
 

 

 
 
 
 
Faglige fora i Etf – et fundament for fagligheden 
 
Kære alle 
Foråret 2020 og vi er et nyt formandskab, der er trukket i arbejdstøjet.  
 
Flere og flere medlemmer engagerer sig i et af de mange ergoterapifaglige selskaber (EFS) og netværk i 
foreningen. Det er en styrke for det enkelte medlem og for fællesskabet. I EFS’er og netværk er I 
eksperterne på jeres felt. Her kan vi i fællesskab dyrke og udvikle fagligheden og blive endnu bedre i 
praksis. I påtager jer et stort ansvar for den faglige udvikling og for den faglige interessevaretagelse 
gennem udpegninger i råd og nævn. Tak for det. 
 
Vores faglige miljøer er aktive og inddrages i de politiske målsætninger. Vi bruger de ressource-
personer, der sidder i de ergoterapifaglige netværk, når det er relevant at skabe øget fokus på aktuelle 
dagsordner.  
 
Ved REP19 vedtog vi et ambitiøst handlingsprogram med tre overskrifter:  
 

• Lige adgang til ergoterapi 

• Styrket praksisudvikling 

• Styrket forskning 
 
Handlingsprogrammet danner et markant afsæt for os som ergoterapeuter og som fagforening. 
 
Vi står på en Grundfortælling som et fælles afsæt. Den er med til at profilere os som faggruppe. En 
kort og klar beskrivelse af, hvorfor ergoterapeuter spiller stærkt ind på opgaverne i nutiden og 
fremtiden.  At vi skal ses som det samfundsøkonomiske potentiale vi er – til gavn for borger og 
samfund. 
 
Vi oplever, at vores ydelser er efterspurgte i den sundhedsfaglige og sundhedspolitiske virkelighed. 
Dette betyder også, at der er mange, der gerne vil have part i det, vi kan og som gerne vil samarbejde 
med os, men samtidig også byder ind på områder, hvor vi kan se, at vi har kernekompetencer. 
 
Med lige adgang til ergoterapi, har vi et politisk fokus på, at vi skal have samme vilkår som andre 
aktører i sundhedsvæsenet, både i privat og offentligt regi, så borgerne får den rette indsats, 
uafhængigt af sektor og geografi. Vi har som ergoterapeuter et meget solidt fagligt fundament og er 
som fagpersoner stærkt optaget af kerneopgaven: At mennesket mestrer hverdagen. 
 
Vores ergoterapifaglige selskaber og netværk er sammen med praksisudvikling og forskning den have, 
hvor fagligheden næres og gror, og vi har i vores handlingsprogram forpligtet os til at understøtte 
dette bedst muligt. 



 
 
 
 
 
 
 
Vi skal i perioden 2020-2022 arbejde med, hvordan Etf organisatorisk kan udvikle EVR-strukturen og 
bestyrelsesarbejdet. Målet er, at bestyrelserne kan levere indsatser, der bidrager til praksisudvikling, 
skabe ny og relevant viden samtidig med, at det opleves udviklende at være del af en frivillig 
bestyrelse.  
 
De ergoterapifaglige selskaber giver også mulighed for brobygning til netværk i andre 
professionsforeninger. Etf’s skifte til AC gør det naturligt at bruge de nye samarbejdsflader til at 
udvikle professionen yderligere. 
 
Samtidig ønsker vi at facilitere stærkere bånd mellem praksis, de faglige fora og forskning, så vi opnår 
størst mulig sammenhængskraft og synergi til gavn for faget og fagets udbredelse. 
 
Vi har brug for alle. Vi har brug for, at frontløberne i praksis er så godt understøttet som muligt, så de 
med deres kernefaglighed har fundamentet i det tværfaglige samarbejde og i udviklingen af faget. Vi 
har brug for ambitiøse ergoterapifaglige selskaber, da de udgør det faglige anker og skaber det 
fundament, vi bygger vores praksis på. Vi har brug for nysgerrige forskere, der skaber evidens for 
faget, og sammen med praksis og interessegrupper er med til at opdyrke nye faglige landskaber. Vi har 
brug for stærke professionshøjskoler, der på bedste vis afspejler den virkelighed, de færdiguddannede 
ergoterapeuter kommer ud til, og hvor kompetencerne matcher de krav, der er til ergoterapeuten af i 
morgen. 
 
Dette fordrer et øget fokus på samarbejde på kryds og tværs i foreningen, så vi spiller hinanden stærke 
og kvalificerer de vigtige dagsordner. Det samfundsmæssige fokus på det nære sundhedsvæsen, 
rehabiliteringsperspektivet og det meningsfulde liv for individet, kalder på ergoterapeutiske 
interventioner som aldrig før. 
 
Vi har en forpligtelse til at yde bedst mulig ergoterapi inden for de givne rammer. Vi har også en pligt 
til fagligt at udfordre rammer og vilkår og profilere faget i nye kontekster, hvor det giver mening til 
gavn for borgere og samfund. 
 
Det er lysten, der driver værket. 
 
Vi glæder os til sammen med jer at arbejde for at opnå de bedst mulige løsninger og muligheder for 
vores vigtige fag.  
 
Med venlig hilsen  
 
 
Tina Nør Langager  og  Margrethe Boel 
Formand   Næstformand    
 



Ergoterapeutforeningen – én forening 
 
Foreningens øverste beslutningsorgan Repræsentantskabet beslutter hvert 3. år foreningens 
indsatsområder, som er vores ledetråd i det ergoterapifaglige og politiske arbejde både på nationalt og 
lokalt plan. De faglige fora er den ergoterapifaglige lim mellem praksis, forskning og uddannelse.  
 

Plads til det faglige 
Jeres arbejde og de mange aktiviteter, som I skaber, skal også håndteres rent praktisk. Det kan være 
økonomi, deltagerbetaling, kontingent, gennemførelse af kurser, faglige møder mv. Det kan også være 
rettelser til hjemmesiden, udarbejdelse af pjecer og meget andet. Her kan alle få hjælp i Etf’s 
sekretariat. Mulighederne er samlet i bestyrelsens værktøjskasse: https://www.etf.dk/info 
 

Der er gode mødefaciliteter i Etf’s lokaler på Nørre Voldgade 90 i København og I er meget velkommen 
til at benytte dem. 
 
Der er fortsat tilknyttet en konsulent til hvert fagligt forum, som sammen med formand eller 
næstformand er jeres administrative og politiske team, der har løbende dialog med jer.  
 
Jeres specifikke faglige viden er en nødvendighed og yderst værdifuld for foreningens arbejde. Dialogen 
med jer er helt afgørende, når der f.eks. skal udarbejdes høringssvar til lovforslag, nye tiltag mv. Når der 
planlægges større faglige arrangementer som fagkonference (senest ERGO18) er jeres tanker og idéer 
uundværlige. 
 

Men også den bredere vidensdeling er vigtig. Derfor er Etf’s formand og næstformand i løbende kontakt 
med alle faglige fora. På samme måde er det med medarbejderne, der har ansvaret for de forskellige 
fagområder. Hvis I oplever, at der er opgaver, vi ikke griber, vil vi gerne have, at I fortæller os det. 
 
Så vidt det er muligt, deltager vi i et eller flere punkter på jeres bestyrelsesmøder efter aftale.  
 
Vi har fordelt det politiske ansvar for faglige klubber, netværk og Ergoterapifaglige selskaber. Vores 
samarbejde med jer beror på stor interesse og en anerkendelse af – og viden om – at det er et af de 
fagligt stærkeste kort, vi har sammen. Og som er drevet af medlemmerne. 
 

 
  

https://www.etf.dk/info


Formandens interne organisatoriske opgaver 
 
Tina varetager politisk følgende områder: 
 
OK-området 

• Vedligeholdelse og fornyelse af overenskomster og aftaler 

 
Uddannelsesområdet 

• Uddannelseslederne på ergoterapeutuddannelsen 

• Klub for ergoterapeuter ansat ved UC´erne 

• Klub for kliniske undervisere 

• Etf’s politiske repræsentant i uddannelsesudvalget på UC Nordjylland, 
Ergoterapeutuddannelsen 

• Klub for undervisere ved SOSU-skolerne 

• Samarbejde med SDU/FIA om kandidatuddannelsen og forskning 
 
Forskning og udvikling 

• Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR) 

• SpecialistrådetEFS 

• EFS Forskning 

• EFS Psykiatri og psykosocial rehabilitering 

• Klub for privatpraktiserende 

 

Velfærdsteknologi og hjælpemiddelområdet 

• Advisory Board/EFS Hjælpemidler, velfærdsteknologi og tilgængelighed (2020) 

 
 

  



Næstformandens interne organisatoriske opgaver 
 
Margrethe varetager politisk følgende områder: 
 

• AMIR- og arbejdsmiljøområdet 
• TR-området 
• Lederområdet 
• Ledige 

• Studerende  

• Rekruttering og fastholdelse 

• Medlemskab (status, kontingent m.m.) 
• Bevillingsudvalg: Praksis- og forskningspuljen 

• Bedømmelsesudvalg for diverse priser og legater 

• Studierejsefonde 

 

EFS 

• EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv 

• EFS Børn og unge 

• EFS Dysfagi 

• DSF Håndterapi 
• EFS Kræft og Palliation 
• EFS Lungerehabilitering 

• EFS Neurorehabilitering 

• EFS Geriatri og gerontologi 

• EFS Udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser 

• Selskab for Ledere 
 
FNE 

• FNE Ergoterapi og Sundhedsfremme 

• FNE AMPS 
 
Øvrige netværk 

• FAM/AMA 

• Netværk for hverdagsrehabilitering 

• Stimulastikforeningen 
 
Klubber 

• Arbejdstilsynets klub 
 
 
 
Medarbejdernes tilknytning til EFS, FNE og Klubber 
Som tidligere oplyst er der fortsat tilknyttet en konsulent til hvert fagligt forum, som sammen med 
formand eller næstformand er jeres administrative og politiske team, der har løbende dialog med jer.   
 
I kan se fordelingen i særskilt oversigt, hvor både den politiske samt administrative kontakt er tilknyttet 
den enkelte EFS, FNE og Klub.   
  


