
Beretning Region Midt-Nord 2019-2020 

 

Indledning 

2019 har på mange måder været et år præget af overgang til noget nyt. Ergoterapeutforeningen 

har centralt haft observatørposter ind i AC, vores nye hovedorganisation. Selv om det ikke direkte 

har berørt det regionale led, så har det alligevel fyldt regionalt i de forberedelser der skulle ske i 

forbindelse med endelig optagelse 1.1.2020 

Min beslutning, om ikke at genopstille til regionsformandsposten, har også betydet ekstra fokus på 

hvilke opgaver der løses regionalt. Vi tre regionsformænd har brugt tid på at beskrive vores hverv. 

Det viste sig at være en rigtig god proces, da vi fandt frem til, at det stort set er de samme ting vi 

er optaget af, om end der kan være forskel på, hvad der fylder på forskellige tidspunkter i den 

enkelte region. Da der skal være formandsskifte i både Øst og Midt-Nord, har vi ønsket at bidrage 

til, at det kan ske på en betryggende måde med mindst mulig tab af viden.  

Politisk er der kommet ny regering, og dermed lagt op til nye tiltag på velfærdsområdet. Det 

betyder usikkerhed om den kommunale og regionale økonomi og prioriteringer, som også kan 

mærkes på arbejdspladserne.  

               

Til valgmøde i Nordjylland 

Der er ingen tvivl om, at vi har et sundhedsvæsen der er sat under pres, kravene til de ansatte 

bliver ikke mindre, tværtimod. Der ressourceoptimeres (et andet ord for beskæringer i 

personalet), effektiviseringsgevinster iværksættes mange steder, inden man har set effekten af om 

en indsats overhovedet har den ønskede effekt. Kreativiteten er stor derude for at få enderne til 

nå sammen, det kan der være meget godt i, når blot vi hele tiden har for øje, at det ikke må 

forringe medarbejdernes vilkår og løn, og ikke mindst at vi kan løse opgaverne med fokus på 

borgernes behov. 

 

Et tæt samarbejde med alle vores dygtige TR lokalt er guld værd, for at vi sammen kan styrke 

arbejdslivet og sikre vores vilkår. Så tak for det til alle TR’er i Midt-Nord, I gør et flot stykke arbejde 

derude. 



 

 

 

Betyrelsens virke i perioden 

I november havde Ergoterapeutforeingen repræsentantskabsmøde, vores øverste myndighed i 

Ergoterapeutforeningen, her blev grundstene til den overordnede handleplan besluttet. Opgaven 

for regionsbetyrelsen er herefter at få handleplanen til også at vokse i det lokale, og få skabt en 

sammenhæng til det, vores medlemmer på vores sidste generalforsamling har fortalt os, de gerne 

vil have fokus på. 

Bestyrelsesmøderne har blandt andet haft fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at få ergoterapi 

på det lokale danmarkskort, hvordan kan vi arbejde mere politisk i bestyrelsen. I den 

sammenhæng har vi haft et heldagsmøde i november, hvor vi blev undervist af Maria Steno i 

emnet Lokal-lobbyisme. Den viden, vi erhvervede der, er vi i fuld gang med at omsætte til 

handlinger.  

 

I 2019 har vi haft følgende medlemsmøder: 

 

Ergoterapeutiske Vitaminer med oplæg ved Inge Lange, blev afholdt i Hjørring i samarbejde med 

de lokale ergoterapeuter. Ca. 25 deltagere blev beriget med teasere inden for de nyeste teorier 

der undervises i på Aalborgskolen 

Redskabet VaLMo blev introduceret på et fyraftensmøde i Aarhus med oplæg fra Henrik Kruse 

Hansen ca. 20 deltog i dette møde 

I Viborg understøttede vi afholdelse af AMPS temaeftermidddag på Vestdansk Center for 

rygmarvsskade 

Viborgs ergoterapeuter på jobcentret var tovholdere på en kursusdag om smerter med oplæg fra 

Sara Winter Rasselnberg.  

Den 27. oktober havde vi traditionen tro en markering af Ergoterapiens dag. Det blev et 

tilløbsstykke på trods af det var en søndag formiddag, 125 havde tilmeldt sig dagen, fantastisk.  

Måske betød det noget at vi bød på en lækker brunch        

Der var flere medlemmer der efterfølgende gav udtryk for at det var en god ide at vi lavede et 

arrangement i weekenden. Tilslutningen har i alfald givet os mod på at prøve det en anden gang. 

Emnet på dagen var: Indefraperspektivet, med oplæg fra Chalotte Glintborg. 

 



           

Billederne er fra Ergoterapiensdag den 27.10.2019 

 

 

Sidste år havde vi også fornøjelsen af at give medlemmer der ønskede, at deltage i 

lørdagsarrangementet på Folkemødet på Bornholm, støtte til at det blev muligt. 

I efteråret holdt vi formøde med medlemmer og repræsentanter før REP19. 

I januar 20 havde vi 6 arbejdspladsmøder som optakt  og forberedelse til de kommende 

overenskomstforhandlinger i 2021. 

 

 

Samarbejde med andre organisationer, regioner og kommuner 

Som regionsformand har samarbejdet, i de regionale afdelinger af sundhedskartellet, været meget 

værdifuldt. Selv om vi nu har valgt en anden hovedorganisation, har vi stadig brug for at 

samarbejde med de øvrige social- og sundhedsorganisationer. Det har været et svært år, hvor vi 

alle har skullet finde ud af hvordan vi fremadrettet kan samarbejde og om hvad. Sammen er vi 

nået frem til, at vi fortsat skal mødes og støtte hinanden i den sundhedspoliske dagsorden, både i 

Midt og i Nordjylland. Det er trods alt ikke alt, der er afhængig af hvilken hovedorganisation man 

tilhører, og i den sidste ende har vi brug for en samlet fagbevægelse i mange sammenhænge 

 

 

 



 

Traditionen tro deltog vi i modtagelsen af politikerne ved Danske Regioners årlige 

generalforsamling. På billedet er Anne-Mette Thomsen fra regionsbestyrelsen sammen med Sanne 

Jensen, Regionsformand i Danske fysioterapeuter. 

DRO (De Regionale Organisationer) i Region Midtjylland laver hvert år en event med forskellige 

temaer, i 2019 uddelte vi medaljer for det lokalpolitiske samarbejde og støttede en bevarelse af 

regionerne forud for folketingsvalget 

 

. 

 

                                                                                                            

Billeder fra Møde med sundhedsøkonom Jakob Kjeldberg 



 

Jeg har også deltaget i kommunegruppemøder (samling af organisationer, der har medlemmer i 

den enkelte kommune) i det omfang kalenderen har givet mulighed for det og emnerne har været 

relevante. 

I efteråret havde vi et landsdækkende møde for TR og politikere i Danske Fysioterapeuter og 

Ergoterapeutforeningen, hvor formanden for AC præsenterede os for AC’s visioner på 

samarbejdet. 

Fordeling af MED-pladser på alle niveauer har fyldt rigtig meget, og der har været mange 

udfordringer lokalt på arbejdspladserne. Vi har måttet afgive de pladser vi har siddet på rigtig 

mange steder, da de er FTF-pladser, det er vi helt indforstået med. I de tilfælde opfordrer vi til, at 

TR samarbejder med de lokale AC-repræsentanter, går i dialog med dem, og aftaler hvordan 

repræsentationen sikres fremadrettet, om der eventuelt kan gives suppleantpladser til 

ergoterapeuterne indtil der skal være nyvalg ifølge Rammeaftalen. 

En anden situation er der hvor der ikke er AC-pladser i udvalget, her må vi i dialog med de enkelte 

udvalg om at få skabt plads til AC. I Rammeaftalen står det beskrevet, at alle hovedorganisationer 

skal være sikret repræsentation. 

De steder, hvor det er tid til nyvalg, skal der typisk ske en nyoptælling, og så er dialogen 

efterfølgende med AC om hvem der skal have pladserne. 

På det politiske område er der flere kommuner som ønsker at have en god dialog med de faglige 

organisationer og inviterer til drøftelser af udfordringer, visioner og samarbejde på et overordnet 

plan. Det deltager vi selvfølgelig i som organisation.  

F.eks. så inddrager man i en enkelt kommune organisationerne i en længere proces i forhold til 

styringsparadigmet, hvor man gerne vil have en værdibaseret styring på alle niveauer.  

 

 

         

 



 

I en anden kommune er der indgået en partnerskabsaftale med henblik på styrkelse af 

samarbejdet mellem kommunen og de faglige organisationer, det er vi som organisation også en 

del af. 

I forbindelse med indgåelse af aftaler om budgetter i efteråret, var der lagt op til store besparelser 

mange steder med afskedigelser som konsekvens. I den forbindelse har jeg sammen med de 

øvrige organisationer været i dialog med politikere, både gennem læserbreve, deltagelse i 

borgermøder og hvad vi har kunnet finde på for at få påvirke beslutningerne. Det har desværre 

ikke været nok i mange tilfælde. Den betrængte kommunale/ regionale økonomi tilsidesætter ofte 

den sunde fornuft og en god langsigtet strategi, som på sigt vil være mere rentabel. Vi oplever 

desværre, at det med langsigtede planer har dårlige vilkår i en kommunal verden med en 4-årig 

cycklus. 

 

Møde med rådmand og direktør sammen med regionsformand for Danske fysioterapeuter i et 

forsøg på at påvirke beslutningen om voldsomme besparelser. 

 



 

De ansatte ved AUH protesterede over besparelserne i MIDT 

 

Bygning af de nye Supersygehuse koster væsentlig flere ressourcer end der er kalkuleret med.  

Et af eksemplerne på at forventede effektivitetsbesparelser indregnes længe før man ser om den 

bliver mulig. 

 

 

Faste og tilbagevendende opgaver 

Deltagelse i uddannelsesudvalgsmøder, introduktionsmøder med de studerende 2 gange med 

hvert hold i løbet af studiet, ved start og ved slut. 

Afholdelse af TR-områdemøder, en meget vigtig brik i netværket i hele regionen. 

Regionsformanden og bestyrelsen er ikke bedre end den viden de får fra blandt andet TR og 

selvfølgelig alle medlemmer. 

 



 

TR-områdemøde i Herning marts 2020 

 

Med i det politiske netværk centralt i ETF 

Samarbejdsmøder mellem de tre regionsformænd 

Deltage  i Hovedbestyrelsesmøder 

I perioden har jeg også været deltagende suppleant til vores A-kasses hovedbestyrelsen 

Beskæftigelsen i Midt-Nord 

Vi har fortsat en meget lav ledighed i region Midt-Nord, men bag tallene gemmer der sig en stor 

variation. Ledigheden er størst omkring byerne med uddannelsesstederne, og især Aalborg og 

Aarhus. Her er man nødt til at være fleksibel og søge ud i en bredere geografi. De studerende 

oplyses om, at de med fordel kan kigge øst på til Sjælland, hvor der er mangel på ergoterapeuter. 

Hvis man vil følge med i hvordan tallene ser ud kan man finde statistikkerne på DSA’s hjemmeside, 

her opgøres de nyeste tal løbende. 

På mine og bestyrelsens vegne ser jeg frem til at drøfte den skriftlige og den mundlige beretning 

på den kommende generalforsamling. 

Husk at ajourføre jeres oplysninger på www.etf.dk, tjek om det vi har stående, passer til det du 

laver i dag og at mail og telefonnumre er dem vi kan nå dig på                                                                                                                                            

 

http://www.etf.dk/

