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Beretning i lyset af Corona 
2020 har på alle måder været et usædvanligt år. Nye ord og opgaver er kommet til. Vi har lært 

en hel del om tålmodighed. Vi har lært at være sammen med de få frem for de mange. Vi er 

blevet udfordret på vores vilje, vaner og roller. Vi har med andre ord oplevet en ny hverdag. 

 

Samtidig var 2020 mit første år som regionsformand, og derfor vil jeg tillade mig i min 

beretning at gå lidt længere tilbage end til vores seneste generalforsamling, som var i 

september sidste år. 

 

Som ny regionsformand har det meste været nyt for mig, og jeg har brugt meget tid på at 

blive introduceret, lære nyt og på at netværke. Corona-virkeligheden har ikke gjort det lettere 

at være ny på posten, og jeg savner i dén grad at komme ud at møde jer medlemmer fysisk og 

høre, hvordan I arbejder. 

 

Til gengæld har jeg lært at afvikle møder på nye måder, og de virtuelle møder har givet mig en 

oplevelse af, at en stor region alligevel ikke er så stor endda. 

 

 
Bilen blev pakket med alt godt til besøg i hele regionen, men desværre blev det ikke til så 

mange kilometer som forventet. 

 

Bestyrelsens arbejde 
Også i bestyrelsen har vi taget de nye mødeformer til os, og der er ingen tvivl om, at vi også 

fremover vil holde nogle møder virtuelt. Men vi er enige om, at nogle møder bare bliver 

bedre, når man sidder sammen fysisk og kan mærke og se hinanden, og derfor vil den virtuelle 

form ikke erstatte vores fysiske møder fuldstændigt. 
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Af samme grund har jeg prioriteret at mødes med hvert enkelt bestyrelsesmedlem for at lære 

vedkommende at kende og få individuelle input til bestyrelsesarbejdet, og det har givet mig 

en god indsigt i de mange kompetencer, der er i bestyrelsen. 

 

Rent praktisk har det imidlertid været vanskeligt at komme i gang med den handleplan, der 

var vedtaget for 2020, fordi Corona-situationen har tvunget os til at ændre så mange 

planlagte arrangementer. 

 

Regionsbestyrelsesmøde i det virtuelle univers, som på grund af Covid-19 kom til at præge 

2020. 

 

Medlemsmøder og arrangementer 
Et af de arrangementer, vi blev nødt til at udskyde, var et fagligt oplæg med Kristina Tomra 

om Powerfull Practice, som skulle have været optakt til den seneste generalforsamling. Vi 

håber i stedet at kunne invitere jer til at høre oplægget i dette forår. 

 

Til gengæld lykkedes det os virtuelt at fejre Ergoterapiens dag med tre spændende oplæg fra 

ergoterapeuter, der på forskellige måder arbejder med udvikling af faget. Ca. 80 medlemmer 

deltog online på dagen. 
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Selv om 2020 har vænnet os til de virtuelle møder, kan vi stadig blive klogere på, hvordan den 

typer arrangementer kan afvikles, og hvis I har ideer til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre, 

må I endelig sige til. 

 

I Region Nordjylland fik en børneterapeutgruppe bestående af både fysioterapeuter og 

ergoterapeuter økonomisk støtte til at kunne afvikle deres årsmøde med et fagligt oplæg om 

neurodynamik, men desværre måtte vi på grund af forsamlingsforbud og afstandskrav 

begrænse antallet af deltagere. Vi håber, at vi inden alt for længe får mulighed for at invitere 

alle interesserede indenfor til vores forskellige arrangementer. 

 

I efteråret kontaktede et medlem mig med et ønske om en stribe arrangementer om 

ergoterapeutiske teorier, og sammen har vi planlagt tre temadage her i foråret 2021. Da 

Corona-situationen fortsat ikke tillader holde fysiske arrangementer, undersøger vi nu, om 

der er opbakning til i stedet at holde de tre temadage virtuelt.  

 

Hold øje med kalenderen på etf.dk for information om dette og andre arrangementer. 

 

 
Ergoterapiens dag blev fejret med oplæg af tre ergoterapeuter, der på forskellig vis arbejder 

med at udvikle faget: Nete Harreby, Maria Gustafsen, Vita Hagelskjær.  

 

Eksternt samarbejde  
Som nævnt er en del af min tid gået med at opdyrke netværk og deltage i samarbejdsfora. 

Som eksempel kan jeg nævne, at jeg med socialpædagogernes kredsformand her i Østjylland 

har drøftet, hvordan vi kan understøtte det tværfaglige samarbejde mellem de to faggrupper. 

En anden indsats har været at få hilst på relevante politikere og ledere, selv om Corona 

naturligvis har været en begrænsning.  

http://www.etf.dk/
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Jeg forsøger at holde jer opdateret på den type møder via sociale medier – primært Facebook 

og LinkedIn. 

 

Et af de nye samarbejder, som allerede fungerer rigtig godt, er samarbejdet med Danske 

Fysioterapeuters to regionsformænd. Vi har mange fælles sager, og det har været en stor 

hjælp for mig som ny at samarbejde med to garvede kolleger. 

 

I det hele taget oplever jeg samarbejdet med andre organisationer som værdifuldt. Selvom Etf 

nu har Akademikerne som hovedorganisation, er der stadig i høj grad behov for at samarbejde 

med de social- og sundhedsorganisationer, der ikke hører under AC. Vi har derfor flere fora, 

hvor vi uafhængigt af hovedorganisation mødes og støtter 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 sidste ende har vi i mange sammenhænge brug for en 

samlet fagbevægelse. 

 

Generelt har jeg forsøgt at sige ja til alle de møder, jeg er blevet inviteret til, for at lære flest 

muligt at kende. 

MED-pladser 

Noget af det, der har fyldt i min kalender, er fordelingen af MED-pladser på alle niveauer, 

fordi der har været en del udfordringer lokalt på arbejdspladserne. Mange steder har der i det 

seneste halve år været nyvalg med nye udpegninger, og vi har fået plads i mange af de MED-

udvalg, hvor vi sidste år mistede pladser. Generelt vil jeg opfordre til, at man som TR 

samarbejder med de lokale AC-repræsentanter og går i dialog med dem om, hvordan vi bedst 

sikrer repræsentationen.  

 

På det politiske område oplever jeg, at flere kommuner ønsker en god dialog med de faglige 

organisationer. De inviterer til drøftelser af såvel udfordringer som visioner og samarbejde på 

et overordnet plan, og de invitationer takker vi selvfølgelig som organisation også ja tak til. 

 

Møder med medlemmer 
I mit opstillingsgrundlag lagde jeg stor vægt på at komme ud og møde jer medlemmer. Som 

regionsformand er jeg afhængig af kontakten til jer, fordi jeg for at kunne arbejde for jer er 

nødt til at vide, hvad der rører sig. Flere arbejdspladsbesøg er desværre blevet aflyst på grund 

af Corona, men under et af de besøg, som det lykkedes at gennemføre, blev jeg bekræftet i, at 

det altid er gavnligt at møde jer medlemmer i jeres arbejdshverdag.  

 

Tak til jer to privatpraktiserende ergoterapeuter, der bød mig indenfor, for at fortælle om 

både jeres praksis og om det at være selvstændig. Og på forhånd tak til alle jer, jeg håber at 

møde i næste periode. 
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Studerende 

En anden opgave er som regionsformand at møde de studerende på regionens 

ergoterapeutuddannelser og introducere dem til Etf. Da Corona også her i 2020 blev et 

benspænd, har jeg i stedet i samarbejde med vores kommunikationsafdeling formidlet 

budskabet i nyhedsbreve til de ergoterapeutstuderende. Som supplement møder jeg desuden 

her i marts virtuelt et hold studerende, og det håber jeg vil give nogle gode erfaringer. 

 

Faste opgaver 
Blandt de faste opgaver som regionsformand vil jeg nævne TR-områdemøder, samt møder 

med nye TR, fordi TR er en vigtig brik i netværket i hele regionen.  

 

En anden spændende opgave er uddannelsesudvalgsmøder på VIA Holstebro og Aarhus (Tina 

Nør Langager sidder i uddannelsesudvalget på UCN Aalborg). 

 

Desuden vil jeg nævne samarbejdet internt i Ergoterapeutforeningen, herunder samarbejdet 

med sekretariatet og det politiske netværk blandt os tre regionsformænd og blandt 

foreningens i alt fem fuldtidspolitikere. 

 

Herudover er der naturligvis regionsbestyrelsesarbejdet samt arbejdet i hovedbestyrelsen, 

deltagelse i Etf’s forhandlingsudvalg i forbindelse med OK21, DSA-delegeret og meget mere. 

 

 
Fysisk møde med Etf’s to andre regionsformænd: Rikke Uldum Abrahamsen og Anna-Marie 

Laustsen. 

 

Selvom jeg er begyndt som regionsformand i en mærkelig tid, synes jeg alligevel, at jeg er 

kommet godt fra start og er blevet taget godt imod både internt i Etf, hos samarbejdspartnere 

– og ikke mindst af jer medlemmer. Tak for det!  
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I er altid velkommen til at kontakte mig på mbmo@etf.dk. 

 

Husk, at som regionsformand og bestyrelse er vi ikke bedre end de input, vi får fra jer! 

 

 

Generalforsamlingen i Region Midt-Nord afholdes den 13. april 2021.  

Den afholdes virtuelt.  

Tilmeld dig her. Tilmeldingsfrist er den 7. april 2021.  

For yderligere information kontakt din regionsformand Maj Britt 

Middelhede Olsen på mbmo@etf.dk.  

mailto:mbmo@etf.dk
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/regionsgeneralforsamling-i-region-midt-nord/2563

