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Intro 

Du får her regionsbestyrelsens skriftlige beretning for perioden april 2021 – april 2022. 

Det er en kort beskrivelse af de aktiviteter, som Etf Region Syd har arbejdet med siden 

sidste generalforsamling. 

 

Ergoterapeutforeningens politiske indsatsområder 2020-22 ”Lige adgang til ergoterapi, 

styrket praksisudvikling og styrket forskning” har præget arbejdet i Region Syd og indgår 

som en integreret del af regionens aktiviteter.  

 

Beretningen er et ”svar” på Handleplanen, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 

2021, og som du finder her. 

 

Den røde tråd  

Bestyrelsen har været optaget af at skabe ”en rød tråd” mellem de politiske og 

samfundsmæssige udfordringer, vi som faggruppe møder, og Etf Region Syds aktiviteter. 

Vi har ønsket en sammenhæng mellem aktiviteter og lobbyarbejde overfor 

beslutningstagere og understøttende medlemsaktiviteter. Det kan du læse mere om 

nedenfor. 

 

Mere ergoterapi og flere jobs  

Vi har arbejdet med en dagsorden om, at der i samfundet er kendskab til vores fag og den 

værdi, ergoterapi skaber for patienter og borgere, for at fastholde og skabe nye stillinger - 

både på traditionelle og nye områder, hvor ergoterapeutisk kernefaglighed sættes i spil. 

 

I løbet af det seneste år har vi oplevet, at de samfundsmæssige betingelser har ændret 

sig, og der er stor efterspørgsel på ergoterapeutiske kompetencer. Hvor vi for 1 år siden 

havde stigende ledighed, er der nu kun få ledige og begyndende problemer med at 

rekruttere ergoterapeuter. Læs mere om ledigheden på side 16. 

 

Det er derfor endnu vigtigere, at alle ergoterapeuter sikres de bedste muligheder for at 

sætte vores ergoterapeutiske kernefaglighed i spil.   

 

Pres på faglighed – styrket faglighed  

Mange ergoterapeuter oplever et stort pres på arbejdspladserne og på nogle 

arbejdspladser også et stort pres på fagligheden. Det har selvfølgelig fyldt meget i vores 

politiske arbejde og i sparringen med medlemmer og tillidsrepræsentanter. 

 

 

https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/handleplan_region_syd_2021.pdf
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Vores tilgang: 

 

Vi anbefaler at gøre op med ”traditionel tænkning” og i stedet sætte både 

ergoterapeutiske og andre faggruppers kernekompetencer bedre i spil. Med 

udgangspunkt i borgerens /patientens behov sikre den rette faglighed til de konkrete 

problemstillinger.  

 

Når vi taler med medlemmer, ledere eller politikere, taler vi selvfølgelig ud fra den lokale 

kontekst og de muligheder eller udfordringer, som der er. Men der er også forhold, som 

vi altid fokuserer på: 

 

• Ergoterapeuter skal bidrage til den samlede opgaveløsning med afsæt i 

ergoterapeutisk kernefaglighed. Der skal sikres tilstrækkelige ressourcer både til 

nuværende og nye opgaver – og varetagelse af nye opgaver må ikke ske på 

bekostning af nuværende.  

 

• Arbejdet skal organiseres anderledes, mere rehabiliterende, forbyggende og 

tværfagligt. Det er afgørende at tage udgangspunkt i den enkelte 

borgers/patients behov og se hvilke fagligheder, borgeren/patienten har brug for. 

En sygeplejerske, en social- og sundhedsassistent, en social- og sundhedshjælper, 

en fysioterapeut, en ergoterapeut eller en anden fagperson? Det er 

borgerens/patientens behov, der skal være afgørende.  

 

• Vi udfordrer på definitionen af plejeopgaver. En del af de opgaver, man 

traditionelt kalder ”pleje”, kan løses på andre måder. Har borgeren/patienten et 

træningspotentiale, kan man i stedet lave en træning i hverdagens aktiviteter. 

Både her og i sektorovergange er der stort potentiale i at bruge ergoterapeuter, 

ikke til at lave plejeopgaver, men til at løse opgaven med udgangspunkt i 

ergoterapeutiske kernekompetencer.  

 

• Vi anbefaler altid, at ergoterapeuter på arbejdsstedet (ledere, TR mfl.) inddrages i 

det konkrete arbejde med at vurdere, hvilke af borgerens/patientens behov, der 

kalder på ergoterapi, og hvor mange ergoterapeuter, det kræver. 

 

• Vi fortæller, at tværfaglighed kræver stærk monofaglighed. Det kræver god 

ledelse, faglig udvikling og faglig retning, godt kollegialt netværk samt 

sammenhæng mellem praksis, udvikling og forskning. Det er - sammen med fokus 

på og anerkendelse af kernefagligheden - vigtigt for at skabe en attraktiv 

arbejdsplads.  

Møder med ledelser og politikere 

Vi har haft mange møder med politikere og ledelser og vil her nævne nogle af dem: 
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• Odense Universitetshospital - møder med direktionen om ansættelse af flere 

ergoterapeuter. Der er mange opgaver på hospitaler, der i dag varetages af 

plejepersonale, men som fra patientens perspektiv lige så godt eller bedre kan 

varetages af ergoterapeuter. Det kræver, at arbejdet organiseres, så vi kan løse 

opgaven ved brug af vores kernefaglighed. 

 

• Faaborg-Midtfyn Kommune - møde med chef for sundheds- og ældreområdet om 

brug af flere ergoterapeuter med udgangspunkt i vores kernefaglige kompetencer. 

 

• Nordfyns Kommune - møde med chef for sundhed og rehabilitering og 
afdelingsledere om brug af flere ergoterapeuter med udgangspunkt i vores 
kernefaglige kompetencer. 
 

• Ærø Kommune - møde med plejehjemsleder om, hvordan ergoterapeutiske 
kernekompetencer bedst bruges i løsning af nye opgaver.  
 

• Odense Kommune - samarbejde omkring rekruttering og fastholdelse. 
 

• Psykiatrien, Region Syddanmark - møder med sygehusledelser og afdelingsledelser 
om, hvordan de kan bruge flere ergoterapeuter i arbejdet og i højere grad bruge 
vores kernekompetencer optimalt.  

 
I alle de møder og kontakter, vi har haft, har F/TR været involveret. Det har været et 

værdifuldt og konstruktivt samarbejde. 

 

 

 
På billedet er TR Jytte Mindegaard, Odense, Jens Chr. Andersen, Aabenraa, RB-medlem Tina 

Dølby og regionsformand Anna-Marie Laustsen på vej til møde med Sygehusledelsen i 

Psykiatrien i maj 2021. 
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Ergoterapiens Dag 

27. oktober, på Ergoterapiens Dag, holdt vi et velbesøgt virtuelt medlemsarrangement.  Vi 

satte fokus på gode eksempler, hvor ergoterapeuter arbejder på nye måder, eller der er 

flyttet opgaver til ergoterapeuter fra andre faggrupper. Eksempler, hvor ergoterapeutiske 

kernekompetencer sættes i spil, og borgere/ patienter sikres den rette faglige indsats.  

 

Du kan læse mere om det arrangement på side 10. 

Stærk faglighed 

På Ergoterapeutforeningens hjemmeside er der nu oprettet et site ”Stærk faglighed”. 

 

Her kan du læse om at styrke fagligheden, når ergoterapeuter arbejder i tværfaglige 

sammenhænge, og du kan finde inspiration fra Etf, politikere, kolleger mv.  

 

Du kan bl.a. finde interview med regionsformand Anna-Marie Laustsen, som bliver spurgt 

om udfordringer for ergoterapeuter og for sundhedsvæsenet – og om ergoterapeuter skal 

løse nye eller andre opgaver, og hvordan det gøres bedst.  

Gode eksempler skaber inspiration 

Heldigvis oplever vi, at de gode eksempler, fra f.eks. sparring, møder eller oplæg skaber 

inspiration til en god og konstruktiv udvikling på mange arbejdspladser.  

Nedlæggelse af rehabiliteringsafdelingen 

Vi har fulgt udviklingen på Odense Universitetshospital op til og efter nedlæggelse af 

rehabiliteringsafdelingen 1.6.2020. 

 

Vi har haft et enkelt medlemsmøde og en del møder med F/TR. Vi mødes også jævnligt 

med direktionen for at gøre status på situationen og gøre, hvad vi kan for, at der rettes op 

på forhold, som viser sig ikke at være hensigtsmæssige. Endelig har vi aftalt en ny TR-

struktur med mulighed for at vælge 8 TR mod tidligere 3. Vi glæder os også over, at der er 

oprettet flere nye koordinator- eller teamlederfunktioner.  

 

Uden for den ledelsesstruktur, som trådte i kraft 1.6., er der nu også ansat enkelte 

ergoterapeuter direkte på sengeafdelingerne. Det følger vi også tæt og har foreløbig lavet 

aftale om TR-dækning og sikring af faglig udvikling. 

 

Ergoterapeuterne er helt fantastiske til at holde fokus på fagligheden, og F/TR laver et 

rigtig godt arbejde. På den måde står vi som faggruppe stærkt overfor kolleger, ledelser 

på afdelingerne og direktionen. 

 

https://www.etf.dk/staerk-faglighed-anna-marie-lausten-region-syd
https://www.etf.dk/staerk-faglighed-anna-marie-lausten-region-syd
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Arbejdsforhold på Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa 

Vi har sammen med de øvrige faglige organisationer deltaget i kontinuerlige møder med 

sygehus- og afdelingsledelse om dårligt arbejdsmiljø og dårlig trivsel. Etf’s særlige fokus 

på møderne er sikring af monofaglighed, da ergoterapeuter på nogle afdelinger på grund 

af rekrutteringsproblemer bliver brugt som ”buffer” for plejepersonale. Det er meget 

utilfredsstillende og skaber et stort krydspres, fordi det sker på bekostning af 

ergoterapeutiske kerneydelser. 

Vinterpakke – Januarpakke – tillæg til plejepersonale på OUH  

Regeringen afsatte 1 mia. kr. til hospitalerne hen over vinteren. Region Syddanmark fik en 

forholdsmæssig del af den ”Vinterpakke”, som de har ønsket at bruge til 

fastholdelsestillæg på de mest vagtbelastede afdelinger i håb om at kunne fastholde 

personale hen over vinteren.  

 

Vi har indgået aftale med Region Syddanmark om engangstillæg for at arbejde med stor 

vagtbelastning og en ekstra tidsbegrænset honorering for over- eller merarbejde. Vi er 

tilfredse med, at honoreringen, der omfatter ca. 80 ergoterapeuter, gives til ”funktioner” 

og ikke til ”faggrupper”.  

 

Vinterpakken er et lille plaster på et stort sår og favner slet ikke de store udfordringer, der 

er i det regionale sundhedsvæsen. Heller ikke det store pres, som ergoterapeuter oplever. 

Det kommer vi til at arbejde videre med på andre måder, bl.a. på de møder med 

regionale politikere, som vi har bedt om efter regionsrådsvalget.  

 

Næsten samtidig med Vinterpakken valgte direktionen på OUH at give (ekstra) lokalløn til 

specifikke faggrupper (plejepersonale) og ikke for funktioner eller belastninger. Det er 

selvfølgelig slet ikke i orden, og der er eksempler på afdelinger, hvor ergoterapeuter og 

plejepersonale arbejder side om side og deler ”belastningen”, men hvor kun 

plejepersonale er blevet honoreret.  

 

Vi bad derfor om møde med direktionen, hvor vi desværre ikke fik rykket på beslutningen. 

DR P4, Radio Fyn har også dækket sagen, bl.a. med interviews med regionsformanden 

over to dage.  

 

Endelig har Region Syddanmark fundet 70 mio. kr.  til en ”Januarpakke”, som skal 

udmøntes som lokalløn. De øremærkes af politikerne til varige tillæg til vagtbelastede 

plejefunktioner. Aktuelt ved vi ikke, hvem der bliver omfattet, men vi indbydes til møde i 

Region Syddanmark. Inden vedtagelsen var vi i kontakt med en række politikere, fordi vi 

ønskede at pengene skulle udmøntes ved forhandling. Vi er også i dialog med 

regionsrådsformand Stephanie Lose, og det følger vi op på et snarligt møde.  
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Dialog med politikere i region og kommuner 

Ved valget i november til regionsråd og kommunalbestyrelser blev der valgt politikere for 

de kommende fire år. En del af dem har nu fået ansvar for de opgaver, som 

ergoterapeuter bidrager til at løse. 

 

Regionsbestyrelsen drøftede på et møde 7. januar 2022 en strategi for møder med ny- og 

genvalgte politikere.  

 

Kernen i vores dialog med politikerne bliver at fortælle, hvad de kan bruge 

ergoterapeuter til i løsning af de opgaver, som de har fået ansvar for. Hvordan vores 

kernefaglighed skaber værdi for både borgere/patienter og kommuner/region. Vi vil også 

stille skarpt på, hvor de kan have glæde af at bruge mere af vores kernefaglighed og flere 

ergoterapeuter, og hvilke nye opgaver vi også bør løse fremadrettet. 

 

Vi vil også fortælle, at det er vigtigt at sikre attraktive arbejdspladser for at rekruttere og 

fastholde ergoterapeuter. Med til at gøre en arbejdsplads attraktiv er fagligt spændende 

og relevante opgaver, tilstrækkelige ressourcer, gode faglige udviklingsmuligheder, god 

ledelse, anerkendelse samt et sundt og udviklende arbejdsmiljø.   

 

I skrivende stund har vi bedt om møder med flere politikere, som vi forventer afvikles i 

løbet af de kommende måneder. F/TR inddrages i arbejdet. 
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Medlemsarrangementer  

Målet har været at afholde medlemsarrangementer, der inspirerer til udvikling af 

ergoterapeutisk kernefaglighed og et stærkt fagsprog.  

 

Vi har afholdt følgende arrangementer: 

COPM og ny forskning 

I begyndelsen af maj holdt vi et virtuelt arrangement, hvor Anette Enemark, 

ergoterapeut, lektor og ph.d. præsenterede sine spændende, men også kontroversielle 

forskningsresultater om brugen af COPM. Arrangementet lagde op til refleksion over og 

udvikling af egen praksis. 

Der var 55 deltagere. 

 

 
Billede fra arrangementet om COPM og ny forskning. 

Aktivitetsanalyse – en kernekompetence i ergoterapi 

I maj, juni og august holdt vi 3 identiske virtuelle arrangementer. Line Skaarup, 

cand.scient.san. i ergoterapi og lektor ved Ergoterapeutuddannelsen, UCL, præsenterede 

begreberne aktivitetscentreret, aktivitetsfokuseret og aktivitetsbaseret jf. Anne G. Fisher 

samt teori om aktivitetsanalyse. Målgruppen var ergoterapeuter, som ønskede 

”genopfriskning” af teori om aktivitetsanalyse samt inspiration til refleksion over og 

udvikling af egen praksis. Der var 50 deltagere til hvert arrangement. 
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Billede fra et af de virtuelle arrangementer om Aktivitetsanalyse – en kernekompetence i 

ergoterapi. 

Sådan indgår vi i nye opgaver med ergoterapeutiske 

kernekompetencer 

Vi valgte at markere Ergoterapiens Dag 27. oktober ved at sætte fokus på gode 

eksempler, hvor ergoterapeuter arbejder på nye måder, eller der er flyttet opgaver til 

ergoterapeuter fra andre faggrupper.  

 

Eksempler, hvor ergoterapeutiske kernekompetencer sættes i spil, og borgere/patienter 

sikres den rette faglige indsats. 

 
Vi holdt derfor et virtuelt arrangement med 3 oplægsholdere, som talte ud fra 2 

eksempler, og hvor der var tid til spørgsmål og debat. Vi prioriterede at få dækket leder-, 

medarbejder- og TR-perspektiverne og planlagde arrangementet, så der var god 

overføringsværdi. 

 

Det ene eksempel var fra afd. NR, Neurorehabiliteringen, Odense Universitetshospital, 

Svendborg. Her er ansat færre sygeplejersker og i stedet flere ergoterapeuter. 

Ergoterapeuter løser derfor flere opgaver, men løser dem med egen kernefaglighed. 

Eksempelvis får flere patienter nu ADL-træning om morgenen i stedet for morgenpleje. 

Det er patientens behov, som afgør, om der gives morgenpleje eller ADL-træning. Vi 

havde bedt funktionsleder Lill Kapalla og TR, ergoterapeut Christina Maj Nørgaard 

fortælle om baggrund, opstart og erfaringer fra ”projekt opgaveflytning”.  

 

Det andet eksempel var fra Odder Kommune, hvor ergoterapeuten som udgangspunkt 

kommer ud til alle borgere, som skal modtage ny hjemmehjælp eller øget hjælp. Der 
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vurderes på, hvad borgeren har brug for hjælp til, hvad borgeren selv kan, og hvad der 

skal arbejdes med i et træningsperspektiv, samt om der er nødvendige hjælpemidler. Vi 

havde bedt Karoline Thalund Jensen, der er ergoterapeut i Odder Kommune fortælle, 

hvordan det er at arbejde på den måde. 

 

Der var 85 deltagere i arrangementet.  

God kvalitet i hjælpemiddelformidling 

I november holdt vi to identiske fysiske arrangementer i Kolding og i Odense, hvor Stina 

Meyer Larsen, postdoc, ph.d. og lektor ved Ergoterapeutuddannelsen, UCL, præsenterede 

videnskabelige studier inden for hjælpemiddelformidling samt lagde op til diskussion af, 

hvordan man kan arbejde med at integrere denne viden i egen praksis. 

 

Der var i alt 45 deltagere i arrangementerne. 

Hvordan kan vi fremme deltagelse og et meningsfuldt hverdagsliv 

for mennesker med demens eller andre kognitive 

funktionsnedsættelser gennem aktivitet 

I marts holder vi to fysiske arrangementer i Kolding og i Odense, hvor Kamilla Kielsgaard, 

ergoterapeut, ph.d., kvalitets- og udviklingsmedarbejder i Nordfyns Kommune, er 

oplægsholder og vil præsentere den nyeste viden om meningsfuld aktivitet.  

 

Oplægget byder på erfaringer fra et forskningsprojekt med viden og inspiration til 

redskaber, arbejdsgange og indsatser. Desuden vil der være fokus på, hvordan man kan 

arbejde med at integrere viden i egen praksis.  

Fysisk eller virtuelt? 

Vi har valgt enten den virtuelle eller den fysiske form til vores arrangementer ud fra en 

samlet vurdering, hvor vi bl.a. har vægtet tilgængelighed samt didaktiske og 

formidlingsmæssige hensyn.  

 

Det er tydeligt, at der kommer andre deltagere til de virtuelle arrangementer end dem, vi 

plejer at se til fysiske møder. Primært deltagere, som ellers ville have lang transport, eller 

som selv oplyser, at de ikke har mulighed for fysisk deltagelse på grund af 

arbejdsmæssige eller familiære hensyn. Til gengæld fravælger andre medlemmer de 

virtuelle arrangementer på grund af formen. 

 

Bestyrelsens konklusion er, at vi fortsat skal afvikle både virtuelle og fysiske 

arrangementer. 
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Synlighed og fællesskab i Region Syd  

Målet har været, at demokrati, dialog, inddragelse og aktivt engagement skal gennemsyre 

alt det, Region Syd arbejder med. 

Kommunikation 

Vi sender direkte-mails til alle medlemmer, når vi har noget væsentligt at fortælle om det 

politiske arbejde og medlemsarrangementer. 

 

Vi bruger derudover hjemmesiden og kontakter selvfølgelig også medlemmer og 

tillidsvalgt direkte, når der er behov for det. Som supplement benytter regionsformanden 

Facebook og LinkedIn som en hurtig, effektiv og personlig kommunikationsform med 

medlemmer og tillidsvalgte. 

Dialogmøder med regionsformanden 

Der har været afholdt syv dialog-møder mellem regionsformand og medlemmer. Om pres 

på fagligheden og muligheder for at agere, om muligheder for indflydelse lokalt og om 

valg af TR. Det har været gode møder, som har afdækket perspektiver og muligheder for 

at handle. Det er færre møder end ”sædvanligt”, hvilket måske skyldes corona-

restriktionerne. 

 

Læs mere om dialog-møderne her. 

Sparring 

Som en del Etf Region Syds strategiske interessevaretagelse tilbyder regionsformanden 

sparring med medlemmer, tillidsvalgte og ledere. Det er et vigtigt arbejde og et arbejde, 

som fylder forholdsvis meget. 

 

Det vil være en sparring, som kan understøtte, at der findes en vej i konkrete 

problemstillinger, eller der udvikles egentlige faglige eller fagpolitiske strategier.  

Det kan være store ting eller små ting. Der kan være behov for et lille skub for at komme i 

den rigtige retning eller behov for en større indsats. Måske afstedkommer det også møde 

med involverede medlemmer på arbejdspladsen eller behov for møde med politikere 

eller ledelse eller andet. 

 

Det er samtidig med til at sikre, at regionsformanden har stor og opdateret viden om, 

hvad der sker på arbejdspladserne og hvilke udfordringer og muligheder, medlemmerne 

står overfor.  

I Region Syd er regionsformanden derfor aldrig længere væk end en telefonopringning 

eller en mail.  

 

https://www.etf.dk/syd
https://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand
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Der er mange, både enkelt-medlemmer, ledere og tillidsvalgte, som har taget mod 

tilbuddet om sparring med regionsformanden. De enkelte sparringer er selvfølgelig 

fortrolige, men der har været mange temaer oppe. Bl.a:  

 

• Trivsel, arbejdsmiljø og arbejdsforhold 

• Opgaveflytning og ikke opgaveglidning 

• Muligheder for indflydelse og for at påvirke ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel 

• Sikring af at opgaven løses med udgangspunkt i ergoterapeutiske 

kernekompetencer 

• Udfordringer i tværfagligt samarbejde og snitflader til andre faggrupper 

• Muligheder og forpligtigelser i forhold til vores autorisation 

• Brug af den ergoterapeutiske grundfortælling 

• Jobsøgning og rekruttering til stillinger 

TR-regionsmøder 

Vi har holdt TR-regionsmøder i september 2021 og marts 2022. Møderne er planlagt på 

landsplan og indeholder både uddannelse og sparring. Vi har bl.a. beskæftiget os med 

psykisk arbejdsmiljø, indflyldese i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalg, 

ergoterapeuters journalføring samt pres på og styrket faglighed. 

Samarbejde med ergoterapeutuddannelserne  

Regionsformanden har haft gode drøftelser med uddannelseslederne i Odense og 

Esbjerg. Bl.a. om rekruttering til uddannelsen samt udvikling inden for faget, som har 

givet vigtige perspektiver, der er inddraget i bestyrelsens arbejde. Der har også været 

afholdt uddannelsesudvalgsmøder.  

Møder med ergoterapeutstuderende 

Regionsformanden har mødt både nye studerende og afgangsholdene. Fokus på møderne 

har været henholdsvis: ”Hvad kan du som studerende bruge Etf til?” og ”Hvad kan du 

bruge Etf til i transformationerne fra studerende til jobsøgende til nyansat?”. Det er 

generelt velbesøgte møder med nysgerrige og engagerede studerende og en god dialog.  
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Møde med nye ergoterapeutstuderende på UCL i Odense i februar 2022. 

Samarbejde med andre faglige organisationer 

Vi har i perioden fastholdt et kontinuerligt samarbejde med Danske Fysioterapeuter om 

sager, hvor vi har snitflader enten med fælles eller forskellige interesser. Vi har 

samarbejdet med andre faglige organisationer, når der har været konkret anledning til 

det. 

 

Bestyrelsesarbejdet i Region Syd 

Målet har været, at regionsbestyrelsesarbejde, der er frivilligt arbejde, skaber aktivitet og 

resultater for medlemmer og samtidig er udviklende og giver mening for det enkelte 

bestyrelsesmedlem. 

 

Regionsbestyrelsen består af Lone Merete Handberg, Christina Maj Nørgaard, Tina Dølby, 

Lene Drejer (på valg i 2022), Louise Daugaard (på valg i 2022), Tomas Jakobsen (på valg i 

2022), Thea Mansfield (på valg i 2022), Jørgen Peschardt (på valg i 2022), Anette Bisgaard 

Lunding, Bo Trælund Rossen, Louise Rosholm, Anne-Birgitte Madsen (på valg i 2022) og 

Anna-Marie Laustsen. Du kan se de enkelte bestyrelsesmedlemmers opstillingsgrundlag 

her. 

 

https://www.etf.dk/om-region-syd


 

 
15 

 
Her er regionsbestyrelsen samlet i juni.  
 
Bestyrelsesarbejdet er drevet af et stort engagement og vilje til skabe gode møder og 

gode medlemsaktiviteter.  

 

På generalforsamlingen i 2021 var der genvalg til de siddende bestyrelsesmedlemmer 

samt nyvalg til Louise Rosholm, og der blev ikke valgt suppleanter. Det er første gang 

nogensinde, at vi har oplevet, at der ikke var nok til alle poster eller endda kampvalg. Det 

har givet os en unik mulighed for at afprøve at arbejde i en lidt mindre bestyrelse. 

 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har været uændret, siden vi overgik til 

den nuværende struktur i 2005. Intentionen dengang var at sikre mulighed for bred 

geografisk repræsentation. Forventningen var, at vi hurtigt ville overgå til en mindre 

bestyrelse, men da der altid har været stor interesse for bestyrelsesarbejdet, har vi 

fastholdt den store bestyrelse.   

 

I denne periode har vi været 13 i bestyrelsen, fordi vi har manglet to arbejdende 

suppleanter, og det har givet os gode erfaringer. Vi har været meget arbejdsdygtige og 

samtidig haft en bred repræsentation. Derfor vil vi på generalforsamlingen stille forslag 

om, at vi fremadrettet bliver 11 i bestyrelsen samt to arbejdende suppleanter. 

 

Vi har i perioden holdt fire virtuelle og fire fysiske møder. Vi har tilstræbt at finde den 

rigtige mødeform til det rette indhold, men vi har også været nødt til at tilpasse os 

corona-restriktionerne. Det fungerer supergodt at veksle mellem fysiske og virtuelle 

møder, og vi har haft succes med, at mindre arbejdsgrupper forbereder og kvalificerer 

enkelte udvalgte emner inden drøftelse i hele bestyrelsen. 

 

Udover møderne i Region Syd har der været et fælles virtuelt møde for bestyrelserne i 

Etf’s tre regioner. 
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Som noget nyt har vi to næstformænd, Louise Daugaard og Bo Rossen. De udgør sammen 

med regionsformanden et formandskab, der sparrer omkring politiske emner med særligt 

fokus på, hvordan det kan kvalificere bestyrelsesarbejdet. Vi oplever, at det skaber en god 

dynamik og er en hensigtsmæssig arbejdsform, som er med til at kvalificere bestyrelsens 

arbejde. Vi ønsker derfor at fortsætte på den måde. 

 

I konkrete sager (se tidligere i beretningen) har de relevante bestyrelsesmedlemmer 

været inddraget og samarbejdet med regionsformanden. 

 

Fakta om medlemstal og ledighed 

Ifølge Etf’s medlemssystem er der aktuelt 2.132 medlemmer i Region Syd. De er i arbejde, 

studerende, ledige eller pensionister.  

 

Vi opfordrer dig til at holde dine medlemsoplysninger ajour her. 

 

Ledigheden er gennem det seneste år (januar 21 – januar 22) faldet fra 3,6% til 1,9% i 

Region Syd.  

 

Ledigheden er størst tæt på uddannelsesstederne i Esbjerg og Odense – og selvfølgelig 

størst, når studerende netop har afsluttet uddannelsen. Det betyder også, at der er en 

stigende mangel på ergoterapeuter specielt udenfor Odense- og Esbjerg-områderne, og 

desværre er der stillinger, som besættes af andre faggrupper, fordi der ikke var 

ergoterapeutiske ansøgere. 

 

DSA (Din Sundhedsfaglige A-kasse) opgør ledigheden. Læs mere her. 

https://mit.etf.dk/default.aspx?sso=true
https://dsa.dk/om-dsa/dsa-statistik/
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Kontakt  

Region Syd 

Anna-Marie Laustsen, regionsformand 

aml@etf.dk  

 

 

 

mailto:aml@etf.dk

