
 

 

4. juli 2018 

Kære repræsentanter 

Nu er det sommer og vi spredes alle ud i sommerlandet til en velfortjent ferie. Men inden da vil vi kort informere dig 

om et par vigtige nedslagspunkter i det politiske arbejde i Ergoterapeutforeningen, bl.a. arbejdet med fokusområdet, 

valgene til hovedbestyrelsen og årets Folkemøde på Bornholm. 

Formålet med de løbende nyhedsbreve er at holde dig informeret om det politiske arbejde i foreningen. Har du feed-

back eller gode ideer til det politiske arbejde, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan altid sende en mail til os på 

tnl@etf.dk (Tina) eller ll@etf.dk (Lotte). 

 
Valg til hovedbestyrelsen og næstformandsposten 
Der var i foråret valg til næstformandsposten og de regionale hovedbestyrelsesposter.  
Næstformand Lotte Lagoni blev genvalgt uden modkandidater. Hun er valgt frem til 2021. 
 

 
 
Der var kampvalg i Region Øst om pladsen i hovedbestyrelsen, som resulterede i, at Margrethe Boel Stendys fik flest 
stemmer. Hun er valgt for en tre-årig periode frem til 2021. 
 

 
 
Du kan læse mere om Margrethe Boel Stendys her 
 
I Region Midt-Nord blev Maj Britt Middelhede Olsen valgt til hovedbestyrelsen uden modkandidater, og i Region Syd 
blev Jørgen Johnsen Peschardt valgt uden modkandidater. 

mailto:tnl@etf.dk
mailto:ll@etf.dk
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/hb-valg-margrethe-boel-stendys-har-vundet-valget-i-region-oest


 
 
Du kan læse mere om Maj Britt Middelhede Olsen her 
 

 
 
Du kan læse mere om Jørgen Peschardt her 
 
Du kan finde en samlet oversigt over medlemmerne af hovedbestyrelsen her 
 
OK18 – en løsning for alle  
Med et overbevisende flertal sagde Etf’s medlemmer ja til de offentlige overenskomster, som blev indgået efter 
mange måneders intense forhandlinger. 98,1 procent stemte ja, 0,9 procent stemte nej og 1 procent undlod at 
stemme. 
 
Det er et resultat, som vi er meget tilfredse med. OK18 vil blive husket for sammenhold og solidaritet. Og et befriende, 
fornyet engagement til fagbevægelsen, som er nødvendigt, når den kollektive aftalemodel skal fastholdes og udvikles. 
Der er grund til at takke alle medlemmer for sammenholdet og opbakningen. Vi har sammen sikret, at vi nåede vores 
mål med en god overenskomst, hvor medlemmernes højst prioriterede krav blev indfriet. 
 
Du kan læse mere om afstemningen og forligene her 
 
Fokusområdet – Kvalitet og trivsel i hverdagen 
Vi har arbejdet med kvalitetssporet i mange sammenhænge både regionalt og centralt. 
 
Vi har senest udarbejdet 10 anbefalinger på hjælpemiddelområdet, som blev præsenteret på Rehabmessen i maj må-
ned og sendt til relevante samarbejdspartnere. Du kan læse mere om de 10 anbefalinger her 
 
Lige nu er vi i gang med at udarbejde kompetenceprofiler for neurorehabilitering og hjælpemidler. De vil blive præsen-
teret på Ergo 18 den 6.-7. november. 
 
Det er planen, at temaerne trivsel og arbejdsmiljø vil være i fokus frem mod repræsentantskabsmødet i 2019. 
Du kan læse mere om arbejdet med fokusområdet og de løbende resultater her 
 
 
 
 
 

http://www.etf.dk/opstillingsgrundlag-maj-britt-middelhede-olsen
http://www.etf.dk/opstillingsgrundlag-joergen-johnsen-peschardt
http://www.etf.dk/om-organisationen
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/ok18-massivt-ja-til-de-nye-overenskomster
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/Publikationer/ergo_pjece_anbefalinger_hjaelpemidler_2018.pdf
http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/fokusomraadet-2017-2019


WFOT 2018 i Sydafrika 
 

 
 
Den ergoterapeutiske verdensorganisation WFOT og værtslandet Sydafrika bød 2.020 ergoterapeuter velkommen til 
tre dages verdenskongres i maj. Danmark var flot repræsenteret med mange posters, sessionsoplæg, og mere end 60 
danske ergoterapeuter deltog. 
 
Du kan læse mere om nye tendenser i ergoterapien på verdensplan set fra flere af de danske deltagere her 
 
Fusion af FTF og LO 
På FTF’s ekstraordinære kongres den 13. april 2018 besluttede et flertal at indgå en fusion med LO. 71,4 procent 
stemte for og 28,6 procent imod. Det var lige over de 2/3, som der skulle til, for at fusionen kunne blive vedtaget. Da 
LO på deres kongres ligeledes stemte klart ja til fusionen, bliver den nye fælles organisation mellem FTF og LO en reali-
tet fra den 1. januar 2019. 
 
På kongressen stemte Ergoterapeutforeningen nej til fusionen. Vi har været glade for at være medlem af FTF som ho-
vedorganisation, da den opfylder vores behov for et fagligt fællesskab som professionsfaglige med mulighed for en 
akademisk overbygning. Men nu, hvor fusionen er blevet en realitet, så går vi naturligvis konstruktivt ind i det nye 
samarbejde. 
 
Du kan læse Tina Nør Langagers tale til den ekstraordinære kongres her 
 

Health & Rehab 2018 

Mere end 2.000 ergoterapeuter besøgte den skandinaviske fagmesse for velfærdsteknologi og hjælpemidler ”Health 

& Rehab 2018” den 15.-17. maj i Bella Center. 

Etf havde traditionen tro sin lounge-stand, hvor ergoterapeuter og samarbejdspartnere mødtes til en faglig snak over 

en kop kaffe. 

Tina Nør Langager var med til at åbne messen sammen med børne- og socialminister Mai Mercado og Jette Skive, for-

mand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg. Derudover havde vi stor succes med aktiviteter for mere end 200 ergotera-

peutstuderende fra hele landet. Du kan se nogle korte film fra messen her 

 

http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/ergoterapi-paa-verdensplan
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/flertal-i-baade-ftf-og-i-lo-en-fusion
https://www.youtube.com/user/HealthRehabScand


Folkemødet 
Vi deltog igen i år aktivt i årets Folkemøde på Bornholm. For at give medlemmerne mulighed for at opleve Folkemø-
det, havde vi arrangeret en gratis bustur om lørdagen, hvor ca. 30 medlemmer deltog. Det er en god mulighed for 
medlemmerne til at opleve Folkemødet - og være deltagende i at sætte ergoterapi på dagsordenen.  
 
Du kan læse om ergoterapeut Lisbeth Jensens tur til Folkemødet her 
 
Vi deltog i flere debatter og politiske møder. Alt i alt gav det en rigtig god mulighed for at fremme vores synspunkter 
og lære nogle vigtige politiske aktører at kende, som vi kan bruge efterfølgende til at fremme vores politiske interes-
ser. 
 
Du kan finde meget mere om Etf’s deltagelse på Folkemødet via Ergoterapeutforeningens profil på facebook eller via 

hjemmesiden her 

 

Ergo 18 

Den 6.-7. november 2018 afholder vi årets største faglige begivenhed – Ergo 18 – under overskriften ”Kvalitet og triv-

sel i hverdagen”. Programmet vil afspejle fagets mange facetter og er udarbejdet i tæt samarbejde med de ergoterapi-

faglige selskaber. Der vil være ny viden og inspiration at hente og høj faglighed på programmet. 

 
Arrangementet foregår på Comwell Hotel i Kolding. Prisen er blot 1.600 kr. for begge dage, da Ergoterapeutforeningen 
giver et stort driftstilskud til Ergo 18. 
 
Du kan allerede nu tilmelde dig via mit.etf.dk. Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt til vores fælles 
fagfestival. Du kan læse mere om Ergo 18 her 
 
 
Repræsentantskabsmødet 2019 
Næste repræsentantskabsmøde finder sted den 16.-17. november 2019. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Du vil på 
et senere tidspunkt få oplyst, hvor det afholdes. 
 
Der er udarbejdet en temaside på Etf’s hjemmeside, hvor du kan læse mere om REP19. Du finder siden her 
 
Du kan finde en samlet oversigt over dine kolleger i repræsentantskabet her 
 
Du ønskes en rigtig god sommer. 

 

   

Med venlig hilsen 

                                               

Tina Nør Langager  Lotte Lagoni 

Formand, tnl@etf.dk   Næstformand, ll@etf.dk 

http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/fm18-medlemsbussen-jeg-er-blevet-gladere-danmark-efter-folkemoedet
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/fm18-medlemsbussen-jeg-er-blevet-gladere-danmark-efter-folkemoedet
http://www.etf.dk/ergo18
http://www.etf.dk/rep19
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/Om_Etf/repraesentantskabet_1._maj_2018.pdf
mailto:tnl@etf.dk
mailto:ll@etf.dk

