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Regionsbestyrelsen i region Midt-Nord kigger tilbage på året, der er gået siden sidste års 

generalforsamling. 

Selve generalforsamlingen, hvor mere end 100 medlemmer havde valgt at være med til at gøre 

aftenen inspirerende og give deres besyv med, har stor betydning for energien og lysten til at være 

aktiv i bestyrelsesarbejdet. Vi håber, at mindst lige så mange vil deltage i dette års 

generalforsamling, og ja, der vil som lovet være lagkage til alle. 

 

Arrangementer 

I året, der er gået, har vi prioriteret at bakke op om medlemmernes ønsker om arrangementer, 

både hvor det er enkeltmedlemmer eller grupper, der står for arrangementerne, og hvor vi som 

bestyrelse har planlagt det. 

Vi har støttet: Børneterapeuterne i Nordjylland, arrangeret fyraftensmøde om videre- og 

efteruddannelse, afholdt ergoterapiens dag samt lavet møder for visitatorer og seniorer i 

samarbejde med Sundhedskartellet. I foråret har vi fyraftensmøder om ergoterapi i plejekulturer, og 

der kommer en temaeftermiddag om Dysfagi i maj måned. 

Vi vil fortsat gerne bakke op om lokale initiativer, når det er åbne arrangementer som alle 

regionens medlemmer har mulighed for at deltage i. I praksis fungerer det således at man sender 

en mail til lkn@etf.dk og forslaget drøftes i bestyrelsen. 

OK 15 

Før sommerferien sidste år havde vi en runde på forskellige arbejdspladser forud for kravs-

indsamlingen til OK 15.  

Vi vil gerne give en stor tak til alle, der bidrog til den demokratiske proces. Næsten 2000 

medlemmer på landsplan valgte at give deres besyv med, så vores forhandlere fik et godt 

grundlag at gå til forhandlingerne på. Når dette dokument foreligger, kender vi forhåbentlig 

resultatet af overenskomstforhandlingerne, som pågår i skrivende stund. 

Anders Grønbæk, forhandlingschef i ETF vil give et indblik i det opnåede resultat på 

generalforsamlingen 

Regionsformanden 

Som regionsformand har det uddannelsespolitiske fyldt lidt ekstra i det forgangne år, da der er lagt 

op til store ændringer på hele uddannelsesområdet. Fra ministeriel side lægges der op til nye 

stukturer og større krav om tilpasning til erhvervsmuligheder. Uddannelsesudvalgene på skolerne 

har fået nyt kommissorie, og det så en overgang ud til, at flere udvalg skulle sammenlægges, men 

det blev ikke til noget, så vi har stadig monofaglige uddannelsesudvalg. 

mailto:lkn@etf.dk


Jeg har deltaget i FTF’s konference for regionale uddannelsesudvalgsmedlemmer, lige som vi også 

har diskuteret uddannelsesstrategi i Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse.  Det er en proces, 

der er sat i gang, og som vil intensiveres i den kommende tid. 

Det har fortsat stor prioritet at mødes med de studerende både ved studiestart og ved 

studieafslutning, da det er afgørende med en høj organisationsprocent i forhold til det, vi kan yde til 

medlemmerne. Vi har stadig en pæn medlemstilgang til ergoterapeutforeningen. 

Dette kommer ikke uden, at vi gør os umage med at levere det, som medlemmerne efterspørger, 

og vi skal hele tiden have fingeren på pulsen i forhold til fagets udvikling.  

Flere steder i regionen, er der iværksat rotationsprojekter med henblik på kompetenceudvikling af 

faggrupperne, dette giver mulighed for ledige/nyuddannede at få foden inden for på det 

etablerede arbejdsmarked. Jeg har haft fornøjelsen af at sidde med i styregrupper for nogle af 

projekterne, og på den måde haft mulighed for indflydelse.  

Desværre er der blevet ændret i reglerne for refusion og SVU, så det bliver spændende at følge om 

det fortsat bliver et redskab der tages i anvendelse i kompetenceudviklingen. 

Ledigheden ser ud til at være for nedadgående også i vores region. Der er kommet en del stillinger 

i forbindelse med ældremilliarden, dem håber vi at kunne fastholde fremadrettet. Der er 

momentum for ergoterapi, det er der ingen tvivl om. Vi skal fortsat forsøge at komme i dialog med 

politikere, og udbrede kendskabet til hvad ergoterapi kan bidrage med i forhold til 

borgerperspektivet. 

Den nye velfærdsdagsorden var sat på det regionale TR-områdemøder i efteråret og afspejler i 

virkeligheden mange af udfordringerne, jeg møder i den individuelle kontakt til medlemmerne. Nye 

måder at gøre tingene på, nye roller for både ledere, medarbejdere og ikke mindst TR. Der er 

ingen tvivl om, at vi ser et arbejdsmarked, der er sat under pres i forhold til effektivisering og krav om 

højere kvalitet med færre ressourcer. Det kræver god ledelse og tillid begge veje for at få det til at 

lykkes. 

Bestyrelsen 

I efteråret deltog bestyrelsen i et 2-dagesseminar, hvor TR var inviteret den første dag til at drøfte 

netop tillidsreformen og samarbejde på arbejdspladserne. Der var sat fokus på vigtigheden af at 

kende de forskellige ”rum”, man færdes i, og at der er stor forskel på, hvad der skal 

drøftes/besluttes hvor.  

I de henvendelser jeg får, hvor medlemmer føler sig klemt, er det ofte sager, der har rødder helt ind 

i måden, det lokale MED arbejde foregår på. Ofte betyder det, at vi intensiverer samarbejdet med 

de øvrige organisationer for ved fælles hjælp at få udfordringerne løst. 

På 2.dagen af seminaret drøftede Hovedbestyrelsen, de tre regionsbestyrelser og repræsentanter 

fra de faglige selskaber dels markedsanalysen, som ETF har fået udarbejdet og konceptet om TRIV-

faktorer. Begge emner kan man læse mere om på www.etf.dk, ligesom de vil blive drøftet på 

generalforsamlingen. 

http://www.etf.dk/


Region-Midt er den største region i Ergoterapeutforeningen både geografisk og 

medlemstalsmæssigt, det er ingen hemmelighed, det har fyldt en del for regionsformanden og 

bestyrelsen. Vi har været i tænkeboks for at finde en vej til at gøre det lidt nemmere. 

Siden december har vi afprøvet en samarbejdsmodel, hvor Maj Britt Middelhede Olsen, som er 

næstformand i regionsbestyrelsen og tillige valgt som FTR i region Midtjylland, hospitalsenhed Midt, 

har haft ca. 8 timer pr. uge til at varetage fagpolitiske opgaver, der knytter sig til de regionale 

arbejdspladser i Region Midt. På den måde har det givet aflastning i forhold til opgaverne for 

regionsformanden og ikke mindst en person at sparre med i det daglige. Vi skal nu have evalueret 

ordningen og drøftet i ETF, hvilke muligheder der kan være fremadrettet. 

Temaerne og opgaverne vil fortsat være aktuelle ind i det kommende år, og vi ser frem til at drøfter 

hvordan vi kan få sat handling bag ordene når vi drøfter handlingsplanen på generalforsamlingen. 

Vi håber på en god tilslutning til generalforsamling igen i år og glæder os til en inspirerende aften. 

På bestyrelsens vegne 

Lisbeth krabbe Nielsen 

Regionsformand  

Region Midt-Nord 

 

 

 


