jeg 
modtog i går en opsummering af den survey undersøgelse, I har svaret på, om antal af 
privatpraktiserende i 2020 vs 2014. Jeg har ikke nået at se den ordentligt igennem. Men DET 
jeg lige nu ønsker, I skal bide mærke i er, at det er færre, der har en forretningsplan i dag 
end for 6 år siden. Tallet er faktisk faldet med 10% siden 2014.  Dvs. det er næsten 2/3 del af 
dem, der har besvaret, der ikke har en plan for deres virksomhed.  Forståeligt nok, det ville 
jeg heller ikke have overvejet, den gang jeg startede som privatpraktiserende. Men NU siger 
jeg: Det er absolut nødvendigt at ruste medlemmerne til at starte, drive og udvikle 
selvstændig virksomhed, herunder prisforhandling og prissætning. – og selv om det 
forholder sig til det fremadrettede, så er det er baseret på hele beretningens grundlag. For 
her har Etf også et ansvar. Lige som vi i bestyrelsen har et ansvar ud fra vores udgangspunkt, 
- vi udtrykker, hvad vi ser.  Og I medlemmer har det med jeres udgangspunkt.  
 
Når vi arbejder fra hver vores platform og på flere indsatser samtidig, kan vi drage nytte af 
hinandens ekspertise og gradvist få skabt det, vi drømmer om. Lad det ske samstemmigt og 
uden spild af ressourcer. 
 



Med disse ord er den mundtlige beretning næsten slut. I vil få denne tale med i referatet. 
Giv jer tid til at nærlæse årsberetningerne og de medfølgende papirer. Vigtigt vi er godt 
udrustede til det videre arbejde sammen og har en relativ ensartet forståelse af den 
virkelighed, vi står i. 
 
og så der er tid til spørgsmål. 
 
 


