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Formandens mundtlige beretning  
Repræsentantskabsmødet d. 19. november 2016 
 
DET TALTE ORD GÆLDER 
 
Medlemmerne i centrum via medlemsundersøgelse 
 

Ergoterapeutforeningen er os medlemmer. Og derfor skal hvert medlem opleve, at 
Etf er til for dig.  

Så klart er kernen i vores politiske arbejde.  

Uanset om vi arbejder med fagets udvikling eller dine løn- og ansættelsesvilkår, så er 
det vores mål at møde medlemmet, der hvor du er.  

Det gælder på arbejdspladsen. I mødet med de tillidsvalgte. Og i kontakten med 
foreningens medarbejdere.  

For hele tiden at leve op til forventningerne kræver det viden om, hvad 
medlemmerne har brug for.  

Derfor har vi fra den 25. oktober til den 13. november gennemført en stor 
medlemsundersøgelse.  

Der er eksempelvis blevet spurgt til, hvilke ønsker og forventninger, du har til en 
tidssvarende og professionel fag- og professionsforening.  

Sammenlignet med andre fagforbund har svarprocenten heldigvis været meget høj.  

37 procent har valgt at svare. Det er værd at være stolt over. Og det er et udtryk for, 
at vi vil fællesskabet. 

Den høje deltagelse sikrer, at vi kender medlemmernes holdninger på en 
repræsentativ måde.  

Det er nødvendigt for til stadighed at kunne varetage jeres interesser bedst muligt. 
Og arbejde strategisk med at fastholde nuværende medlemmer og rekruttere nye - 
især blandt de studerende.  

På Hovedbestyrelsesmødet i januar vil MSI, der har gennemført undersøgelsen, 
præsentere resultaterne.  
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Hovedbestyrelsen vil herefter forholde sig til undersøgelsens resultater og beslutte 
sig for, hvordan der skal følges op på medlemmernes tilkendegivelser.  

Det bliver et organisatorisk udviklingsprojekt, som kommer til at forløbe parallelt 
med de politiske projekter. 

Mit fokus som formand er klart: Udviklingen af vores forening skal ske med stor 
medlemsinddragelse og i tæt parløb med tillidsrepræsentanter, vores centrale 
politiske organer og faglige selskaber. 

Derfor er det vigtigt for mig at være i dialog med jer. Det prioriterer jeg meget højt. I 
foråret var jeg eksempelvis på turné rundt til alle TR-områdemøder og deltog i de 
regionale generalforsamlinger.  

Vi kan bryste os af, at vi har mange tillidsrepræsentanter og mange 
arbejdsmiljørepræsentanter. Det giver os et stærkt fundament på arbejdspladserne, 
som vi alle skal være stolte af og værne om.  
 
Et andet konkret eksempel på medlemsinvolvering har været forslaget om det nye 
politiske fokusområde: kvalitet og trivsel i hverdagen. 
 
Over 250 medlemmer har været involveret i prioritering og kvalificering på de 
regionale generalforsamlinger og i EVR. 
 
Jeg glæder mig til debatterne senere i dag, hvor vi skal drøfte det politiske 
fokusområde, og arbejdet med at folde det ud.  
 
Fremtidens fundament 
Repræsentantskabet er fundamentet i vores medlemsdemokrati. Det demokrati, 
som vores forening hviler på. Det skal vi værne om og udvikle.  
 
Som nyt formandskab går Lotte og jeg til arbejdet med stor respekt for det, som vi 
har fået overdraget.  
 
Vi vil bygge videre på det solide fundament, som det tidligere formandskab har 
skabt igennem mange års fornemt arbejde. Og føre foreningen videre i den særlige 
Etf-ånd.  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Gunner og Lene.  
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Tak til Gunner for alt det, han har givet os som formand. I flere årtier har han været 
med til at tegne ergoterapien i Danmark og fagets kolossale udvikling.  
 
Det er ikke tilfældigt, at han har æren for, at vi har fået kandidatuddannelsen i 
Ergoterapi. Gunner har altid været ambitiøs på fagets vegne. Det skylder vi ham stor 
tak for. 
 
Gunner er oprindeligt et oldnordisk drengenavn, der betyder: KAMP. Og Gunner har 
i den grad kæmpet.  
 
Kæmpet for ergoterapien i Danmark. Kæmpet for medlemmernes muligheder og 
kæmpet for bedre vilkår.  
 
Tak for din kamp for at rykke ved vores selvforståelse. Vi er i dag et kendt fag og den 
succes forpligter.  
 
Ligeså stor Gunner var i armbevægelserne – ligeså omfavnende har Lene været for 
Ergoterapeutforeningen. 
 
Lene var den ”røde tråd” for tre formænd, og har bidraget til en kolossal udvikling 
for medlemssamarbejdet, medlemsinvolveringen og medlemsindflydelsen.  
 
De faglige Selskaber, netværk og klubber var Lenes hjertebørn. Hendes engagement 
i det enkelte netværk har fået dem hver især til at føle sig som noget helt særligt. 
Lene var et fyrtårn for os alle.  

Tak for arven, som vi vil værne om og føre videre. Lad os give Lene og Gunner en 
stor klapsalve for deres store indsats. 
 

---oOo--- 
 
Jeg vil også gerne benytte lejligheden i dag til at sige tak til hovedbestyrelsen for 
godt samarbejde. Og tak til Etf’s videnskabelige råd, de faglige selskaber og 
regionsbestyrelserne.  
 
Med Lotte og jeg som nyt formandskab vil meget fortsætte med at være som det 
plejer, og noget vil være nyt. Tidligere traditioner vil blive fornyet og andre vil bestå.  
 
 



4 
 

Synlighed og alliancer 
Vi skal hele tiden have fremtidens behov for øje.  
 
Vi har brug for, at ergoterapien er langt mere synlig. Og at vi som forening byder os 
til, når store dagsordener ruller.  
 
At blive inddraget i tide inden politiske beslutninger bliver taget, er blevet 
vanskeligere.  
 
Tidligere blev politiske beslutninger oftest taget i udvalg og kommissioner. Som de 
faglige organisationer blev indbudt til.  
 
I dag foregår det mere løst, hvor synlighed og de rigtige alliancer i høj grad afgør, om 
man sidder med ved bordet eller ej.  
 
Vi skal derfor i højere grad end tidligere sikre, at vores bidrag til borgerne og 
samfundet står endnu klarere i offentligheden og overfor de beslutningstagere, der 
har indflydelse på vores hverdag.  
 
Det handler om at kæde ergoterapi sammen med samfundets dagsordener og 
udfordringer, f.eks. på kronikerområdet. 
 
Derfor er jeg også utrolig glad for, at sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har 
sagt ja til at besøge Livsstilscentret i Brædstrup d. 30. januar sammen med Bent 
Hansen, der er formand for Danske Regioner. 
 
Demensområdet er en anden aktuel politisk dagsorden, hvor vi har en rolle at spille. 
Det var grunden til, at vi som forening blev medlem af Demensalliancen.  
 
I demensalliancen har vi for det første været med til at påvirke alliancens arbejde og 
et fælles indspil til regeringens demenshandlingsplan.  
 
For det andet står vi sammen med store aktører på området.  
 
Det styrker vores indflydelse at være en del af en større helhed.  
 
Jeg tror derfor på alliancer, som et vigtigt redskab i vores fremtidige politisk-
strategiske arbejde. Og derfor er vi også gået aktivt ind i psykiatrialliancen. 
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Men alliancer kan ikke gøre hele arbejdet. Vi skal også stå alene.  
 
Dels ved at være synlige i forhold til de politiske dagsordener. Og tilbyde os med 
vores helt egne bidrag til løsninger.  
 
Dels ved at være i tæt dialog med beslutningstagerne på Christiansborg, i regionerne 
og i kommunerne.  
 
Det er vejen til mere indflydelse for vores fag.  
 
For omgivelserne vil os gerne. Beslutningstagerne er nysgerrige på, hvordan 
ergoterapeuter kan bidrage til at løse udfordringerne i velfærdssamfundet. 
 
Det oplever jeg i min dialoger. Og det oplevede vi, da Etf sammen med ca. 30 
medlemmer deltog på årets Folkemøde på Bornholm.  
 
Her fik vi mange invitationer til debatter. Både regionsformændene og jeg deltog i 
en række debatter.  
 
Behov for mere forskning 
Forudsætningen for at bidrage til løsninger er, at vi bliver bedre til at vise, at 
ergoterapi har effekt.  
 
Det er ikke nok, at vi ved det. Vi skal blive bedre til at kunne dokumentere det.  
 
Ergoterapi er en ung forskningstradition. Vi har behov for mere forskning, evidens 
og dokumentation af den ergoterapeutiske indsats.  
 
Vi medlemmer har selv taget et stort ansvar for vores forskning. Vi har i mange år 
støttet økonomisk for at etablere en kandidatuddannelse og et forskningsmiljø på 
SDU. 
  
Det var et stort skridt på vejen, da vi i sommer kunne byde velkommen til de første 
15 kandidater i ergoterapi. Det markerede en pilepæl.  
 
Jeg har en tro på, at kandidaterne kan hjælpe os med at skabe øget sammenhæng 
mellem teori og praksis. Og hjælpe os med at virkeliggøre ny viden.  
 
Den nyeste opgørelse viser også, at de fleste allerede har fået job. 
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Det er mit håb og ønske, at alle ergoterapeuter med kandidatuddannelse kan være 
med til at skabe fundamentet for den øgede forskning, som er så vigtig for os. 
 
Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi på Syddansk Universitet er 
centrum i arbejdet med at løfte udviklingen af dansk ergoterapi.  
 
Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at Etf medfinansierer et professorat på SDU. 
Finansieringen indgår i det budget, der er på dagsordenen i morgen. 
 
Stillingen vil være med til at højne faget yderligere, og bidrage til at videreudvikle 
ergoterapi i samfundet.  
 
En stor tak skal lyde til EVR for at have udarbejdet vores nye forskningsstrategi.  
 
Forskningsstrategien konkretiserer vores forskningspolitik, som blev vedtaget på 
REP13.  
 
F.eks. at professionshøjskoler, universiteter og de enkelte arbejdspladser i højere 
grad indgår i forpligtende samarbejder om konkrete forskningsprojekter. Det skal 
sikre, at den nyeste viden bliver brugt i undervisningen og i klinisk praksis.  
 
Ny studieordning 
Ergoterapeutuddannelsen fik en ny studieordning den 1. august i år.  
 
Alle sundhedsuddannelser blev revideret og flere ting blev harmoniseret.  
 
Nyt var også, at aftagerne var med for at sikre overensstemmelse med 
arbejdsmarkedets behov. Det er godt for den gensidige forpligtelse. 
 
Jeg vil gerne sige stor tak for et godt samspil med uddannelseslederne, TR’erne for 
underviserne og de kliniske undervisere. Vi fik i samarbejde rykket på vigtige 
elementer i høringsfasen.   
 
Formålsparagraffen afspejler nu ergoterapeuters virke inden for: rehabilitering, 
palliation, forebyggelse, genoptræning, koordinering af borgerforløb og ledelse.  
 
Det er målet, at uddannelsen skal styrke de studerende både monofagligt og 
tværfagligt.  
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Vi følger den nye ergoterapeutuddannelse tæt. Det sker i samspil med 
ergoterapeutuddannelserne og i den nationale følgegruppe, hvor jeg er medlem.  
 
Velfærdssamfundet er udfordret 
Vi befinder os i en tid, hvor velfærdssamfundet er udfordret.  
 
Der er færre økonomiske ressourcer til flere og flere borgere med behov for hjælp.  
 
I de kommende ti år øges antallet af borgere over 80 år med 100.000. Mange af dem 
vil have behov for pleje og hjælp til en aktiv hverdag.  
 
Vi ved, at en aktiv og meningsfuld hverdag forbedrer hverdagslivet.  
 
Vi ved, at vores faglige tilgang ikke kun bidrager til at give borgerne mere livskvalitet 
og flere meningsfulde leveår.  
 
Den sparer også samfundet for penge, når borgerne bliver og forbliver mere 
selvhjulpne. Vores bidrag er således afgørende i forhold til at løse nogle af 
velfærdssamfundets udfordringer.  
 
Med hverdagsrehabilitering har vi opnået et brand som vi skal værne om, når 
rammerne for vores arbejde og faglighed bliver udfordret. 
 
Fokus på hverdagsrehabilitering er ikke kommet af sig selv. Der har været tale om et 
langt sejt træk fra vores side – og vi har fået det til at ske. Omverdenen har lyttet til 
os. 
 
Der kommer mere og mere fokus på rehabilitering. Og jeg glæder mig over, at 
lægerne også vægter det højt i deres udspil ”Tæt på patienten”, som blev 
offentliggjort i oktober.  
 
De sætter bl.a. fokus på øget genoptræning og rehabilitering ved mere ergo- og 
fysioterapi i både offentligt og privat regi. Det giver os nye muligheder. 
 
Hverdagslivet efter kræft 
Vi skal fortsætte med at forfølge hverdagsdimensionen og livet efter en sygdom. 
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Kræftområdet er et af de store landspolitiske fokusområder, hvor vi kan gøre en 
forskel.  
 
Her har regeringen og satspuljepartierne netop afsat 135 millioner kroner fra 2017-
2020 til rehabilitering og senfølger efter endt behandling.  
 
Som ergoterapeuter kan vi kun være tilfredse med, at der afsættes midler til at sikre 
et godt liv efter kræft. Vi har meget at tilbyde. Især i forhold til at genetablere 
hverdagslivet.  
 
Jeg glæder mig meget over, at der netop er blevet dannet et nyt fagligt selskab: 
Ergoterapifagligt Selskab for Kræft og Palliation. Det venter jeg mig meget af, da det 
- ligesom de andre faglige selskaber – er med til at styrke vores faglighed og 
position. 
 
Et andet vigtigt initiativ er, at Eft i samarbejde med DMCG-pal netop har udarbejdet 
kompetenceprofiler for den ergoterapifaglige indsats på det palliative område.  

Med kompetenceprofilerne bliver det helt tydeligt, hvilke kompetencer 
ergoterapeuter skal have for at kunne udføre arbejdet på et højt fagligt niveau.  

Samtidig er profilerne med til at vise vores samarbejdspartnere, hvad palliativ 
ergoterapi er og hvilken rolle ergoterapeuter kan spille. 

Det gælder også kompetenceprofilerne på dysfagi-området og pjecen ”Pust liv i 
hverdagen”. Det er faglige produkter, som er udarbejdet af kompetente kollegaer 
fra vores faglige selskaber. 

 

Beskæftigelsesområdet i fokus 

Et andet område, hvor vi kan gøre en forskel er på beskæftigelsesområdet i 
kommunerne.  

Området har været i fokus i flere år, og vi har også fået flere ergoterapeuter 
tilknyttet jobcentrene.  

I den kommende tid arbejder vi endnu mere målrettet med feltet.  

Aktuelt afdækker vi de forskellige jobfunktioner, som vi ergoterapeuter besidder 
inden for beskæftigelsesområdet i samarbejde med medlemmerne.  
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Lokalt i kommunerne får regionsformændene en central rolle med at bane vejen via 
møder med kommunale ledere, direktører og politikere inden for 
beskæftigelsesområdet. Vi fem fuldtidspolitikere er et godt team, som ønsker at 
løfte denne dagsorden sammen. 
 
Vi må hele tiden markere os, der hvor der er jobåbninger – både på traditionelle og 
nye jobområder. 
 
Vi er positivt udfordret af, at flere af os skal blive på arbejdsmarkedet i flere år. 
 
Det betyder, at der i de kommende ti år vil blive behov for at skaffe 200 - 300 flere 
arbejdspladser om året. Eller sagt med andre ord: at vi i 2026 skal have skabt ca. 
2.500 flere stillinger for at fastholde den samme lave ledighed som i dag. Det 
forpligter os.  
 
Serviceloven til revision 
Politisk har vi i lang tid arbejdet hårdt for en fornuftig revision af serviceloven.  
 
Arbejdet, som social- og indenrigsminister Karen Ellemann igangsatte i 2015, er nu 
endt med en begrænset politisk aftale.  
 
Selv om den ikke er særlig ambitiøs, er det en fornuftig start.  
 
I formålsbestemmelsen kommer der en øget vægt på rehabilitering og på at fremme 
inklusion i samfundet. Så den enkelte borger kan opnå en højere grad af 
selvhjulpenhed.  
 
Vi bakker op om et hovedsigte: hvor de, der kan selv, skal selv. Mens de, der har 
behov for hjælp, får hjælp. 
 
I aftalen lægges der også op til, at kommunerne får mulighed for at dispensere fra 
kravet om varig funktionsnedsættelse i bestemmelserne om hjælpemidler og 
forbrugsgoder. Det var vi igennem lang tid peget på behovet for. 

Vi deler også ønsket om at regelforenkle. Servicelovens regler er i dag alt for 
komplekse og svære at administrere korrekt efter.  
 
Regelforenkling må dog ikke føre til, at der indføres standardiserede løsninger.  
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F.eks.  kan det være en hæmsko for borgernes rehabiliteringsindsats med øget 
standardisering af hjælpemidler. Ikke alle hjælpemidler passer alle, og derfor 
kæmper vi for, at tildelingen fortsat skal være baseret på individuelle vurderinger. 
 
I høringssvar og på møder med politiske sundhedsordførere og formanden for KL’s 
social og sundhedsudvalget Thomas Adelskov har vi gjort rede for vores holdninger 
til revisionen af serviceloven.  
 
Og vi har gjort god brug af de mange gode input som medlemmerne har leveret i 
forhold til cases og skriftlige bidrag.  
 
På vej til OK18 
I den kommende repræsentantskabsperiode kommer vi naturligvis også til at bruge 
meget tid på fornyelsen af overenskomsten i 2018. Og vi er allerede i gang.  
 
Her vil jeg nævne, at trods formandsskifte, så har vi fastholdt vores politiske poster i 
Sundhedskartellet, Forhandlingsfællesskabet og FTF.  
 
Et af temaerne vil sandsynligvis være, hvordan vi skaber et rummeligt 
arbejdsmarked, når medarbejderne skal forblive længere tid på arbejdsmarkedet. Vi 
ergoterapeuter har tradition for at engagere os i OK-debatterne. Det glæder vi os til.   
 

---oOo--- 
 
Meningsfulde leveår 
Vi ergoterapeuter har stadig nogle fornuftige rammevilkår. Lav ledighed, et stigende 
antal medlemmer og en høj faglig stolthed.  
 
Men vi må dog ikke hvile på laurbærrene.  
 
Vi skal hele tiden have fokus ud mod omverdenen. For at forstå, hvad der rører sig, 
så vi kan påvirke, hvor vi kan.  
 
Vi skal også have fokus indad til på vores medlemmer. For at leve op til jeres 
forventninger om at være en del af en moderne forening. 
 
Vi skal hele tiden se fremad og skabe udvikling for vores fag både til gavn for os selv, 
og for det velfærdssamfund, som vi skal understøtte.  
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Vi skal understøtte borgerne, så de kan få et meningsfyldt og selvstændigt liv. Og 
ikke blot leve flere år, men også leve flere meningsfulde år. 
 
Tak for ordet. 
 


