
 

3. maj 2019 

Kære repræsentanter 

Velkommen til de nyvalgte repræsentantsuppleanter, som er blevet valgt i april på de regionale 

generalforsamlinger. Traditionen tro forventer vi, at der bliver brug for flere af jer.  

Vi er i fuld gang med at planlægge årets ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes  

lørdag d. 16. og søndag d. 17. november 2019 på Vingsted Hotel og Konferencecenter i Bredsten.  

Ifølge den foreløbige tidsplan begynder mødet lørdag kl. 10.30 og slutter søndag kl. 15.45. Den endelige 

tidsplan udsendes med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 

Der er reserveret værelser til alle repræsentanter på Vingsted Hotel og Konferencecenter.  

Vi glæder os til to intensive dage, hvor vi skal debattere og lægge trædestenene for foreningens arbejde de 

næste tre år. 

 

Hvad er et repræsentantskabsmøde? 

Repræsentantskabet er Etf’s højeste myndighed. Det er her, de grundlæggende strategiske beslutninger 

træffes, når repræsentantskabet samles hvert tredje år.  

Et medlemskab af repræsentantskabet er et ansvarsfuldt hverv, som giver mulighed for at bidrage til faget og 

få indflydelse på foreningens indsatser. Du deltager derfor aktivt i medlemsdemokratiet som repræsentant.  

Repræsentantskabsmødet har en række formalia, som er vigtige at sætte sig ind i. Derfor har vi udarbejdet 

en kort publikation, som giver et overordnet billede af, hvad det går ud på. Du finder publikationen her: 

https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/REP19/rep-pixi_2019.pdf 

 

Peg på det næste æresmedlem af Etf 
 
Alle medlemmer har mulighed for at stille kandidatforslag til udnævnelse som æresmedlem af 
Ergoterapeutforeningen. Kandidaten behøver ikke at være medlem af Ergoterapeutforeningen. Det er 
hovedbestyrelsen, der endeligt udpeger æresmedlemmer. Praksis er, at nye udpegninger præsenteres på 
Etf’s repræsentantskabsmøde. 
 
Etf har i øjeblikket seks æresmedlemmer. De er Ingrid Påhlsson, der blev udnævnt i 2007, Evald Krog, der 
blev udnævnt i 2010 samt Jytte Tjørnov, Tove Borg, Ulla Runge og Lilly Jensen, der alle blev udnævnt i 
2013. 
 
Der gælder disse retningslinjer for udpegning af æresmedlemmer: 
 

https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/REP19/rep-pixi_2019.pdf


Ergoterapeutforeningen kan udpege æresmedlemmer af foreningen. Æresmedlemmer udpeges blandt 
personer, der har gjort en særlig indsats for ergoterapi. Medlemskab af foreningen er ikke en betingelse for 
at komme i betragtning som æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfri og vil modtage Ergoterapeuten 
på deres hjemadresse. Æresmedlemmer udpeges i begrænset omfang. Det er foreningens 
Hovedbestyrelse, der udpeger æresmedlemmer. Alle medlemmer af Ergoterapeutforeningen kan stille 
forslag til Hovedbestyrelsen om, hvem Hovedbestyrelsen kan overveje at udpege som æresmedlem. 
 
Hvis du har et forslag til udpegning af et eller flere æresmedlemmer, kan du sende dit forslag til Etf på mail 
etf@etf.dk 
 
Det er vigtigt, at du begrunder dit forslag, så hovedbestyrelsen kan tage stilling til dit forslag. Etf skal have dit 
forslag senest den 1. juni 2019. 
 

Etf’s skriftlige beretning og jubilæumsskrift 

I juni-nummeret af Ergoterapeuten vil du kunne læse den skriftlige beretning, og finde mange andre 

relevante oplysninger om REP19. 

Sammen med beretningen modtager alle medlemmer jubilæumsskriftet ”En krønike om ergoterapi – en 

udviklingshistorie gennem de sidste 20 år”. I anledning af Etf’s 80-års fødselsdag har vi bedt ergoterapeut 

Johanne Drachmann om at beskrive de sidste 20 år for ergoterapiens historie. Det har hun gjort via 

interviews med en række ergoterapeuter fra forskellige facetter af faget med fokus på forskellige perspektiver 

og tidsrum.  

 

Vigtige tidsfrister 

I forbindelse med repræsentantskabsmødet er der en række tidsfrister i forhold til vedtægterne, der er værd 

at holde øje med. 

6. september 2019 er sidste frist for at indsende forslag til vedtægtsændringer. 

20. september 2019 offentliggøres den foreløbige dagsorden sammen med beretningen, regnskabet, 

rammebudgettet, de politiske fokusområder og forslag til vedtægtsændringer. 

4. oktober 2019 er sidste frist for medlemmerne til at indsende forslag, der ikke handler om Etf’s vedtægter. 

18. oktober 2019 skal alle indkomne forslag offentliggøres. 

 
Se sammensætningen af repræsentantskabet 
 
Du kan finde en samlet oversigt over dine kolleger i repræsentantskabet her: 

https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/REP19/rep19_repraesentantskabet.pdf 
 

Det politiske arbejde 

I dette nyhedsbrev vil vi også kort informere om et par vigtige nedslagspunkter i det politiske arbejde i Etf.  

 

WFOT – nu individuelt medlemskab for alle 

Ergoterapeutforeningen har valgt at tegne et individuelt abonnement til World Federation of Occupational 

Therapists (WFOT) til alle aktive medlemmer (eksklusiv studerende og passive medlemmer).  

Det giver fri adgang til ny ergoterapeutisk forskning i WFOT forskningsjournal Bulletin, som udkommer to 

gange om året, og adgang til øvrige medlemstilbud, som WFOT tilbyder. Eft tager dermed medansvar for, at 

mailto:etf@etf.dk
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/REP19/rep19_repraesentantskabet.pdf


alle medlemmer har direkte adgang til forskningslitteratur og øget mulighed for faglig udvikling på landets 

arbejdspladser. 

 

Ny 2-niveaudelt specialistordning  

Etf’s Specialistråd har siden december 2017 arbejdet med udviklingen af en todelt specialistordning, som vil 

give flere ergoterapeuter mulighed for at få fagligt anerkendt deres speciale kompetencer.  

Ordningen matcher de faglige niveauer for Danske Fysioterapeuters model og består af to niveauer:  

Niveau 1: Certificeret kliniker i xx. (Solidt klinisk/praktisk erfaringsniveau suppleret med relevant teoretisk 

viden) (nyt niveau) 

Niveau 2:  Specialist i xx. (Niveau 1 suppleret med et akademisk kompetenceniveau, svarende til den 

nuværende specialistordning) 

Ordningen lanceres i slutningen af august 2019 med ansøgningsfrist den 15. oktober 2019.   

 
 
Hjemmeside om REP19 

Vi har oprettet en REP19-hjemmeside, hvor vi lægger alle informationer om REP19, efterhånden som de 

bliver klar. Du finder siden her: https://www.etf.dk/rep19 

 
 

Nyhedsbreve 
 
Formålet med de løbende nyhedsbreve er at holde dig overordnet informeret om arbejdet i foreningen. Har 
du feedback 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). 
 

 

Med venlig hilsen 

   

Tina Nør Langager  Lotte Lagoni 

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