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Mundtlig beretning til REP19 

DET TALTE ORD GÆLDER 

Indledning: Begynder med at filmen om grundfortællingen vises. 

”Vi gør din hverdag mulig” er overskriften på vores grundfortælling.  

Grundfortællingen er ét af de tydelige resultater, vi har skabt sammen i denne 

repræsentantskabsperiode.  

Med fokus på din hverdag, dine vaner og værdier får vi præciseret overfor omverdenen, at vi 

ergoterapeuter arbejder sundhedsfagligt, klientcentreret og tager udgangspunkt i den enkelte borgers 

levede hverdagsliv - i familien, i skolen, på jobbet og i fritiden. 

Den fortæller på en kort og enkel måde, hvad ergoterapi er og om den samfundsværdi, vi bidrager 

med.  

Og det var et af formålene med grundfortællingen: At gøre det lettere at forklare andre om vores fag 

og styrke kendskabet til ergoterapi. 

Grundfortællingen kan bruges til flere formål i vores faglige og politiske arbejde. Opgaven er nu, at 

vi alle sætter den i spil i vores dagligdag: I dialogen med kollegaer, andre faggrupper, ledere, 

politikere og borgere – og når vi sidder til middagsselskaber og bliver spurgt ”hvad laver en 

ergoterapeut?” 

Grundfortællingen er også ét af resultaterne af foreningens medlemsundersøgelse. På REP16 havde 

vi netop afsluttet den omfangsrige medlemsundersøgelse, hvor medlemmerne blandt andet 

efterlyste, at foreningen synliggjorde professionens samfundsværdi mere.  

Det har vi arbejdet med på forskellig vis. Samtidig har vi haft fokus på øget medlemsservice blandt 

andet ved at indføre 24 timers svartid i forhandlingsafdelingen, og løbende målrettet vores 

information og dialog med medlemmerne på forskellige platforme og via tekniske løsninger. Det er 

afgørende for fagets fortsatte udvikling og positionering i samfundet, at alle ergoterapeuter kan se 

Etf som det naturlige valg.  

Medlemsundersøgelsen bekræftede, at det professionsfaglige fællesskab er den væsentligste årsag 

til medlemskabet, og at værdien af de faglige fora blev vurderet meget højt – og det med rette.  

Vores ergoterapifaglige selskaber og netværk udgør en krumtap i ergoterapifagets udvikling og 

vores faglige interessevaretagelse i forhold til at påvirke samfundsudviklingen i Danmark.  

For nylig sagde en nyansat medarbejder til mig: ”Det er fantastisk at opleve det engagement og den 

store frivillige indsats som ergoterapeuter gør for deres fag. Den passion har jeg ikke oplevet i et 

job tidligere”. 

Det er et stærkt og unikt arbejde, som vi gør for hinanden i professionens navn.  
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Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for den store indsats, der bliver leveret i vores 

selskaber, netværk og regionsbestyrelser – og til alle de medlemmer, som lægger en stor 

arbejdsindsats via udpegninger i følgegrupper og arbejdsgrupper. Det sikrer os stor indflydelse. Den 

sammenhængskraft er nødvendig for, at vi kan tilgodese de mange faglige interesser, som 

ergoterapien rummer. 

Et markant synligt aftryk er vores kompetenceprofiler, som vi nu har indenfor neurologi, palliation, 

dysfagi og hjælpemidler. Og håndterapi er på vej i 2020. Kompetenceprofilerne fremhæves eksternt 

af ministerier og Sundhedsstyrelsen som konkrete faglige indspil af høj kvalitet.  

Internt kan vi også bruge dem til faglig dialog med hinanden, i det tværfaglige samarbejde på 

arbejdspladsen, med ergoterapeutuddannelsen, og som pejlemærker i den strategiske 

kompetenceudvikling og faglige udvikling af vores indsatser.  

Det er synlige produkter af arbejdet med fokusområdet: Kvalitet i opgaveløsningen og trivsel i 

arbejdslivet. 

Jeg bliver både stolt og ydmyg, når jeg ser, hvad vi sammen har nået de sidste tre år. Stolt fordi vi 

har nået meget. Ydmyg fordi det er en opgave, vi aldrig bliver færdig med. Vi har haft et højt 

ambitionsniveau, og jeg synes, at vi er kommet fint i mål. 

 

Beskæftigelsesindsats i centrum 

Jeg vil særligt fremhæve vores samlede indsats for de ergoterapeutiske kompetencer i den 

kommunale beskæftigelsesindsats. Den har vist, at vores tilgang og redskaber kan bidrage 

konstruktivt til at få borgere med andre problemer end ledighed tættere på beskæftigelse.  

Arbejdet er et eksempel på en koordineret indsats, hvor regionsformændenes lokale kontakter har 

spillet en central rolle i dialogen med kommunalpolitikere og embedsmænd. Og de er blevet 

understøttet af professionelt PR-materiale og en høj grad af timing. 

Vores indsats har givet flere jobs i beskæftigelsesindsatsen både direkte på jobcentrene og via nye 

samarbejder med træningsafdelingen, psykiatrien og privatpraktiserende ergoterapeuter.   

 

Fokus på trivsel  

Vi har arbejdet med trivselsdelen ved at sætte fokus på de gode eksempler. Som et nyt tiltag har vi 

udgivet Podcastserien ”Det gode arbejdsmiljø”, hvor vi lader hverdagens eksperter og praktikere 

komme til orde og give inspiration til andre arbejdspladser. 

Ergoterapeuternes psykiske arbejdsmiljø kom også under lup i PSYK17-undersøgelsen, som viste, 

at ergoterapeuter oplever en lidt for høj arbejdsmængde, men til gengæld oplever en væsentlig 

højere grad af mening, indflydelse på eget arbejde og social støtte fra kollegaerne.     
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Selvom vi nu gør status og fremadrettet skal arbejde med nye indsatser, så stopper arbejdet med at 

øge kvaliteten og sikre trivslen ikke. Kvalitet og trivsel er en del af foreningens DNA - og de 

opgaver varetager vi kontinuerligt for vores medlemmer både individuelt og kollektivt.   

Fokusområdet har været den første trædesten og øget vores fokus på sammenhængen: At gode 

rammer og vilkår understøtter trivsel, der gavner kerneopgaven. 

Vejen til AC 

Det er kun knap et år siden, at vi mødtes sidst. Den 1. december 2018 blev I indkaldt til 

ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at tage stilling til Etf´s fremtidige 

hovedorganisationstilknytning. Jeg vil gerne igen kvittere for den konstruktive og ordentlige debat, 

som vi havde. Det var en svær beslutning, og derfor var den store opbakning til skiftet vigtig. 

Den 1. januar 2020 bliver vi fuldgyldige medlemmer samtidig med Danske Fysioterapeuter og 

Jordemoderforeningen, som også har valgt at skifte til AC. Vi tre organisationer går ind som en 

fællesrepræsentation. Etf vil varetage forhandlingsposten, mens Danske Fysioterapeuter tager 

bestyrelsesposten. Det er den optimale løsning for alle parter. 

Det er ingen nem sag at skifte hovedorganisation, og det bliver en proces, som vil tage tid. De første 

erfaringer som observatør i de centrale udvalg i AC her i 2019 har været meget positive. Vi har 

oplevet imødekommenhed og deltager på lige fod i konstruktive drøftelser på både politisk- og 

sekretariatsniveau. AC udmærker sig ved, at de, der bidrager, får indflydelse. 

Vi var forberedt på, at MED-repræsentationen, vi har haft på arbejdspladserne som en del af 

Sundhedskartellet/FTF, kom under forandring. Det giver aktuelt røre i vandene rundt om i MED-

udvalgene. Forventningen er, at det formelle MED-system kommer under pres ved OK-

forhandlingerne i 2021 med nu to hovedorganisationer og Ledelseskommissionens anbefaling.  

En uventet reaktion på vores skifte kom dog fra CO10 – FTF´s forhandlingsorgan på statens 

område. Vi havde en klar forventning om, at vi tog vores aftaleret med os, når vi forlod CO10. Men 

det har CO10 modsat sig i forhold til SOSU-skoleområdet.  

 

Det er hverken vi eller AC enige i. Efter forgæves forsøg på at nå frem til en politisk løsning, kører 

AC nu en juridisk sag for os. Vores tætte dialog med de involverede medlemmer på SOSU-skolerne 

er konstruktiv. Vi har løbende sendt mails og har telefoniske drøftelser med de medlemmer og TR, 

som henvender sig.  

 

I forhold til Sundhedsstyrelsen og ministerier er oplevelsen, at de allerede har tilpasset sig den nye 

virkelighed. Vi får nu tilbudt egne professionsfaglige pladser eller deler plads med 

fysioterapeuterne i arbejdsgrupper, hvor vi tidligere var en del af en SHK-plads. Det vidner om, at 

de ser vores faglige bidrag som nødvendig og værdsat. 

 

Ergoterapeuter er vidensmedarbejdere. Vidensmedarbejderen er i fokus i AC-fællesskabet, hvor vi 

kollektivt arbejder for, at rammevilkårene er de bedst mulige for både ansatte og iværksættere på et 

arbejdsmarked med øget kompleksitet og forandring.  
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Et fag i rivende udvikling 

Vi er et fag i fremgang og har fået oparbejdet en position som en central aktør i velfærdssamfundet. 

Vi er anerkendt for en stærk faglighed, valide undersøgelsesredskaber og en tværfaglig arbejdsform.  

Vi bliver flere ergoterapeuter i Danmark – og flere medlemmer i Ergoterapeutforeningen. Aktuelt 

har vi rundet 9.200 medlemmer. I 2010 var vi 7.500. Det er en stigning på hele 23 procent på ni år. 

Vi har fortsat en lav ledighed, og der er blandt medlemmerne en generel tilfredshed med 

jobindholdet. Alene i de sidste fire år er der blevet oprettet 600 nye ergoterapeutiske 

fuldtidsstillinger i kommunerne, mens antallet af ergoterapeuter i regionerne og staten er stabilt. Det 

private arbejdsmarked har også fået øje for ergoterapeuter. Her har vi en særlig opgave i, at vores 

kollegaer fortsat ser Etf som deres fagforening.  

Vi skal fastholde fokus: Høj faglighed, jobtilfredshed og øgede jobmuligheder.   

Vi har set effekten af, at den rehabiliterende tilgang udbredes i samfundet. Det har medført en øget 

tværfaglig tilgang til borgerne - og givet flere ergoterapeut-jobs. 

Tendensen er, at indsatserne på sundheds-, social-, og beskæftigelsesområdet i stadig stigende grad 

bliver integreret. Vi passer med vores profil og kompetencer rigtig godt ind i den udvikling – og det 

skal vi vise.  

Vi skal være ambitiøse og byde os til. For at det skal lykkes er det en nødvendighed, at vi er 

innovative, omstillingsparate, og at vi tager et forøget ansvar for ledelse. 

Vi bliver nødt til at få skabt en langt mere udbredt lederkultur blandt ergoterapeuter. Der er en 

tendens til, at alle ergoterapeuter synes, der skal være flere ergoterapeuter i lederpositioner – men 

ambitionen om selv at gå ledervejen har de ikke.  

I Etf har vi forsøgt at så nogle frø for kommende lederaspiranter i form af flere og nye tilbud. Det 

har været en succes forstået på den måde, at kurserne er overtegnet, men desværre ser flertallet af 

deltagerne sig ikke kaldet til at springe ud i en formel lederstilling efterfølgende. Det er ærgerligt, 

fordi borgerne og velfærdsindsatserne kan kvalificeres af vores tilgang.  

En kvalificering af velfærdsydelserne er også en opmærksomhed, som vi har i forhold til fremtidens 

ergoterapi på de somatiske hospitaler. Etf har aktuelt et samarbejde med en række akuthospitaler 

om et bud på kompetencebeskrivelser for den ergoterapeutiske medicinske indsats med fokus på 

accelererede forløb og genoptræningsplaner. Vi forventer lancering i foråret 2020.  

Den stadigt voksende debat om kvaliteten af den offentlige service hænger sammen med, at 

borgerne oplever en stigende privat velstand, men en offentlig velfærd, der reelt er låst på et 

historisk niveau. Budgetlovens meget rigide etårs-fokus hæmmer investerings- og 

forebyggelsesperspektivet i såvel samfund som for mennesker.    
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Formanden på arbejdspladsbesøg  

På REP16 efterlyste jeg at komme i praktik på arbejdspladserne. Det er blevet til mere end 40 

besøg, som har bekræftet mig i ergoterapiens mangfoldighed og vores forskellige rammer og 

muligheder for at udøve vores fag.  

Tak for muligheden for at mærke stemningerne, høre historierne og se jeres engagement. Besøgene 

har gjort det muligt at overvære både det gode og svære møde med borgerne, som har ladet mig 

deltage i deres vej mod at gøre hverdagen mulig igen.   

Arbejdspladsbesøgene har givet mig vigtige eksempler fra virkeligheden, som jeg bruger i min 

dialog med politikere. Allerbedst er det naturligvis, når politikerne selv kommer med ud. Det er 

lykkedes på enkelte af besøgene, at jeg har haft politikere fra Folketinget med for at vise dem 

ergoterapi i praksis.  

Jeg har eksempelvis haft tidligere sundhedsminister og nuværende social- og indenrigsminister 

Astrid Krag med. Jeg har haft tidligere ældreordfører Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti med, og 

Christine Antorini, som jeg har haft med på besøg på fremtidens plejehjem i Aalborg og på UCN, 

da hun i 2017 var formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg.  

Disse fælles oplevelser med politikerne har været et godt fundament for det efterfølgende politiske 

samarbejde.   

Vi dyrker også det systematiske samarbejde med andre alliancepartnere. Det giver en øget 

synlighed i omverdenen, når vi eksempelvis skriver debatindlæg sammen med andre. Og det giver 

en solid gennemslagskraft, at budskaberne ikke kun er på Etf’s regning, men er udtryk for 

holdningerne hos en bredere kreds af interessenter.  

F.eks. har jeg skrevet et debatindlæg med formanden for foreningen af speciallæger Lisbeth Lintz, 

hvor vi beskrev problemerne med speciallægernes manglende mulighed for at henvise til ergoterapi. 

Det var et vigtigt budskab at sende afsted til politikerne sammen med en meget vigtig alliancepart. 

 

Partnerskaber og alliancer er vejen frem 

Vi indgår i forskellige alliancer og samarbejder med en lang række organisationer. I stedet for at stå 

alene får vi bedre gennemslagskraft ved at være en del af partnerskaber og alliancer. 

Demensalliancen, som vi har deltaget i sammen med Ældre Sagen, FOA, Dansk Sygeplejeråd og 

Pensam, har været en stor succes. Via udspil, konferencer og politiske møder er det lykkedes at få 

sat demens så højt på dagsordenen, at den forrige regering afsatte 470 millioner kroner til en 

demenshandlingsplan. Det er politisk interessevaretagelse, når det er bedst. 

Etf deltager også i psykiatrialliancen, hvor vi er 35 organisationer, som repræsenterer brugere, 

pårørende og fagfolk. Det samarbejde forventer jeg mig meget af i forhold til at påvirke den 10 års 

psykiatriplan, som regeringen vil iværksætte. 
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I det sidste halve år er flere samarbejder opstået. I sommer gik vi ind i partnerskabet ”Sammen om 

mental sundhed” og senest har vi tilsluttet os ”Alliancen mod social ulighed i Sundhed” sammen 

med blandt andet Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Lægeforeningen og Danske 

Patienter. 

Men vi har også vores egen stemme. De politiske anbefalinger på socialområdet og 

hjælpemiddelområdet giver os et godt afsæt for at varetage vores politiske interesser. Via arbejdet 

med at beskrive vores stærke faglighed og vise vejen til et bedre velfærdssamfund med præcise 

anbefalinger er vi blevet en aktør, som der lyttes til. Det er en vej, vi skal fortsætte ad. 

 

 

 

Livslang uddannelse og praksisudvikling 

Vi kigger ind i en fremtid, hvor forskningsbaseret viden, tværfaglighed og stærke monofaglige 

kompetencer kommer til at spille en større og større rolle på arbejdsmarkedet.  

Professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi er i dag både direkte adgang til et social- og 

sundhedsvæsen, der efterspørger vores kompetencer, og det første trin på den akademiske trappe 

med direkte adgang til kandidatuddannelser. 

Den ergoterapeutiske forskning har været stigende igennem de sidste mange år, og vi har nu mere 

end 30 ergoterapeuter på ph.d.-niveau. Det styrker den forskningsbaserede viden til gavn for alle i 

faget og bygger bro til en forstærket praksisudvikling.  

En af broerne er vores etablering af en ny todelt specialistordning som henholdsvis certificeret 

kliniker eller specialist. Den giver mulighed for, at vi bedre kan eksponere vores faglighed. 

Den nye specialistordning er en reaktion på, at der i de 17 år specialistordningen har eksisteret, kun 

er blevet godkendt 55 ergoterapeuter som specialister. Et antal, der ikke afspejler virkeligheden i 

forhold til, hvor mange ergoterapeuter der efteruddanner og specialiserer sig. Det er vores håb, at 

den nye ordning vil få flere medlemmer til at søge godkendelse. 

Det er også det fokus, vi forventer, at Danske Regioner har med deres forslag om en 

specialuddannelse i psykiatri for ergo- og fysioterapeuter. Med et tværfagligt sundhedsvæsen er der 

behov for, at specialuddannelserne er en strategisk udviklings- og karrierevej for flere 

sundhedsfaglige grupper til gavn for borgernes behandling og rehabilitering. 

 

Et stolt tilbageblik – trædesten til fremtiden  

Vi kan sammen se tilbage på tre år med stolthed. Tre år, som blev rundet af et historisk OK18 

forløb med måneders dramatiske forhandlinger i forligsinstitutionen – og som i 11. time endte med 

en LØSNING FOR ALLE.  
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Tre år, som blev krydret med festlig faglighed med ERGO18 og Etf’s 80-års fødselsdag. Endnu 

engang stor tak til Johanne Drachmann for ”Krøniken om dansk ergoterapi de sidste 20 år”.   

Tre år, hvor vi tog en langsigtet strategisk beslutning i et nyt fællesskab i AC.  

Og tre år, hvor vi har bestræbt os på at skabe øget synlighed på faget - og på det enkelte medlem. 

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

samtidig med at fællesskabet skal være bærende. 

Lad os slutte, hvor vi startede med grundfortællingen som et af vores faglige pejlemærker: 

Ergoterapi investerer i dig, så du har mulighed for at være en del af fællesskabet og bidrage med dit 

eget potentiale. Det er godt for både dig og for samfundet. Ergoterapeuter gør din hverdag mulig, så 

du kan mestre den – uden os. 


