
Opstilling til DSA’s Hovedbestyrelse, 2018-20 

Fulde navn:  Anna-Marie Laustsen 

Adresse: Kølstrup Bygade 68, 5300 Kerteminde 

Fødselsdato: 29.4.1959 

Faggruppe: Ergoterapeut 

Ansættelsessted:  Etf region Syd 

 

Uddybende præsentation: 

Jeg genstiller op til DSAs Hovedbestyrelse, fordi jeg gerne vil have indflydelse på udviklingen i DSA, de tilbud 

DSA har til medlemmer, og den måde DSA møder medlemmer på. 

Jeg er uddannet ergoterapeut i 1987 og har arbejdet på forskellige områder i faget. Jeg er nu 

regionsformand i Etf region Syd og medlem af Etfs Hovedbestyrelse. 

Jeg har altid haft en stor opmærksomhed på ledighed, det at skabe jobs og det at hjælpe ledige 

medlemmer bedst muligt. Derfor giver det for mig god mening at koble arbejdet i a-kassen med det 

politiske arbejde i Etf. Jeg har deltaget i DSA’s delegeretforsamling siden 2006, og da ergoterapeuter 

tidligere var medlemmer af FTF-A, deltog jeg i tilsvarende forsamling der. Jeg blev valgt til DSA’s 

Hovedbestyrelse i 2016. 

Det er for mig et stort paradoks, at vi i Danmark har veluddannede fagpersoner, der ikke kan få job, 

samtidig med at borgerne har brug for vores kompetencer, og der på arbejdspladserne er et stort pres, som 

flere kolleger ville kunne afhjælpe. Ligeledes finder jeg det paradoksalt, at lovgivningen på området og en 

del politiske signaler er præget af mistillid og kontrol. Jeg tror ikke, at mistillid og kontrol er nødvendigt, 

hensigtsmæssigt eller på nogen måde fremmer beskæftigelsen.  

Jeg er glad for at være del af DSA’s Hovedbestyrelse og have indflydelse på det strategiske og politiske 

arbejde. Jeg vil arbejde for, at: 

• DSA fortsætter den nuværende linje, hvor det lykkes at påvirke den politiske udvikling på a-

kasseområdet. 

• DSA fortsat har stort fokus på at vejlede medlemmer til at komme hurtigt i og fastholde job samt 

hjælpe medlemmer, der er ramt af stress eller sygdom.  

• DSA fortsætter og udvikler den linje, hvor vi trods lovgivning og politiske begrænsninger, altid 

hjælper medlemmer godt videre og møder dem med anerkendelse og respekt.  

• DSA har et stort fokus på rekruttering af studerende, der er på vej ind i faget.  

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis der er noget, du vil vide mere om eller drøfte,  både nu men også 

hvis jeg bliver genvalgt: aml@etf.dk eller 53364981. 

Jeg håber, at du har tillid til mit arbejde i DSA og vil bakke mig op.  
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