
 

 

Nyhedsbrev d. 26. juni 2017 

 

Velkommen til jer nye repræsentanter 

Nu nærmer sommeren sig med hastige skridt. Men inden I alle farter ud i sommerlandet til en veltjent 

sommerferie, vil jeg kort informere jer om en række vigtige emner. I dette nyhedsbrev vil du blandt andet 

kunne læse om valgene til hovedbestyrelsen og repræsentantskabet samt opfølgningen på 

medlemsundersøgelsen.  

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

du feedback eller gode ideer til det politiske arbejde, så hører jeg meget gerne fra dig. Du kan altid sende en 

mail til mig på tnl@etf.dk. 

 
Nyt HB pr. 1. maj 2017 
For første gang i flere år var der kampvalg til hovedbestyrelsen. Hele ti kandidater havde meldt deres 
kandidatur til valget af fire HB-medlemmer. Da stemmerne var talt op, havde følgende fire fået flest stemmer: 
Anne Theilgaard Jacobsen (genvalgt), Jonas Holsbæk, Henrik Hansen og Lotte Hemmingsen. Valgperioden 
for de nye medlemmer er 3-årig. 
 
Den nye hovedbestyrelse er allerede trukket i arbejdstøjet og har været på et seminar d. 30.-31.maj, hvor vi 
blandt andet tog hul på et stort bestyrelsesudviklingsprojekt.  
 
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en meget stor tak for indsatsen til de afgåede medlemmer; Jacob 
Madsen, Maj Britt Middelhede Olsen og Pernille Holt Frøkjær Thomsen. 
 
Du kan se oversigten over medlemmerne af hovedbestyrelsen samt suppleanterne her: 
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/efter-valget-den-nye-hovedbestyrelse-i-etf-er-paa-plads 
 
 
Dine kolleger i repræsentantskabet 
Ved generalforsamlingerne i de tre regioner blev følgende valgt til Etf’s repræsentantskab for perioden 2017-
2019: 
 
Region Midt-Nord har 27 pladser. Se en oversigt over medlemmerne her: 
http://www.etf.dk/repraesentanter-region-midt-nord 
 
Region Syd har 14 pladser. Se en oversigt over medlemmerne her: 
http://www.etf.dk/om-region-syd  
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(klik på ”valgte repræsentanter” under punktet ”Repræsentanter Region Syd”) 
 
Region Øst har 24 pladser. Se en oversigt over medlemmerne her: 
http://www.etf.dk/repraesentanter-region-oest 
 
Sammen med hovedbestyrelsen, og en enkelt repræsentant fra Grønland, udgør vi de 78 repræsentanter. 
 
OK18 
Som optakt til de kommende overenskomstforhandlinger på statens område, er medlemsdebatten nu 
afsluttet og kravs-processen er i gang. I forbindelse med det regionale og kommunale område sendes 
debatoplægget ud til medlemmerne d. 21. august, hvorefter der er tre ugers debat. Jeg vil gerne opfordre til, 
at du er med til at skabe debat på din arbejdsplads. 
 
Når overenskomstforhandlingerne begynder, vil jeg være centralt placeret. Jeg er udpeget til at sidde i 
Sundhedskartellets forhandlingsdelegation, som forhandler overenskomsterne på det kommunale og 
regionale område. 
 

Øget medlemstilfredshed 
Medlemsundersøgelsen, som blev gennemført i oktober og november 2016, viste, at medlemmernes 

samlede tilfredshed med Etf er på et middelniveau, og stort set på samme gennemsnitlige niveau som andre 

FTF-organisationer, der er blevet undersøgt af MSI Research. Det er ikke tilfredsstillende, som jeg ser det. 

Det skal vi gøre bedre. Derfor har Hovedbestyrelsen godkendt en række projekter, der vil blive igangsat 

løbende, og som har til formål at øge medlemmernes tilfredshed med foreningen. Du vil i dette og i de 

kommende nyhedsbreve kunne læse mere om projekterne.  

 

Styrket medlemsbetjening 
Medlemmerne skal opleve, at de hurtigt kan komme igennem til foreningen telefonisk. Derfor er der blevet 

iværksat et nyt koncept med hurtigere svartider, så der maksimalt går 24-timer til, man får den første 

tilbagemelding fra foreningen på sin henvendelse. 

Større synlighed og profilering 
Etf’s politikere forsøger løbende at tage aktivt del i den politiske debat via kontakter til politikere samt via 

kronikker og læserbreve i medierne. I den seneste tid har jeg været på virksomhedsbesøg med blandt andet 

ældreminister Thyra Frank, ældreordførerne Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti og Astrid Krag fra 

Socialdemokratiet samt Christine Antorini, formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg. 

Via et link på forsiden af foreningens hjemmeside www.eft.dk kan du nu læse alle de debatindlæg, der er 

blevet bragt. Du finder oversigten over alle indlæg her: http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/debatindlaeg 

For at skabe mere synlighed er foreningens brug af de sociale medier som facebook og twitter også forøget. 
For eksempel er facebook blevet brugt intensivt i forbindelse med mine virksomhedsbesøg hos kolleger 
rundt omkring i landet.  
 

   
Den 1. juni havde jeg ældreminister Thyra Frank og Brøndbys borgmester Kent 
Magelund på besøg på ældrecentret Æblehaven i Brøndby Strand. 

 
Du kan følge mine arbejdspladsbesøg på foreningens side på facebook: 
https://da-dk.facebook.com/ergoterapeutforeningen/ 
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Grundfortælling udarbejdes 
Omverdenen i form af beslutningstagere og opinionsdannere har i dag ikke et helt klart billede af, hvad 

ergoterapeuter arbejder med og står for. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en 

grundfortælling, hvor medlemmerne vil blive inddraget digitalt. Arbejdet vil begynde efter sommerferien og 

være færdigt i begyndelsen af 2018. Interesserede medlemmer vil blive inddraget på facebook i løbet af 

efteråret 

Digitalt medlemspanel nedsættes 
Efter sommerferien nedsættes et medlemspanel på ca. 1.000 ergoterapeuter, som skal bruges til at 

gennemføre hurtige medlemsundersøgelser i forhold til aktuelle temaer. Resultaterne skal bruges til at 

kunne sætte dagsordenen i medierne, så foreningen kan blive en endnu mere synlig aktør i omverdenen. 

Det er tanken, at alle medlemmer efter sommerferien får en mail om, hvorvidt de ønsker at deltage i det 

digitale medlemspanel. 

 
Fokusområdet 
For at synliggøre arbejdet med fokusområdet ”Kvalitet og trivsel i hverdagen” vil der efter sommerferien blive 
etableret en temaside på hjemmesiden www.etf.dk, hvor medlemmerne kan følge de løbende resultater af 
indsatsen. 
 

 

Du ønskes en rigtig god sommer. 

      

Med venlig hilsen 

 
Tina Nør Langager 

Formand, tnl@etf.dk  
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