
CV Tina Nør Langager 

• 47 år, født 17. februar 1972 

• Opvokset i Broager i Sønderjylland 

• Uddannet ergoterapeut, Århus 1997 

• Etf-medlem 5661 

• Gift med Morten, vi har to drenge Laurits (f. 2004) og Jeppe (f. 2006) 

Kontakt  

Tina Nør Langager 

Kongemarksvej 42 

4000 Roskilde 

53 36 49 74 

tnl@etf.dk 

Kort om min baggrund 

Jeg har været formand siden 1. december 2015. Får jeg medlemmernes tillid igen, vil jeg fortsætte ad den 

vej, hvor de første trædesten er blevet lagt. Vores nye hovedorganisation Akademikerne er et langsigtet 

strategisk tilvalg og vidner om, at vi har høje ambitioner på fagets vegne, og at vi er realistiske ift. 

samfundsudviklingen. Den rejse vil jeg gerne lede Etf ind i sammen med jer.  

Jeg er glad for Repræsentantskabets opbakning og konstruktive bidrag til indsatser 2020-2022: Lige adgang 

til ergoterapi, styrket praksisudvikling og styrket forskning. Det er tre strategiske temaer, der er indbyrdes 

forbundne i foreningens politikudvikling for de næste tre år.  

Jeg bestræber mig på at være en imødekommende, tilgængelig og synlig formand for både dig som medlem 

og som alle ergoterapeuters repræsentant i mødet med politikere og andre samarbejdspartnere. Dit 

medlemskab af Ergoterapeutforeningen skal være det attraktive valg, fordi det er afgørende for fagets 

fortsatte udvikling og positionering i samfundet, at alle ergoterapeuter kan se Etf som fagets samlende 

forening.   

Jeg har 20 års erfaring med ergoterapi. Jeg har arbejdet som ergoterapeut med genoptræning og 

hjælpemiddelformidling på hospital og i kommuner. Jeg har bred organisatorisk erfaring som politisk valgt 

og ansat i Ergoterapeutforeningen. 

Min fagpolitiske karriere startede som tillidsrepræsentant tilbage i 1999 i Københavns Kommune. Mit 

engagement i ergoterapi og ønsket om at forbedre rammerne for ergoterapeuter resulterede i 

bestyrelsesposter i regionsbestyrelsen, Region Øst og i Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse.  

Af type er jeg udadvendt og god til at skabe kontakt til mennesker. Jeg er en teamplayer og holder af 

kollektivet og den åbne dialog og debat, men kan også træffe beslutninger. Jeg har opbygget et bredt 

netværk blandt beslutningstagere, fagforbund, patientorganisationer og blandt foreningens medlemmer.  

Jeg har suppleret min ergoterapeutuddannelse med Diplom i Sundhedsfremme & Forebyggelse og Master i 

Socialentreprenørskab med to spændende spor. Første spor om samarbejdet mellem den offentlige, den 
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private og den civile sektor og partnerskaber på tværs. Andet spor om ledelse og udvikling af frivillige 

organisationer, medlemsinddragelse og organisationers struktur for frivilligt arbejde.  

Jeg er født og opvokset i Broager i Sønderjylland og gået på ergoterapeutuddannelsen i Århus (1994-97). 

Her mødte jeg min mand Morten og vi bor i dag i Roskilde med vores to drenge Laurits og Jeppe. 

Arbejde 

• December 2015 –  

Ergoterapeutforeningens formand 

En række poster i div. bestyrelser, råd og nævn som følge af formandsposten 

 

Pensionskassen PKA-Sundhedsfaglige, bestyrelsesmedlem 

 

Medlem af Akademikernes forhandlingsudvalg for det offentlige og private overenskomstområde 

 

• 2007- 2015   

Konsulent i Ergoterapeutforeningen: Fra 2013 Lederkonsulent med ansvar for lederområdet, 

forhandling, karriererådgivning og medlemsservice for ledere. Tæt samarbejde med Selskab for 

ledere, deltaget i overenskomstforhandlinger 2015. Projektleder for trainee-ordningen for 

nyuddannede ergoterapeuter. 2012-2013 Konsulent i afdelingen Fag & Politik med ansvar for 

uddannelse og karriererådgivning. Projektleder for trainee-ordningen for nyuddannede 

ergoterapeuter. 2007-2012 Forhandlingskonsulent med ansvar for forhandling for ergoterapeuter, 

underviser på Tillidsmandsuddannelsen, medlemsrådgivning. 

• 2005-2007  

Ergoterapeut, Roskilde Amts Hjælpemiddelcentral: Hjælpemiddelformidling for borgere i 

samarbejde med amtets sagsbehandlende ergoterapeuter. Videnscenterfunktion i samarbejde med 

HMI.  

• 2005-2009  

Censor ved Ergoterapeutuddannelsens censorkorps 

• 1999-2005  

Ergoterapeut, Københavns Kommunes Hjælpemiddelcenter: Hjælpemiddelformidling for borgere i 

samarbejde med kommunens sagsbehandlende ergoterapeuter. Videnscenterfunktion i 

samarbejde med HMI. Hjælpemiddelformidling for ergo- og fysioterapeutstuderende og 

sundhedspersonale. 

• 1998-1999  

Somatisk ergoterapeut, Roskilde Amtssygehus: Neurologiske og geriatriske specialer. 

• 1998   

Børneergoterapeut, Geelsgårdsskolen, Københavns Amt: Træning og vejledning af børn, forældre 

og fagprofessionelle. 

• 1997    

Somatisk ergoterapeut, Århus Kommunehospital: Neurologiske og geriatriske specialer. 



Uddannelse 

  

• 2012-2014  

Master i Socialentreprenørskab, RUC: Fokus på samarbejdet mellem den offentlige, den private og 

den civile sektor. Partnerskaber, ledelse og udvikling af frivillige organisationer. Masterprojekt: Når 

frivillige og fagprofessionelle mødes – et casestudie omkring tværsektoriel rehabilitering i 

hverdagen. 

• 2001-2004   

Pædagogisk diplomuddannelse i Sundhedspædagogik: Fokus på formidling af sundhedsbudskaber 

i kampagner til fagprofessionelle og borgere. 

• 1994-1997  

Ergoterapeut, Ergoterapeutskolen i Århus 

 

Tillidsposter 

• December 2015 –  

Ergoterapeutforeningens formand  

• 2006-2007  

Bestyrelsesmedlem i Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse 

• 2005- 2007 

Bestyrelsesmedlem og næstformand i Regionsbestyrelsen, Region Øst, Etf 

• 2004-2005  

Suppleant for Eft i Hovedsamarbejdsudvalget, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune 

• 2000-2005  

Tillidsrepræsentant for ergoterapeuterne ansat ved Københavns Kommunes Hjælpemiddelcenter 

og medlem af samarbejdsudvalget. 

 

Organisatorisk uddannelse 

• 2019 

CBS Storytelling som ledelsesværktøj  

• 2018-2019 

CBS Bestyrelsesuddannelse for finanssektoren  

• 2015           

CBS Strategisk lobbyisme og interessevaretagelse  

• 2014-2015  

Tænketank for offentlige ledelse 

• 2010             

Systematisk proceskonsulentuddannelse            



• 2008-2009  

BAR SoSu's Facilitatoruddannelse i ledernes psykiske arbejdsmiljø 

• 2008             

Ergoterapeutforeningens coaching forløb for ledere og koordinatorer 

• 1999-2001  

Merkonom i Projektstyring, Ledelse og samarbejde og Virksomhedsorganisation 

 


