
 

 

 

 

 

 

Referat af Repræsentantskabsmøde i Ergoterapeut-

foreningen 

Afholdt den 16.-17. november 2019 

 

 

Tina Nør Langager indledte med at byde alle velkommen til repræ-

sentantskabsmødet. 

Punkt 1: Valg af dirigenter 

Tina Nør Langager oplyste, at det sædvanligvis er sådan, at det 

vælges to dirigenter, og at den ene er medlem, mens den anden 

ikke er medlem. Tina Nør Langager foreslog at vælge ældre- og 

sundhedschef i Hillerød kommune Hella Obel (medlem) som den 

ene dirigent og direktør i Komiteen for Sundhedsoplysning Charan 

Nelander som den anden dirigent.  

Begge blev valgt uden modkandidater.  

Formalia vedr. indkaldelse og beslutningsdygtighed: 

Dirigenterne foretog navneopråb og kunne konstatere, at repræsen-

tantskabet var beslutningsdygtigt. 

Herefter gennemgik dirigenterne formalia vedr. indkaldelse og kon-

staterede, at repræsentantskabet var lovligt indvarslet, hvilket der 

ikke var indsigelser overfor.  

Punkt 2: Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden: 

Forslag til dagsorden og program blev godkendt. 

Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af forretningsorden: 

Dirigenterne gennemgik forretningsordenen. Forslag til forretnings-

orden blev godkendt.  

Punkt 4: Valg af fem stemmeudvalgsmedlemmer og to suppleanter: 

Forslag til sammensætning af stemmeudvalget blev godkendt. 
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Punkt 5, Fremlæggelse og godkendelse af beretning om forenin-

gens virksomhed fra hovedbestyrelsen: 

Tina Nør Langager indledte den mundtlige beretning med at afspille 

animationen af Etf’s Grundfortælling. 

Herefter præsenterede Tina Nør Langager den mundtlige beretning, 

der er et supplement til den skriftlige og tidligere udsendte beret-

ning.  

Åse Munk Mortensen takkende for en flot beretning, og Åse Munk 

Mortensen oplyste, at der ville komme flere roser. Åse Munk Mor-

tensen gav udtryk for, at vi har et meget, meget engageret og dyg-

tigt formandskab. Åse Munk Mortensen oplyste, at hun er en del af 

en hovedbestyrelse, som har meget respekt for hinanden, og som 

gør en ihærdig indsats for at udfylde vores forpligtelser og mulighe-

der for foreningen, som aldrig set før. Åse Munk Mortensen gav 

endvidere udtryk for, at Etf har et dygtigt sekretariat, gode bestyrel-

ser og ikke mindst medlemmer. Åse Munk Mortensen gav udtryk 

for, at noget af det hun oplever er, at vi - Ergoterapeutforeningen er 

meget velkomne i tværfaglige sammenhænge. Åse Munk Morten-

sen pegede på, at hun også oplever medlemmer, der ikke kan finde 

fodslag i de sammenhænge, de indgår i. Åse Munk Mortensen un-

derstregede, at her skal vi skal være til stede og hjælpe dem med at 

definere deres rolle i sundhedssystemet. Åse Munk Mortensen 

fandt, at vi gør en dyd ud af at styrke tværfagligheden med alle fag-

grupper uanset hovedorganisation. Det, der giver mening, er, at vi 

samarbejder med alle på alle niveauer, så vi kan udfolde vores fag-

lighed. Åse Munk Mortensen oplever et godt samarbejde i Region 

Hovedstaden og i Region Sjælland. Åse Munk Mortensen oplever, 

at vi deler vores behov og ønske om at udøve vores kernefaglighed 

og deler med alle andre faggrupper. Åse Munk Mortensen oplyste, 

at der i denne rep-periode har været fokus på samarbejdet med de 

studerende i region Øst. De har haft observatørposter i bestyrelsen, 

som har ført til et givtigt samarbejde, bl.a. med en karrieredag. Åse 

Munk Mortensen gav udtryk for et håb om, at det bliver til en tradi-

tion. 
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Margrethe Boel Stendys supplerede beretningen med at fortælle, at 

vi i de sidste 3 år har haft stort fokus på, og måske især jeg, som 

ansat i somatikken, har arbejdet med at udbrede kendskabet til 

hvad, vi som ergoterapeuter kan byde ind med i det akutte syge-

husvæsen og generelt på regionalt niveau indenfor somatik og psy-

kiatri og i relation til de rekrutteringsproblemer, der opleves blandt 

flere faggrupper. 

Margrethe Boel Stendys oplyste, at vi arbejder i en virkelighed, hvor 

patientforløbene bliver stadigt mere intensive, og der er stigende 

behov for det, vi som ergoterapeuter kan byde ind med for at sikre 

patienterne gode forløb både under indlæggelse men også i over-

gangsfasen mellem sektorerne, hvor vi er med til at sikre den gode 

udskrivelse. Der er samtidig rekrutteringsproblemer indenfor flere 

faggrupper, og det har ført til, at arbejdsgiver begynder at overveje, 

om der er andre fagligheder, der kan spille ind i opgaveløsningen, 

end dem man traditionelt indtænker. 

Vi byder ind med mere ergoterapi, og vi kan se, at det indirekte afla-

ster plejen væsentligt. Vi går ikke på strandhugst hos andre fag-

grupper og overtager plejeopgaver. Vi er som faggruppe de fleste 

steder ekstremt undernormerede, og mere ergoterapi giver rigtig 

god mening ude på afdelingerne og i sektorovergangene. 

Margrethe Boel Stendys oplyste, at vi i Region Sjælland har udar-

bejdet et inspirationskatalog, hvor vi medarbejdere har beskrevet 

eksempler på arbejdsopgaver, der kan varetages af andre faggrup-

per. Politikerne i regionen har valgt en tilgang, der hedder ”følg eller 

forklar”, og vi kan også se, at der er stor interesse fra de andre regi-

oner. 

Vi ser nu, at man flere steder vælger at allokere plejeressourcer til 

mere ergo- og fysioterapi, og selv om det er på baggrund af mangel 

på f.eks. sygeplejersker og assistenter, er det med til at vise, at vi 

med vores kernekompetence kan øget kvaliteten af patientforløbet 

væsentligt, og endda at vi kan mindske ressourceforbruget, da ri-

siko for genindlæggelser mindskes betragteligt. 

Vi har også i regionsbestyrelsen i region Øst arbejdet med området 

under overskriften ”Magten til at bidrage”, og lige nu arbejder vi spe-

cifikt med ergoterapi i sektorovergange. 
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Margrethe Boel Stendys oplyste, at hun i hovedbestyrelsen har ita-

lesat behovet for en kompetenceprofil på akutområdet, fordi Mar-

grethe Boel Stendys oplever et stort behov for at understøtte ledere 

og medarbejdere i arbejdet med at profilere os overfor samarbejds-

partnere og beslutningstagere. 

Kompetenceprofilen er under udarbejdelse og ventes færdig i star-

ten af det nye år, og akutområdet er således også indeholdt i ho-

vedbestyrelsens forslag til fokusområder de næste 3 år. 

Peter Vögele takkede for en god beretning og takkede først og 

fremmest hovedbestyrelsen, for at de gør vores hverdag mulig ikke 

mindst i mit arbejde som formand i EFS Neurologi. Peter Vögele 

pegede på det vigtige i, at vi som frivillige i foreningen bliver bakket 

op, og det siger jeg tak for. 

Med hensyn til videreudviklingen af Specialistordningen anførte Pe-

ter Vögele, at han gerne ville have ført den diskussion her i repræ-

sentantskabet videre i stedet for at udvikle en kopi af fysioterapeu-

ternes nye ordning. Peter Vögele var ikke i tvivl om, at det skal nok 

lykkes, men en diskussion her havde været ønskelig. 

Anne-Marie Laustsen udtrykte en tak til både Tina Nør Langager og 

Lotte Lagoni for godt arbejde og arbejdsklima. Anne-Marie Lausten 

gav udtryk for, at hun gerne vil bidrage med regionsperspektiver 

gennem eksempler på, hvordan vi i perioden har lavet sammen-

hængende og koordinerende arbejde. 

Det første er beskæftigelsesområdet. Anne-Marie Laustsen oplyste, 

at hun kommer ud og møder mange politikere, og hendes tilgang 

er, hvordan vi som ergoterapeuter kan være med til at løse den op-

gave, vi har fået på en bedre måde. Anne-Marie Lausten har haft et 

supergodt og grundigt materiale at have med til dialogerne med po-

litikerne. Anna-Marie Laustsen oplyste, at hun har haft møder med 

nogle af dem, mens andre har fået materialet tilsendt. Det har skabt 

gode dialoger lokalt. Anne-Marie Laustsen oplyste, at I region Syd 

har vi fulgt op med en konference om/for ergoterapeuter på beskæf-

tigelsesområdet for at skabe et match mellem medlemmer og ar-

bejdsgivere. Vi ved, at det for nogle ergoterapeuter kan være svært 
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at navigere i, hvordan stillingerne bliver opslået, dvs. som sund-

hedsstillinger eller som administrative stillinger.  

Anne-Marie Laustsen gav udtryk for begejstring over grundfortællin-

gen. Anne-Marie Laustsen oplyste, at det har været en proces med 

stor medlemsinvolvering og diskussion i hovedbestyrelsen. Vi har i 

region Syd opfordret medlemmerne til at holde møder på arbejds-

pladserne, hvor Anne-Marie Laustsen har været inviteret til dialog 

om, hvordan vi kan bruge grundfortællingen. Anne-Marie Laustsen 

oplyste, at hun også bruger den, når hun møder politikere for der-

igennem at give dem en forståelse af vores kernebidrag til deres 

opgaveløsning. Anne-Marie Laustsen pegede videre på, at i spar-

ring med medlemmerne bidrager grundfortællingen til en skarp fag-

lig profil. Vi kan sikre og imødegå besparelser og forringelse, når le-

derne forstår værdien for vores faglighed, og hvad vi gør for bor-

gerne. 

Anne-Marie Laustsen oplyste, at regionen har lavet en række tema-

dage om ergoterapi; - i alt 3 dage af 4½ time. Anne-Marie Laustsen 

oplyste, at budgettet blev overskredet, og at der tilmed måtte lukkes 

for deltagelse; - alt i alt en succes med stor tilstrømning.  

Anne-Marie Laustsen gav udtryk for, at vi har en fantastisk faglig-

hed uanset, hvornår vi er uddannet. Vi kunne blive bedre til at få et 

bedre og mere præcist sprog både imellem os selv, overfor patien-

terne og overfor vores ledelse. 

I den forbindelse pegede Anne-Marie Laustsen på, at Etf’s anbefa-

linger på hjælpemiddel- og demensområderne har været rigtig gode 

til at skabe debat. 

Annette Kjærsgaard oplyste, at hun er formand for det 3. største 

selskab i foreningen; - EFS Dysfagi. 

Annette Kjærsgaard havde samme budskab som Peter Vögele i re-

lation til specialistordningen. Vi har mange specialister derude. Men 

det eneste, Annette Kjærsgaard selv har kunnet med den titel 

kunne med den titel, er at sætte den på visitkortet. Hvad skal vi så, 

som selskab med en specialistordning? Hvad er motivationen, hvis 
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vi ikke kan bruge det til noget, og medlemmerne i klubben priorite-

rer specialistordningen lavt. 

Annette Kjærsgaard oplyste, at hun også er Ph.d.  og privatprakti-

serende, og at hun løbende har fortsat en faglig udvikling  

Annette Kjærsgaard pegede på, at Etf tilkendegiver, at de primært 

er for offentligt ansatte, hvilket fik Annette Kjærsgaard til at spørge, 

hvorfor hun så skal blive i Etf. Tilsvarende spurgte Annette Kjær-

gaard til, hvorfor akademikere skal blive i Etf. 

Johanne Drachmann oplyste, at hun de seneste dage har været på 

en rejse; - jeg sad og læste beretningen. Johanne Drachmann oply-

ste, at hun i 1969 blev elevrådsformand og observatør i hovedbe-

styrelsen. Mødet foregik i et kælderlokale, og der var ikke ret 

mange tilstede, og der var 900 medlemmer i Etf. 

Johanne Drachmann pegede på, at vi i dag er vi 9.200, så et tilba-

geblik på udviklingen viser, at det er utroligt, hvad der er sket de se-

neste 50 år. Johanne Drachmann oplyste, at hun altid har været ak-

tiv og utrolig glad for sit medlemskab. Johanne gav udtryk for, at 

hun efter at have læst beretningen havde tænkt; - ”hold da op, hvad 

vi har nået”! 

Johanne Drachmann pointerede, at vi ikke er en lille lukket 

gruppe/forening men derimod en meget stor åben gruppe, og at det 

er en fantastisk udvikling, vi har været igennem. Johanne Drach-

mann fremhævede, at den måde, hvorpå vi har været i stand til at 

sætte patienten i centrum og vise vores forståelse for den enkelte. 

Det canadiske materiale med den patientcentrerede tilgang er utro-

lig vigtig for faget. 

Johanne Drachmann afsluttede med at oplyse, at dette er hendes 

sidste repræsentantskabsmøde, og at hun er stolt og ser frem at 

følge Etf fremover 

Rikke Uldum takkede for beretningen og gav udtryk for, at hun også 

er stor fan af grundfortællingen. Rikke Uldum oplyste, at hun for ny-

lig deltog i en virksomhedsmesse i Hvidovre kommune, hvor elever 

fra 7.-10. klasse var inviteret til møde offentlige aktører. De unge 



 

 

 

 

 

 

7/44 

 

ville gerne høre noget om ergoterapi, og de vidste på forhånd ikke 

noget som helst. Rikke Uldum pegede på, at det derfor var fanta-

stisk med grundfortællingen og fandt det vigtigt, at vi bliver kendte, 

så vi sikrer rekruttering til studiet.  

Henrik Kruse-Hansen takkede for beretningen og takkede Johanne 

Drachmann for at spole filmen 50 år tilbage. Man bliver så stolt. 

Tak. 

Henrik Kruse-Hansen kvitterede for Peter Vögeles indlæg angå-

ende specialistordningen med en tak for at minde hovedbestyrelsen 

om at huske på EFS’erne. Henrik Kruse-Hansen gav udtryk for, at 

han vil bestræbe sig på at huske dette fremover.  

Til spørgsmålet om hvorfor man skal være i Etf, når man er privat-

praktiserende, specialist, eller Ph.d.  anførte Henrik-Kruse Hansen, 

at det er en længere diskussion, som han også skal prøve at huske 

på 

Anne Theilgaard Jacobsen supplerede med en tak til de tillidsvalgte 

derude, som er foreningen på arbejdspladserne. Anne Theilgaard 

pegede på, at de gør en kæmpe forskel. Anne Theilgaard Jacobsen 

oplyste, at vi har ændret vores TR-strategi med fokus på medska-

belse og dialog på arbejdspladserne. Anne Theilgaard Jacobsen 

følte trang til at give udtryk for, at sammen med samarbejdsaftaler 

mv. har vi to ben, som vi kan gå på. Anne Theilgaard Jacobsen pe-

gede på, at det handler om, at vi fik de første TR i 1900-tallet, hvor 

den primære opgave var, at sikre overholdelse af bl.a. overenskom-

sten. Det skal vi stadig, men vores opgave er blevet lang bredere 

og stadig vigtigere. 

Maj Britt Middelhede Olsen ønskede at supplere den mundtlige be-

retning med at pege på, at gennem den tid, hun har deltaget, har vi 

fået større og større engagement for medlemmerne, og det er fan-

tastisk, og vi havde senest 80 medlemmer til et af vores arrange-

menter. Så medlemmerne efterspørger faglige aktiviteter.  

Maj Britt Middelhede Olsen pegede på, at det politiske fylder meget, 

og at det har givet kampvalg til flere pladser, hvilket er positivt for 

det fagpolitiske arbejde. 
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Tina Nør Langager takkede for gode, konstruktive input til beretnin-

gen. Det er en fornøjelse med denne debat, hvor vi kvalificerer hin-

anden med opmærksomhedspunkter, vi skal have fremadrettet i vo-

res arbejde. 

Så tak for jeres tilkendegivelser – rørt bliver man altid, når man får 

ros. Tak for det. 

I forhold til de spørgsmål der kom, pegede Tina Nør Langager på 

følgende: 

Tak til Peter Vögele for påpegningen i forhold til specialistordnin-

gen. Tina Nør Langager var glad for, at der ikke er uenighed om 

ordningen. Tina Nør Langager pegede på det vigtige i at præcisere, 

at hovedbestyrelsen har fulgt en indstilling fra specialistrådet, og at 

det er deres ønske, at vi skulle gøre noget nyt i forhold til deres 

spejling af omverdenen. Det har vi lyttet til. Tina Nør Langager oply-

ste, at de krav, der var i specialistordningen, stadig er de samme, 

og at der alene er beskrevet et lavere niveau. 

I forhold til det samme emne fra Annette Kjærsgaard gav Tina Nør 

Langager udtryk for, at hun ønsker, at selskaberne kan se sig selv i 

specialistordningen. At det er værdien for samfundet, der skal vise 

sig i specialistordningen. Tina Nør Langager gav udtryk for et håb 

om, at vi når frem til en specialistordning for dysfagi. 

Med hensyn til det brev, der blev nævnt, som netop har være sendt 

ud til alle medlemmer med efter-/videreuddannelse på kandidatni-

veau, oplyste Tina Nør Langager, at det er udtryk for forberedelser 

til overgangen til AC. Vi er opmærksomme på både kandidater og 

Ph.d.er, og vi skal have opmærksomhed på alle. 

Afslutningsvis understregede Tina Nør Langager, at vi skal være 

gode til at fejre vores succeser og omsætte det til handlinger, idet 

hun takkede for de gode eksempler på anvendelse af vores ar-

bejde.  

Beretningen blev godkendt med 74 stemmer for, 0 imod og 0 

blanke.  
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Punkt 9a: Afrapportering fra honorarpolitisk udvalg og punkt 9b: 

Forslag til honorering af formand, næstformand, regionsformænd 

og hovedbestyrelsesmedlemmer 

Honorarpolitisk udvalg præsenterede deres rapport.   

Dirigenten oplyste, at der var kommet 2 ændringsforslag fra en 

gruppe medlemmer i Region Øst. Ændringerne blev præsenteret af 

Peter Vögele og Didde Neuchs Christensen. De 2 ændringsforslag 

omdeltes. 

Forslagsstillerne gav udtryk for, at de generelt vil betegne udvalgets 

forberedende arbejde og indstillinger som ”ordentlig” mv., idet man 

dog finder, at der skal være bedre ”sikkerhed” for politikerne, når de 

fratræder fra hvervet. 

Alle forslag blev præsenteret visuelt og gennemgået af dirigenten. 

Tina Nør Langager anførte, at hun er rigtig glad for, at vi klappede 

af Honorarpolitisk Udvalg for deres arbejde, og Tina Nør Langager 

takkede udvalget for grundigt og modigt arbejde. Tina Nør Lang-

ager takkede også gruppen fra region Øst for deres ændringsfor-

slag. 

Tina Nør Langager understregede, at den opgave, vi skal have løst, 

er at tage stilling til forslagene. Det er et stort ansvar for alle. Tina 

Nør Langager pegede på, at der er flere perspektiver, og at HB der-

for har valgt at tage beslutningen ud fra ”armslængde-princippet”. 

Tina Nør Langager gav udtryk for, at formandskabet støtter hono-

rarpolitisk udvalgs forslag. 

Anne-Marie Møldrup Nielsen pegede på, at det har været kom-

plekst at gennemskue udvalgets arbejde. Anne-Marie Møldrup Niel-

sen kvitterede for deres grundighed i forhold til at overskue de øko-

nomiske konsekvenser. Anne-Marie Møldrup Nielsen ønskede op-

lyst, hvad det kostede, da den tidligere formand og tidligere næst-

formand gik midt i en periode? 

Dirigenterne oplyste, at det havde kostet ca. 1,4 mio. kr.  
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Marianne Christensen ønskede oplyst, hvorvidt det også er tanken, 

at Funktionærlovens bestemmelser om opsigelse også gælder ved 

fratræden efter eget ønske, hvortil Peter Vögele svarede, at det 

også vil være gældende for politikere, som stopper efter en valgpe-

riodes udløb.  

Marianne Christensen ønskede oplyst, hvilke tanker man har gjort 

sig i forbindelse med overgang til folkepension, hvortil Peter Vögele 

svarede, at her forudsættes man at benytte sig af denne rettighed, 

således at Etf ikke skal betale for fravalg af folkepension.  

Anne Theilgaard Jacobsen anførte, at dette her ikke er sort/hvidt, 

ret og rimeligt. I forhold til udvalgets forslag fandt Anne Theilgaard 

Jacobsen, at når man som fuldtidsfrikøbt valgt ikke ønsker at gen-

opstille, har man haft mulighed for at orientere sig mod dette valg. 

Derfor mente Anne Theilgaard Jacobsen, at udvalgets forslag om 3 

måneder er rimeligt.  Med hensyn til argumenterne havde Anne 

Theilgaard Jacobsen forståelse for en overvejelse om, hvorvidt det 

vil være vanskeligt at få et andet arbejde, hvor man eksempelvis 

har været i medierne med kritik etc. Hvordan er mulighederne for et 

job? Nogle døre lukker, andre åbner sig. Anne Theilgaard Jacobsen 

udtrykte sin støtte til udvalgets forslag. 

Henrik Kruse-Hansen udtrykte stor ros til honorarpolitisk udvalg for 

arbejdet og til ændringsforslaget. Henrik Kruse-Hansen støttede ud-

valgets forslag pga. gennemsigtigheden i økonomien, og Henrik 

Kruse-Hansen pegede på, at som hovedbestyrelsesmedlem er det 

en vigtig opgave at have øje for økonomien.  

Marie Kaas anførte, at Henrik Kruse-Hansens indlæg fik hende til at 

tænke, at det ikke er urealistisk; og at vi lige har hørt hvad senest 

formands/næstformands skift midt i en periode kostede Etf. 

Marie Kaas ønskede oplyst, ændringsgruppens baggrund for 2 æn-

dringsforslag er? 

Didde Neuchs Christensen svarede til dette, at det ikke er fordi, vi 

er ubeslutsomme. Det ene forslag er mere vidtgående end det an-

det, og derfor er der 2 ændringsforslag.  
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Johanne Drachmann gav udtryk for, at hun fandt udvalgets forslag 

gennemtænkt og ordentligt. For det første pegede Johanne Drach-

mann på, at armslængdeprincippet er det eneste rigtige, og at re-

præsentantskabet skal træffe denne beslutning. Johanne Drach-

mann pegede på, at politikere i dag generelt beskyldes for at rage til 

sig, hvilket ikke er tilfældet i Eft. Når vi ikke er helt enige mht.  udløb 

af en periode, er det fordi, man kan se det på forskellig vis. Når en 

periode udløber, kan man betragte det som en fyring. Ændringsfor-

slagsstillerne vil ikke bruge flere penge, men pege på en mere hen-

sigtsmæssig anvendelse af økonomien i Etf. 

Maj Britt Middelhede Olsen ønskede ikke at kommentere på, hvad 

hun mente om det ene eller det andet, og inden længe har vi valg til 

2 nye regionsformænd, hvor Maj Britt Middelhede Olsen kandiderer 

til den ene post. Maj Britt Middelhede Olsen oplyste, at honorarerne 

ikke fylder meget i hendes overvejelser i forbindelse med kandida-

turet.  

Anne Mette Riber oplyste, at hun deltager som gæst, Anne Mette 

Riber fandt, at udvalget har lavet et flot arbejde. Opgaven er op-

stået af en grund – og det er der en grund til. Anne Mette Riber an-

førte, at det maner til eftertanke og omhu, inden I stemmer i dag. 

Det, I vælger, kan få langtrækkende konsekvenser. Anne Mette Ri-

ber gav udtryk for, at hun er optaget af, at det vi har prøvet, vil vi 

ikke prøve igen. Hvad åbner flest døre og sikrer mest forudsigelig-

hed? 

Margrethe Boel Stendys oplyste, at hun er medstiller af ændrings-

forslaget og pegede på, at der ikke er så meget dramatik. Margre-

the Boel Stendys understregede, at vi skal passe på ikke at foku-

sere på de 1,4 mio.kr. for et par år sigen. Ændringsforslaget stiller 

politikerne på lige fod med funktionærloven. Udvalgets forslag ko-

ster 3 mdr. ekstra løn, når man går på pension. 

Dirigenten oplyste, at de 3 forslag vil blive sat til afstemning enkelt-

vis, idet der først stemmes om honorarpolitisk udvalgs forslag. Ved-

tages dette forslag ikke, stemmes der om ændringsforslag 1. Vedta-

ges det ikke, stemmes der om ændringsforslag 2. Vedtages det 
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ikke, er ingen af forslagene vedtaget, og fratrædelsesbestemmel-

serne ændres ikke.  

Honorarpolitisk udvalgs forslag:   Ja 30, nej 42, blank 2 

Ændringsforslag 1: Ja 55, nej 15, blank 4 

 

Ændringsforslag 2: ja 48, nej 18, blank 11 

Da ingen af forslagene fik det påkrævede stemmetal, som gælder 

for vedtægtsændringsforslag, kunne ingen af forslagene vedtages. 

Dirigenterne præsenterede herefter muligheden for, at repræsen-

tantskabet stemmer om den del af udvalgets forslag, der ikke om-

handlede fratrædelsesordningen, og som ikke er fastsat i vedtæg-

ten. For at kunne gennemføre en sådan afstemning valgte dirigen-

terne at lade repræsentantskabet tage stilling til, om man ønskede 

en sådan afstemning, idet dirigenterne så ønskede, at denne be-

slutning skulle godkendes med et flertal ¾ af de afgivne stemmer 

for at kunne effektueres.  

Afstemningen om eventuel gennemførelse af en afstemning blev 

godkendt med 68 stemmer for, 2 imod og 3 blanke.  

Afstemningen om den del af udvalgets forslag, der ikke omhandler 

fratrædelsesordningen blev vedtaget med 74 stemmer for, 0 imod 

og 0 blanke. 

Lotte Lagoni takkede honorarpolitisk udvalg for arbejdsindsatsen.  

Punkt 9c: Nedsættelse af et honorarpolitisk udvalg 

Lotte Lagoni præsenterede hovedbestyrelsens forslag om, at der 

ved hvert repræsentantskabs periode nedsættes et honorarpolitisk 

udvalg jf. beslutning herom på REP16. 

Forslaget blev vedtaget med 74 stemmer for, 0 imod og 0 blanke. 

Punkt 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7p, 7s: Ændring af vedtægt 

(vedr. ”Etf’s medier”) 
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Maj Britt Middelhede Olsen præsenterede hovedbestyrelsens for-

slag til ændring af vedtægtens formuleringer således, at formulerin-

gen ”Etf’s medier” anvendes konsekvent. Formuleringen erstatter 

dermed ”Etf.dk” og ”medlemsblad”. Maj Britt Middelhede Olsen op-

lyste, at forslaget ikke har ikke til hensigt at begrænse formidlingen 

til medlemmerne, og at de forskellige kommunikationskanaler fort-

sat vil blive anvendt, så målgrupperne nås, hvilket f.eks. gælder ved 

indkaldelse til repræsentantskabsmøder m.v., hvor annoncering vil 

fremgå på mere end ”et medie”. 

Forslaget blev vedtaget med 74 stemmer for, 0 imod og 0 blanke.  

Repræsentantskabsmøde i Konfliktfonden 

Tina Nør Langager præsenterede næste punkt på dagsordenen, og 

foreslog direktør Lars Møller valgt som dirigent for mødet i Konflikt-

fonden. Lars Møller blev valgt uden modkandidater.  

Lars Møller konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, idet indkal-

delsen her følger indkaldelsen til det ordinære Repræsentantskabs-

møde. 

Repræsentantskabet godkendte dagsordenen. 

Tina Nør Langager fremlagde hovedbestyrelsens mundtlige beret-

ning.   

Der fremkom ingen spørgsmål til beretningen, som dermed god-

kendtes.  

Den økonomiske udvikling i konfliktfonden 2016-2018 blev fremlagt 

og gennemgået år for år.  

Peter Vögele ønskede oplyst, hvad hvert medlem indbetaler pr. år 

til Konfliktfonden.  

Tina Nør Langager oplyste, at der indbetales/overføres 30,- kr. pr. 

kvartal pr. aktivt medlem, 

men at der jf. beslutning herom på REP16 ikke var indbetalt/over-

ført i 2017. 
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Peter Vögele gav udtryk for, at midlerne efter hans opfattelse er 

dårligt investeret, siden afkastet er så ringe, hvilket Peter Vögele 

fandt problematisk. 

Tina Nør Langager oplyste, at afkastet havde været meget svin-

gende grundet den generelle uro på de finansielle markeder, og at 

det selvfølgelig altid er ærgerligt, at vi oplever kurstab, selvom kurs-

tabene ikke er realiserede. Tina Nør Langager pegede i den forbin-

delse på, at det endda ses andre steder, at der arbejdes med nega-

tive forrentninger. 

Rikke Uldum ønskede oplyst, hvad udgiften til administration af 

Konfliktfondens midler dækker? 

Tina Nør Langager oplyste, at udgiften dækker formueforvalternes 

honorarer, og at de specifikt fremgår af regnskaberne. 

Rikke Uldum ønskede oplyst, hvilken investeringsprofil, der gælder 

og hvem, der forvalter pengene herunder, om der gælder andre 

regler end for privatpersoner.  

Tina Nør Langager oplyste, at investeringsprofilen helt bevidst lig-

ger i den forsigtige ende af skalaen netop for, at midlerne skal 

kunne realiseres ved konflikt uden for stor risiko for tab. Tina Nør 

Langager oplyste, at vi benytter professionelle kapitalforvaltere 

netop fordi, det ikke ligger indenfor hovedbestyrelsens kompetence-

område at stå for dette. Med hensyn til regler oplyste Tina Nør 

Langager, at vores investeringer er baseret på nogle klare, etiske 

retningslinjer, som også fremgår af det udsendte materiale.  

Regnskaberne blev godkendt med følgende stemmetal: 

2016: Ja 73, nej 0, blank 1 

2017: Ja 72, nej 0, blank 2 

2018: Ja 71, nej 0, blank 3 

Herefter konstaterede Tina Nør Langager, at repræsentantskabs-

mødet i Konfliktfonden var afsluttet. Tina Nør Langager takkede for 

debatten og for god ro og orden. 
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Punkt 8: Fremlæggelse og godkendelse af politiske fokusområder 

for foreningens arbejde 2020-2022 

Henrik Kruse-Hansen præsenterede dagsordenens punkt 8, som er 

hovedbestyrelsens forslag til de næste 3 års strategiske fokusom-

råde. ”VI GØR DIN hverdag mulig — 2020-2022”. Ergoterapeuter er 

i dag anerkendt for den stærke faglighed, brug af valide undersø-

gelsesredskaber og tværfaglige arbejdsform. Det er kompetencer, 

der efterspørges bredt i velfærdssamfundet. Vores langsigtede am-

bition er en mere forskningsbaseret praksis. Det vil styrke vores 

faglighed yderligere, så vi kan præge udviklingen i samfundet 

endnu mere.  

Henrik Kruse-Hansen oplyste, at vi derfor i år har valgt at sende for-

slag til fokusområdet ud med nogle helt konkrete forslag til indsat-

ser: Lige adgang til ergoterapi, styrket praksisudvikling og styrket 

forskning. Det har vi gjort for at vi og I mere tydeligt kan sætte ret-

ning og mål på Etf's politikudvikling.  

Indsatsområderne bygger videre på den foregående REP-periodes 

fokusområde ”Kvalitet og trivsel i hverdagen”, som har været træde-

sten i forhold til at sætte fokus på sammenhængen: At gode ram-

mer og vilkår for at yde kvalitet i opgaveløsningen understøtter triv-

sel, der gavner kerneopgaven. Grundfortællingen er ét af resulta-

terne. 

 

”Vi gør din hverdag mulig - 2020-2022” er en ny udviklingsrejse. 

Men ikke mere ny end at den ligger lige i forlængelse af sidste peri-

odes "kvalitet og trivsel i hverdagen”. 

 
Tina Nør Langager præsenterede fokusområdet ”Lige adgang til er-
goterapi”.   

På papiret har vi i Danmark alle let og lige adgang til sundhedsvæ-
senet. Men virkeligheden viser noget andet. Sundhedsvæsenet er i 
dag organiseret med store geografiske forskelle. Regionale og kom-
munale tilbud er meget forskellige både ift., hvilke målgrupper, der 
får tilbud – og hvordan disse tilbud er tilrettelagt ift. indhold, tid, fag-
ligheder og kompetenceniveau. 
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Tina Nør Langager pegede her som et tydeligt eksempler på hele 
kronikerområdet, hjerneskadeområdet og børneområdet. Det er vig-
tigt at påpege, at i dagsordenen om lige adgang til ergoterapi løfter 
vi i alt vores politiske arbejde både lokalt og nationalt – og både i 
forhold til de offentlige og private tilbud.  Vi påpeger mangler, vi 
fremhæver de gode eksempler, og vi arbejder for bindende kvali-
tetskrav i indsatserne.  

Borgernes forventninger er: øget tilgængelighed, mere frit valg og 
flere patientrettigheder.  

Vi har mærket udfordringen i årevis, men den seneste lov om frit 

valg på Sundhedslovens §140, har vist, at vi må blive klogere på de 

nye muligheder og udfordringer, det giver ergoterapi i både offent-

ligt og privat regi. Derfor foreslår HB, at vi arbejder strategisk med 

området.   

Tina Nør Langager oplyste, at de delegerede på Etf’s generalfor-

samling i 1990 sagde nej til gå videre med planerne om at blive del 

af ydernummersystemet, og det har ikke været muligt siden at blive 

en del af det.  

Tina Nør Langager pegede på, at der i de senere år har været en 

tendens til flere private tilbud på sundhedsområdet. Der er kommet 

frit valg af privathospitaler efter 30 dages ventetid, og der er åbnet 

op for frit valg af privat leverandør af genoptræning, hvis kommunen 

ikke begynder den syv dage efter udskrivning fra sygehuset. Den 

nuværende regering vil sandsynligvis ikke være lige så optaget af 

frit valg af private løsninger, som den borgerlige regering var det. 

Omvendt er der en åbning for dialog i forhold til regeringens fokus 

på lighed i sundhed. I dag er der blandt andet det problem, at prak-

tiserende speciallæger ikke kan henvise til ergoterapi. Tina Nør 

Langager oplyste, at Etf både i debatindlæg og i et brev til den nye 

sundhedsminister har gjort opmærksom på problemet.  

 

I relation til Frit Valg Service oplyste Tina Nør Langager bl.a., at Etf 

har brugt mange ressourcer på at hjælpe Frit Valg Service med at 

beskrive ydelserne på basalt niveau, men alligevel har Frit Valg 

Service valgt selv at fastsætte priserne for ydelserne uden en for-

handling med Etf.  Vi mener ikke, at vi blot skal stille vores viden til 
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rådighed uden at få en forhandlingsret. Derfor har vi i august 2019 

meddelt, at vi ikke ønsker at hjælpe med at beskrive ydelserne på 

specialiseret og avanceret niveau.  

 

Tina Nør Langager pegede på, at ønskerne om at få en aftale med 

Sygesikringen fik et andet perspektiv i forbindelse med debatten og 

Søren Brostrøms holdning hertil. Det perspektiv skal vi tage i be-

tragtning, men Etf bør dog have øje for, at privatpraktiserende ergo-

terapeuter kan dække ydelser i hele landet og samtidig have den 

langsigtede løsning i sundhedsvæsnet for øje. 

 

Lotte Lagoni præsenterede indsatsområdet ”Styrket praksisudvik-

ling”. Lotte Lagoni pegede på, at vi skal understøtte medlemmernes 

efterspørgsel på faglige arrangementer. Praksis kalder også på 

rammer og beskrivelser af kvalitet og niveauer for vores produkter, 

og de faglige produkter kan også anvendes til drøftelse med ledel-

serne med hensyn til kompetencer. 

Lotte Lagoni oplyste, at praksisudviklingen støttes af Etf’s fonde og 

puljer. Lotte Lagoni oplyste, at 15 udvalgte medlemmer har været 

involveret i et serviceeftersyn af fondenes aktualitetsniveau, og der 

på baggrund af dette er udarbejdet nye retningslinjer, der træder i 

kraft den 1.1. 2020.  

Lotte Lagoni oplyste, at fordelingen mellem Forskningsfonden og 

Praksispuljen viser, at 75% af midlerne går til forskning og 25% till 

praksis. 

Lotte Lagoni oplyste, at 4.500 ergoterapeuter er medlem i et af Etf’s 

stærke netværk, hvoraf 2 har 25-års jubilæum. De faglige selskaber 

er en guldgrube for foreningen og er helt afgørende for den fremad-

rettede udvikling. Der afsættes 265.000 kr. årligt i støtte til dette ar-

bejde.  

Om Ergoterapeuternes videnskabelige råd (EVR) oplyste Lotte 

Lagoni, at hovedbestyrelsen finder det rigtigt og nødvendigt at ud-

vikle EVR’s formål, så det kommer til at fremstå mere tydeligt, 
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herunder også samarbejder/relationerne mellem EVR og klubber, 

netværk mv. Dette arbejde vil blive igangsat i den kommende peri-

ode.  

Lotte Lagoni oplyste, at kompetenceprofilerne er en af de store suc-

ceser, og at flere har sagt, at de er værdifulde i dialoger med le-

dere, når der skal beskrives faglighed etc. Det kan imidlertid være 

svært at få dem ”ned fra hylden”, og at det vil være et område, der 

skal arbejdes med.  

Det tredje indsatsområde ”Styrket forskning” blev præsenteret. 

Lotte Lagoni oplyste, at der pt. er 22 Ph.d.-studerende, 38 uddan-

nede Ph.d’ere og 2 professorer. Lotte Lagoni understregede, at 

forskning ikke kan finde sted uden praksis, og at hovedbestyrelsen 

ønsker, at der beskrives en forskningsstrategi. Lotte Lagoni pegede 

på, at vi skal arbejde strategisk med andre aktører omkring forsk-

ning, og at vi skal have en bedre formidling af egen forskning, så 

alle ergoterapeuter får adgang til den nyeste viden. 

Herefter debat om forslaget.  

Annette Jackson oplyste, at hun er formand for Netværket af privat-

praktiserende ergoterapeuter, som er formaliseret i Etf som en 

Klub. Lidt intro er vigtig. Vi er ikke et fagligt netværk, men et net-

værk der har fokus på at støtte og inspirere de ergoterapeuter, som 

drømmer om at være privatpraktiserende – i mange forskellige for-

mer – det kan være produktudviklere, det kan være behandlere, 

konsulenter, iværksættere m.fl. og tilbyde ydelser af lige netop det, 

de mener, mangler eller kan supplere det offentlige eller private ar-

bejdsmarked. 

Annette Jackson takkede for udspillet. Tak fordi I har taget så væ-

sentligt et emne på som fokusområde. Annette Jackson oplyste, at 

bestyrelsen har følgende kommentarer til forslaget de næste 3 års 

indsatsområder. Vi mener, at teksten på side 6 skal ændres. Som 

det står nu, sender det nogle signaler indadtil og udadtil, som be-

grænser og derfor ikke er hensigtsmæssige. Jeg vælger at trække 

noget af den viden og erfaring frem, som vi i bestyrelsen synes er 

relevant at hele repræsentantskabet får del i. Den er med 
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udgangspunkt i egne erfaringer og i kontakt til egne medlemmer og 

til andre selvstændige afdelinger. 

Annette Jackson pegede på et eksempel fra vores verden, hvor vi 

oplever, at ydernumre, dvs. den nuværende sygesikringsaftale i den 

grad kan bremse kvaliteten i det faglige arbejde og væksten for det 

selvstændige område, lige så vel som Fritvalgsaftalen kan gøre det, 

hvis ikke vi er bevidste om, hvordan vi vil byde ind i forhold til ind-

satserne; - tilbage til sygesikringen for det er den, der står så tyde-

ligt. Nogle af vores konkolleger har tæt samarbejde med fysiotera-

peuter. De ser, at fysklinikkerne skal tage alt ind dvs., de skal favne 

bredt. De bliver generalister i stedet for specialister. Vi ser også, at 

ydernummerordningen blot er en anden form for lønmodtageraftale, 

hvor de selvstændige samtidig fastlåses i nogle uhensigtsmæssige 

rammeaftaler. Aftaler, som også betyder, at f.eks. nye selvstændige 

sætter utroligt lave priser for deres indsatser, fordi de ikke kan få 

ydernummer. Vi ser, at der er lange ventelister ved psykologer med 

ydernumre. Borgerne vælger jævnligt at betale selv, så de kan 

komme i gang eller får bevilget forløb via sundhedsforsikringer eller 

Danmark. Og her er det også vigtigt at være opmærksom. Vi ser 

nemlig, at forsikringsselskaber har forskellige aftaler i forhold til at 

visitere til ergoterapi. Også inden for eet forsikringsselskab. Dvs. 

borgeren er afhængig af, hvilket forsikringsselskab, ja sågar af-

hængig af hvilken forsikringsmedarbejder, vedkommende kommer i 

kontakt med. I nogle af forsikringsselskaberne bliver vi endda regi-

streret som alternative behandlere. Det er ikke holdbart. Lige nu 

kan vi hjælpe hinanden i netværket af privatpraktiserende via vores 

FB-gruppe, så vi f.eks. kan få tip til, hvilke forsikringsselskab, der 

gør noget. Vi kan også bakke op i forhold til prissætning og eget ar-

bejdsmiljø. Dette er et eksempel på noget, der kunne organiseres 

via fagforening og ikke kun via de frivillige kræfter. 

Annette Jackson gav udtryk for, at hun ville ønske, at I alle kunne 

have været vidne til de sidste par netværksdage- og døgn i vores 

netværk, - ikke mindst præsentationsrunden - så I kan opleve hvil-

ken energi og højt kvalificerede tilbud, der faktisk findes inden for 

det private område af ergoterapi. Men også hvilke udfordringer, der 

kan være. Der er brug for koordinerede og velprioriterede indsatser 
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for at få flere sunde ergoterapeutvirksomheder på banen. Der er be-

hov for at stile højere end til, at vi skal have ydernumre. Og jo, der 

skal kunne henvises til ergoterapi. For vi skal som privatpraktise-

rende kunne fortsætte den sunde udvikling, som allerede er i gang. 

Men lad os ikke begrænses af at stile efter et ydernummer, der alle-

rede er på vej til at spille fallit. Fokuser på at skabe andre former for 

handelskanaler og fælles aftaler til det offentlige end en begræn-

sende sygesikring, og glem ikke de utroligt vigtige indsatser, de pri-

vatpraktiserende ergoterapeuter tilbyder borgerne individuelt og til-

byder andre private virksomheder. 

Annette Jackson pegede på, at der er behov for, at vi drager nytte 

af den store erfaring, der allerede er hos de privatpraktiserende, 

men som sandelig skal bredes ud til alle - også nye. Vi oplever et 

engagement og en mangfoldighed af indsatser af høj kvalitet. Men 

vi oplever også en manglende fælles målrettet indsats, og det er det 

beskrevne materiale et godt eksempel på. Det hjælper ikke, at ilden 

hovedsageligt brænder i Klub for privatpraktiserende ergoterapeu-

ter. Denne ild er i betydelig grad holdt i gang af frivillige kræfters 

drivkraft. Annette Jackson ser et behov for en langt mere organise-

ret støtte imod at udvikle det selvstændige hverv. Vi ser noget vig-

tigt sker, særligt igennem det sidste år. Lad det fortsat udvikle sig. 

Og vi kan starte med at få ændret i den tekst, der står på side 6, 

f.eks. ved at slette linjen om “ydernumre” 

Annette Jackson oplyste, at vi vil sende vores årsberetning og stra-

tegi for 2020-2022 til hovedbestyrelsen. Sammenhængskraft har 

stor betydning, og vi fra bestyrelsen inviterer til, at vi alle arbejder 

sammen mod en mere hensigtsmæssig aftale imellem det offentlige 

og det private, som Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen jo også 

talte for i gårsdagens oplæg. 

Tina Nør Langager kvitterede for indlægget. Der er ingen tvivl om, 

at Etf ikke kan arbejde med privatområdet, uden at klubben inddra-

ges. Det er centralt, at vi arbejder for, at der kan henvises til privat 

ergoterapi. Vi skal aktuelt arbejde ind i det offentlige system – og så 

må vi hen ad vejen tilpasse os i forhold til det offentlige system. 
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Det er vigtigt, at vi har et mål på den langsigtede bane, og at der 

også er adgang via et privat system. En stor del af strategien er at 

få klarlagt det behov, der er for borgerne. Det er vigtigt at arbejde 

sammen med alle klubber og faglige selskaber, der har indsigt i om-

rådet. 

Peter Vögele takkede for visionerne og konkrete forslag, som han 

udtrykte sin støtte til. Vi skal kunne henvise på enhver sektor til 

ydelser, som leveres af ergoterapeuter, så vores samarbejdspart-

nere ved, hvad der kan leveres i samarbejde.  Det udfordrer vores 

forskere, som har gjort fremragende indsatser med at sætte aktivitet 

på dagsordenen, og nu skal det specificeres på patientniveau – 

hvilken betydning det har for den enkelte.  Peter Vögele oplyste, at 

lægerne siger: ”det er fint, hvad du kommer med Peter, men hvad 

giver det”?  

Rikke Uldum takkede for et fint oplæg. Det er meget relevant, det 

der rammes ind, og som Rikke Uldum helt kan tilslutte sig, som det 

foreligger.  Rikke Uldum fandt, at det er fint oplæg, som klubben for 

privatpraktiserende bidrog med mht. ydernummer debatten/overve-

jelserne. Og der bør være opmærksomhed på, hvordan det funge-

rer for fysioterapeuterne – det opleves ikke altid hensigtsmæssigt 

Alette Halvor Jensen takkede for et godt og gennemarbejdet oplæg 

til indsatsområder og fremhævede, at et af de eksempler, hun 

kunne tænke sig tilføjet, er fokus på sektorovergange. Alette Halvor 

Jensen pegede på, at vi skal sikre den ergoterapeutisk stemme i et 

tværfagligt fokus. 

Sara Jilsø oplyste, at hun i de sidste 5 år har været formand i Grøn-

land, og Sara Jilsø takkede for et godt oplæg med fine indsatsområ-

der, som er rigtig relevante. Vi er 22 ergoterapeuter i Grønland, og 

det er rigtig mange. De 19 er offentligt ansatte, mens de resterende 

er private.  

Sara Jilsø ville gerne høre, hvordan det er tanken at sprede indsat-

serne ud, så de også når den nordatlantiske kreds? Sara Jilsø oply-

ste, at de forskningspenge, der bliver lagt i Grønland, bliver lagt på 

andre fagligheder end ergoterapeuter. Der er et stort område, der 
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kan dyrkes op. Vores universitet har fået en afdeling, hvor læger og 

sygeplejersker ”sætter” sig på områderne. 

Når vi taler lige adgang til ergoterapi, pegede Sara Jilsø på udfor-

dringerne i, at det er vanskeligere i Grønland end i det nordjyske. 

Det Grønlandske strukturelle system mangler indsigt i behovet for 

ergoterapi. Den enkelte ergoterapeut, der muligvis kun kortvarigt er 

i Grønland, farver rigtig meget, hvad ergoterapeuter kan. Sara Jilsø 

ønskede oplyst, hvilke muligheder har vi har for at søge praksispul-

jen, hvilket kan være vanskeligt i korte ansættelser. 

Anne-Marie Laustsen gav udtryk for, at hun var superglad for debat-

ten, for den fortæller, at vi har rørt ved noget centralt og vigtigt. Det 

er helt afgørende og alfa og omega for den udbredelse af faget, 

som der er behov for. Anne-Marie Laustsen anførte, at hun er inspi-

reret af debatten om privat praksis, og at vi skal tænke ind i mang-

foldigheden og se forskellige perspektiver i det videre arbejde. 

Anne-Marie Laustsen oplyste, at man i region Syd har besluttet at 

holde en konference om ergoterapi på det private område. Vi vil in-

spirere og dele viden samt lægge op til networking, så vi sammen 

kan gøre det bedre. 

Susanne Hygum Sørensen takkede for gode og fine indsatsområ-

der. Susanne Hygum Sørensen anførte, at hun kun havde en anke 

til overskriften ”lige adgang til ergoterapi”, for når konkrete indsatser 

går på privatpraksis, er det ikke alle, der dermed kan få privat ergo-

terapi, bl.a. pga. økonomi og social status. Derfor foreslog Susanne 

Hygum Sørensen, at formuleringen burde være ”lige adgang i of-

fentligt regi”. 

Didde Neuchs Christensen oplyste, at hun arbejder på et kommu-

nalt center med mange fysio- og ergoterapeuter. Vi vil gerne være 

videnscenter, men det er svært med praksisfonden, så hvordan kan 

vi hjælpe hinanden til at blive bedre til at søge midler, formulering af 

ansøgninger, udkast til projekter? Tilsvarende efterlyste Didde 

Neuchs Christensen oplysning om, hvordan hun kunne få nærmere 

viden om, hvem de 38 Ph.d.er, og hvordan kan jeg del af deres vi-

den? 
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Lotte Lagoni oplyste, at vi har tænkt rigtig meget over kriterierne for 

praksis. Vi kan se, hvor svært det kan være at få den nuværende 

forskning relateret direkte ind i praksis. Om praksispuljen oplyste 

Lotte Lagoni, at hvis man laver en plan/beskrivelse af, hvad man 

gerne vil udvikle, kan der søges kr. 10.000 til nærmere at sætte 

gang i projektet. Lotte Lagoni henviste til hjemmesiden under ”fonde 

og puljer, hvor det nærmere fremgår, hvordan I kommer videre med 

jeres ideer. 

I forhold til praksisudviklingen pegede Lotte Lagoni på, at der pt. er 

opmærksomhed på aktivitetsvidenskab, og på hvordan det bliver til 

adfærd og konkrete handlinger, og Lotte Lagoni understregede, at 

vi skal huske, at det skal kunne omsættes, så alle kan forstå det. 

Om ergoterapi i Grønland oplyste Lotte Lagoni, at der kan søges 

puljer ligesom alle andre. Der er også en opmærksomhed på, at 

”ene-ergoterapeut” er en af de ting, Grønland eventuelt kan drage 

fordel af. Vi bidrager gerne med de ting, vi kan, men der er også et 

selvstyre, der skal tages hensyn til.  

Lotte Lagoni var enig med Alette Halvor Jensen i, at det er vigtigt, at 

vi har noget konkret fagligt at bidrage med, så det nærmere bliver 

1000 flere ergoterapeuter frem for sygeplejersker. 

Lotte Lagoni oplyste, at vi gerne vil understøtte kendskabet til 

Ph.D.erne 

Tina Nør Langager gav udtryk for, at hun er enig med Susanne Hy-

gum Sørensen i, at der er en utydelighed i indsatskataloget. Tina 

Nør Langager ønskede at fastholde overskriften, men pegede på, at 

opmærksomheden skal være på lige adgang både i offentlig og pri-

vat regi. Tina Nør Langager henviste her til, at der - som vi talte om 

i går, er en øget opmærksomhed på ulighed i Danmark både i for-

hold til sundhed og uddannelse for bestemte målgrupper herunder 

særligt børneområdet. Tina Nør Langager pegede på, at vi har en 

stor stemme, bl.a. via EFS Børn og Unge, som vi skal bringe i spil. 

Med hensyn til forsikringsområdet – som Annette Jackson omtalte - 

oplyste Tina Nør Langager, at vi har været i dialog med både Syge-

sikringen og øvrige forsikringsselskaber. Tina Nør Langager 
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anførte, at der hersker en logik om ”at dem, der har, får mere”, fordi 

forsikringsselskaberne læner sig op ad Sygesikringen. Det er vi er 

opmærksomme på. Vi tilstræber en dialog med brancheforeningen 

Forsikring og Pension og dermed alle forsikringsselskaber. Det er 

en god og vigtig opmærksomhed. 

Tina Nør Langager afsluttede med at give udtryk for, at hun hå-

bede, at vi kan tage en afstemning med de overskrifter, vi har, og 

med de opmærksomheder vi har været inde på. 

Der var ikke yderligere indlæg i debatten, og indsatsområderne blev 

sat til afstemning som en samlet pakke suppleret med de input og 

ideer, der var fremkommet. 

Forslaget til indsatsområder (fokusområder) blev vedtaget med 71 

stemmer for,1 imod og 1 blank.  

Punkt 6: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 

den forløbne regnskabsperiode (2016, 2017 og 2018)  

Tina Nør Langager oplyste, at hun her ville præsentere 3 årsregn-

skaber, som med deres forskellighed viser, at vores økonomi altid 

påvirkes af en række faktorer, som vi ikke alle har indflydelse på.  

Tina Nør Langager påpegede, at Etf’s årsregnskab, som er lagt 

frem, også indeholder regnskabet for vores konfliktfond. Det gør det 

lidt mere kompliceret at se, hvordan Etf’s egen økonomi har udviklet 

sig. Men sådan er lovgivningen, og den skal vi selvfølgelig følge. 

Tina Nør Langager pointerede, at hun ikke her skal gennemgå de 3 

regnskaber i detaljer. Resultatet år for år fremgår af det udsendte 

materiale, og vi har i forslaget sat lidt flere ord på, hvorfor der er ud-

sving i forhold til budgetterne. Det er der gode forklaringer på.  

Om 2016: 

Årsrapporten for 2016 udviser væsentligt højere samlede indtægter 

i forhold til forventet og i forhold til foregående år. Årsagen er pri-

mært, at det indregnede resultat for konfliktfonden er ekstraordinært 

stort primært som følge af store kursgevinster i året. 
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Regnskabet er i øvrigt præget af ekstraordinært høje organisatori-

ske omkostninger, idet der i året er afholdt udgifter til fratrædelse af 

hhv. formand og næstformand. De organisatoriske omkostninger er 

også påvirket af omkostninger til afholdelse af Rep16. 

Der har desuden været et væsentligt merforbrug til IT, som primært 

stammer fra omkostninger til udvikling og tilpasning af sagsstyrings-

system og medlemssystem. 

Personaleomkostninger er øget, primært som følge af nyansættel-

ser i forhandlingsafdelingen og i IT-enheden. Desuden var der eks-

traordinært høje omkostninger til vikarer grundet fratrædelser og va-

kancer. 

Om 2017: 

Årsrapporten for 2017 udviser kontingentindtægter, som er væsent-

ligt højere end tidligere år som følge af, at medlemskontingent er 

blevet forhøjet i året. At de samlede indtægter alligevel kun er lidt 

højere end tidligere år skyldes, at det indregnede resultat for kon-

fliktfonden er væsentligt lavere end tidligere år, fordi udviklingen i 

kurser på værdipapirer har været væsentligt ringere end tidligere. 

I forhold til budget er realiserede omkostninger i 2017 ca. 3,2 mio. 

kr. lavere. Mindreforbruget fordeler sig over en lang række poster 

og er bl.a. udtryk for en fokuseret indsats på at optimere ressource-

anvendelsen og nedbringelse af administrative omkostninger. 

Om 2018: 

Årsrapporten for 2018 udviser indtægter, som er på linje med bud-

get og lidt højere end foregående år. Kontingentindtægterne er på 

linje med budget, mens finansielle indtægter og annonce og abon-

nementsindtægter er vigende, hvilket skyldes hhv. faldende kurser 

på værdipapirer samt vigende efterspørgsel på især jobannoncer i 

medlemsbladet. 

Omkostningsniveauet er på mange områder påvirket af et lavere 

aktivitetsniveau, der er et resultat af aflyste eller udskudte aktiviteter 

som følge af OK18. 
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Tina Nør Langager oplyste, at vi kunne have valgt at lade konflikt-

fonden afholde alle omkostninger til OK18. De beløb sig til ca. 

970.000 kroner. Vi valgte i stedet at lade Etf afholde omkostnin-

gerne. Det indebærer til gengæld et markant merforbrug i afdeling 

Forhandling og Løn, fordi det er der, omkostningen er konteret. Så-

ledes synliggøres udgiften. Da der samtidig er tilført midler til kon-

fliktfonden i årets regnskab, sikres det, at konfliktfondens formue 

fortsat udvikles. 

Så vidt de enkelte år. 

Tina Nør Langager pegede på, at netop fordi vi ved, der kan 

komme udsving, har den løbende økonomistyring altid hovedbesty-

relsens opmærksomhed, og vi får økonomirapporter på alle hoved-

bestyrelsesmøder. 

Vi har i hovedbestyrelsen ingen ønsker om at opspare en stor for-

mue. Medlemmernes kontingent skal omsættes til aktiviteter for 

medlemmerne. Men noget skal der være på kistebunden, og vi me-

ner – i samråd med vores revision – at vi skal have en formue på 

omkring 12 mio. kroner. Det mål har vi os hele tiden for øje, og som 

det fremgår af regnskabet, blev der trukket meget på formuen i 

2016. Netop derfor var vi meget opmærksomme på at få tilbageført 

penge, og det er lykkedes, og den kurs fastholder vi. 

Vores statsautoriserede revisor sikrer os, at alt går rigtigt til, og at vi 

forvalter midlerne i overensstemmelse med loven. Revisionen ser 

også på vores forretningsgange, og her er der sjældent bemærknin-

ger til os. Vi deler fuldt og helt revisionens opmærksomhed på 

2018, der var et helt særligt år for os. Det var nemlig præget af, at 

der havde været vakancer og længevarende sygdom i personalet. 

Og den ustabilitet gjorde det svært at opretholde vores ellers altid 

høje standard. Det er heldigvis fortid nu. 

Vores egne revisorer – de 2 økonomiske kontrollanter, som er Su-

sanne Stampe og Mette Schrøder – har på grundig vis hvert år gen-

nemgået regnskaberne. Deres opgave er at sikre, at pengene bru-

ges til det, de er afsat til, og at der er et fornuftigt forbrug hele vejen 
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rundt. Vi hører ingen kritik herfra; - kun konstruktive forslag til, hvor-

dan vi bedst muligt omsætter pengene til aktiv handling. 

Tina Nør Langager henledte opmærksomheden på, at vi også har 

lagt et stort antal bilag frem om, hvordan Etf’s formue forvaltes. Jeg 

kan til det sige, at vi følger nogle klare etiske spilleregler, som sik-

rer, at vores penge ikke investeres i fx våbenindustri, børnearbejde 

og den slags. Vi kan selvfølgelig ikke i det daglige følge med i alle 

investeringer. Det overlader vi til vores kapitalforvaltere at sikre. Og 

det er derfor, der er så mange bilag om hvordan, der må investeres 

og om, hvordan der rent faktisk føres kontrol med det. 

Tina Nør Langager ønskede at benytte lejligheden til at orientere 

om, at vi har skiftet bank. Vi har gennem mange år benyttet Danske 

Bank, og det har vi været udmærket tilfredse med. Men som vi alle 

husker, så gjorde Danske Bank sig meget uheldigt bemærket i den 

store sag om hvidvask af penge i den helt store stil. Selvom det lig-

ger langt fra de medarbejdere, vi samarbejdede med og det enga-

gement, vi har haft med Danske Bank, så valgte hovedbestyrelsen 

at skifte til en anden bank. Vi er i hovedbestyrelsen optagede af, at 

der skal være ordentlighed i den måde, vi forvalter pengene på. Det 

gælder også i forhold til investering af vores penge, hvor vi er me-

get opmærksomme på, at det foregår på et etisk forsvarligt grund-

lag. Den tilgang harmonerer meget dårligt med en bank, der har ta-

get aktivt del i nogle forhold, som er meget uetiske og tilsynela-

dende også ulovlige. Derfor er vi skiftet til Lån og Spar Bank. Lån 

og Spar Bank ejes af en række faglige organisationer i fællesskab 

herunder også Etf. De har en helt anden profil, og de har ikke det 

private område som et kerneområde. Hovedbestyrelsen mener, at 

vores tilgang til tingene harmonerer langt bedre med Lån og Spar 

Bank end med Danske Bank. Skiftet er i gang, og vi forventer, at 

alle transaktioner om meget kort tid er flyttet til Lån og Spar Bank.  

Jeg skal nu høre, om der er spørgsmål til regnskaberne, så skal jeg 

forsøge at redegøre for det.  

Thomas Simon Jakobsen ønskede oplyst, om investeringerne for-

valtes af Danske Bank. 
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Tina Nør Langager svarede hertil, at Konfliktfondens formue forval-

tes af Core Capital, mens Etf’s formue forvaltes af Danske Capital, 

der ejes af Danske Bank. Men i og med at Etf skifter fra Danske 

Bank til Lån og Spar Bank, vil Etf’s formue fremover blive forvaltet 

af Lån og Spar Bank. 

Regnskaberne blev sat til afstemning for hvert år med følgende re-

sultatet: 

Regnskabet for 2016 blev godkendt med 73 stemmer for, 0 imod og 

0 blanke. 

Regnskabet for 2017 blev godkendt med 73 stemmer for, 0 imod og 

0 blanke. 

Regnskabet for 2018 blev godkendt med 73 stemmer for, 0 imod og 

0 blanke. 

Punkt 11: Fastlæggelse af kontingentsatser for 2020-2022 

Tina Nør Langager oplyste, at vores væsentligste indtægtskilde er 

kontingentet. Vi har også indtægter fra annoncer, men det kan langt 

fra dække vores udgifter.  

Tina Nør Langager oplyste, at hovedbestyrelsen mener, at kontin-

gentet skal kunne dække de udgifter, vi har. Der skal samtidig være 

mulighed for, at vi kan sikre, at vi altid har penge til at dække også 

de uforudsete udgifter; - det vil sige, at vi skal have en passende 

opsparing.  

På REP16 var der et forslag om at forøge kontingentet med 2,6%, 

eller 42 kr. pr. kvartal. Forslaget blev vedtaget. Men der var debat 

om det. Også selvom kontingentet dengang ikke var steget siden 

2010, hvor det i øvrigt blev sat ned med 2%. Det tager hovedbesty-

relsen selvfølgelig bestik af, og med det budget, vi fremlægger om 

lidt, er der ikke lagt op til en stigning i kontingentet. Hovedbestyrel-

sen mener derfor, at det rigtige er, at vi fastholder kontingentet 

uændret også i de kommende 3 år. 

Tina Nør Langager pegede på, at vi har en medlemsfremgang, som 

i sig selv forøger indtægterne. Til gengæld giver flere medlemmer 

også flere opgaver og træk på flere ressourcer. Men 
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hovedbestyrelsen mener stadig, at vi på forsvarlig vis kan få tingene 

til at hænge sammen, ved at fastholde vores stramme økonomisty-

ring og vores fokus på at rationalisere vores forretningsgange og ar-

bejde smartere. 

Tina Nør Langager pointerede, at når vi ser på kontingentet, skal vi 

huske, at en pæn del af kontingentet afsættes til særlige formål. Det 

betyder, at den del ikke kan indgå i driften. Det drejer sig om Prak-

sispuljen, Forskningsfonden og Konfliktfonden. I forslaget lægges 

der op til, at vi også her fastholder fordelingen. Det betyder, at der 

hvert kvartal overføres 30 kroner til Konfliktfonden, 11,50 kroner til 

Praksispuljen og 34,50 kroner til Forskningsfonden. Kontingentet pr. 

kvartal for aktive medlemmer udgør 1.662 kroner. Efter afsættelse 

til puljer og fonde er der 1.586 kroner tilbage. Dermed er 4,5% af 

kontingentet øremærkede direkte retur til medlemmerne. I kan se 

fordelingen her bag mig. 

Så når vi tager stilling til kontingentet, tager vi samtidig stilling til, 

hvad der skal afsættes til puljer og fonde. På REP16 brugte vi be-

tegnelsen ”all-inclusive” for at vise, at vores kontingent dækker det 

hele og dermed også den del, der går direkte retur til medlem-

merne. I andre organisationer ses det, at der lægges penge til den 

slags oveni kontingentet. Men hos os er det hele med.  

Forslaget til kontingentsatser for 2020-2022 blev vedtaget med 72 

stemmer for, 1 imod og 0 blanke.

  

Punkt 10: Fremlæggelse og godkendelse af rammebudget for den 

kommende periode 2020-2022 

 

Tina Nør Langager oplyste, at det er repræsentantskabets opgave 

at fastlægge den overordnede økonomiske ramme for Etf. Der skal 

være den rigtige balance mellem udgifter og indtægter. Den største 

indtægtskilde kommer fra os alle sammen; - nemlig vores medlems-

kontingent. Vi har netop besluttet, at medlemskontingentet skal 

være det samme, som det er nu. Det gør det ekstra vigtigt, at ho-

vedbestyrelsen har styr på pengene.  
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Og det har vi. Vi fremlægger her den overordnede ramme for de 

kommende 3 år. Som I kan se i forslaget, så budgetterer vi med et 

mindre overskud hvert år. Fra 1,2 millioner til 1,6 millioner. Selvom 

det er mange penge, så svarer det i runde tal kun til godt og vel 2% 

hvert år. Det er i realiteten ikke så mange penge. Der kan altid 

komme udgifter, vi ikke kan forudse. Det er netop derfor, vi har et 

mål om at have en formue på ca. 12 millioner kroner. Det mål be-

stræber vi os på at nå, og som budgetterne ser ud nu, når vi det.  

Tina Nør Langager pegede på, at vores vedvarende fokus på at 

fastholde og tiltrække medlemmer har været medvirkende til, at 

medlemstilgangen i perioden 2020 til 2022 forventes at blive om-

kring 2,5% om året. Det vil betyde en pæn forøgelse af de realise-

rede indtægter på 51,9 mio. i 2020, til 56,6 mio. i 2022. Det gene-

relle prisniveau forventes i perioden at stige med hhv. 1,9% i 2020 

samt 2,0% i 2021 og 2022. Samlet betyder det, at nettoresultatet for 

budgetperioden forventes at stige, så det samlede nettooverskud 

for perioden bliver ca. 4,4 mio. kr. Det indebærer mulighed for at 

øge foreningens formue fra 11,9 mio. kr. i 2018, til 16,8 mio. i 2022. 

Tina Nør Langager understregede, at det fortsat er hovedbestyrel-

sens klare opfattelse, at medlemskontingentet skal omsættes til ak-

tiviteter for medlemmerne. Så hvis der er plads til flere aktiviteter 

samtidig med, at der er en fornuftig opsparing, vil hovedbestyrelsen 

sikre, at det kommer til at ske.  

Åse Munk Mortensen pegede på, om det kunne det være muligt, 

når nu indsatsområderne er vedtaget med så stor opbakning, at de 

faglige kontingenter kunne være en del af kontingentet?  

Lotte Lagoni takkede for spørgsmålet, som Åse Munk Mortensen 

har rejst før, men Lotte Lagoni pegede på, at hun har den grund-

læggende opfattelse, at man skal blive ved med at betale kontin-

gent til de faglige fora, i det omfang der opkræves et sådant. Lotte 

Lagoni oplyste, at det, vi taler med vores netværk om, er, at hvis de 

har mange midler i deres interne budgetter, så kan de nedsætte de-

res kontingent. Lotte Lagoni anførte videre, at når der ikke skal be-

tales til det faglige forum, tager man ikke konkret stilling til sit med-

lemskab. Som eksempel pegede Lotte Lagoni her på klubben for 
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kliniske undervisere, der ikke opkræver kontingent, hvilket gør, at 

man ikke tager stilling til, hvorvidt man reelt fortsat har interesse in-

den for et område. Lotte Lagoni pegede i den forbindelse også på, 

at en del af de faglige fora netværk får tilført økonomiske midler ef-

ter, hvor mange medlemmer netværket har.  

Kristina Frank Kristiansen oplyste, at fra 1. januar 2020 indfører 

klubben for kliniske undervisere et kontingent. 

Tina Nør Langager henledte opmærksomheden på, at der i forbin-

delse med indsatsområderne er nedsat en arbejdsgruppe, der skal 

se på den servicestruktur, vi har i forhold til de faglige fora samt de 

aktuelle kriterier for tildeling af økonomiske midler til de faglige fora.  

Rammebudgettet blev godkendt med 73 stemmer for, 0 imod og 0 

blanke. 

Punkt 12: Valg af en økonomisk kontrollant for en 6-årig periode 

Dirigenten oplyste, at de økonomiske kontrollanter har en vigtig 

funktion. Det er deres opgave at holde øje med, om pengene bru-

ges i overensstemmelse med det, de er afsat til. De økonomiske 

kontrollanter har også mulighed for at tage stilling til, om vores fæl-

les penge anvendes på en ordentlig og passende måde.  

De økonomiske kontrollanter supplerer den statsautoriserede revi-

sor, der har til opgave at tjekke, at vi overholder loven, og at vores 

procedurer er sikre og i overensstemmelse med god skik på områ-

det. 

  

Dirigenten understregede, at hovedbestyrelsen er glade for samar-

bejdet med de økonomiske kontrollanter, og at der selvfølgelig er 

armslængde, så de økonomiske kontrollanter kan arbejde helt uaf-

hængigt af hovedbestyrelsen.  

 

De to økonomiske kontrollanter er Mette Schrøder og Susanne 

Stampe Nielsen. Susanne Stampe Nielsen er på valg i år, og diri-

genten kunne oplyse, at Susanne modtager genvalg for en ny 6-

årig periode.  
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Susanne Stampe Nielsen blev genvalgt med 73 stemmer for, 0 

imod og 0 blanke.  

Dagsordenens punkt 7a:  HB’s forslag til ændring af vedtægtens § 1 

”Navn” 

 

Jørgen Peschardt oplyste, at på det ekstraordinære repræsentant-

skabsmøde i december 2018 blev det besluttet, at Etf fra den 1. ja-

nuar 2020 optages i Akademikerne. 

Etf’s tilknytning til en hovedorganisation fremgår ikke af vedtæg-

terne. Hovedbestyrelsen vurderede, at en så vigtig beslutning alt 

andet lige bør besluttes af foreningens højeste myndighed; - repræ-

sentantskabet. Det var baggrunden for, at hovedbestyrelsen ind-

kaldte til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 2018. 

Hovedbestyrelsen mener, at det til enhver tid skal være repræsen-

tantskabet, der træffer den slags beslutninger. Derfor foreslår Ho-

vedbestyrelsen, at vores tilhørsforhold til en hovedorganisation ind-

skrives i vedtægterne.  

Dermed opnår vi ikke alene, at det er repræsentantskabet, der træf-

fer den slags beslutninger. I og med at det indskrives i vedtægten, 

betyder det, at hvis der skal ske ændringer, skal det ske som en 

vedtægtsændring. Og ændringer af vedtægten kræver et flertal på 

¾ for at blive vedtaget.  

Hovedbestyrelsens forslag blev vedtaget med 71 stemmer for, 1 

imod og 1 blank 

Punkt 7k: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 4 

”Medlemsfordele” 

Jørgen Peschardt oplyste, at § 4 beskriver de fordele eller rettighe-

der, man som medlem har. I § 12.4. – der handler om repræsen-

tantskabsmøderne - kan man læse, at medlemmer har ret til at stille 

forslag til repræsentantskabsmødet.  

Denne rettighed fremgår bare ikke tydeligt af den oplistning, der er i 

§ 4, hvor alle medlemsfordele og rettigheder fremgår.  
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Hovedbestyrelsen ønsker med forslaget at skabe sammenhæng 

mellem det, der står i § 12.4 og det, der står i § 4. 

Jørgen Peschardt oplyste, at vi lige om lidt præsenterer forslag 7n 

og forslag 7r. Når det nævnes her, skyldes det, at når vi foretager 

ændringer ét sted, får det ofte konsekvenser andre steder. Selvom 

vi om lidt ser specifikt på forslag 7n og 7r, understregede Jørgen 

Peschardt, at hvis de 2 forslag vedtages, sker der nogle redaktio-

nelle tilpasninger her i § 4.  

Det kan godt forekomme lidt forvirrende, hvorfor Jørgen Peschardt 

foreslog, vi nøjes med blot at nævne det her, og hvis vi så vedtager 

forslag 7n og 7r, så får det altså de redaktionelle konsekvenser, der 

er beskrevet i selve forslaget.  

Hovedbestyrelsens forslag blev vedtaget med 72 stemmer for, 0 

imod og 1 blank. 

Punkt 7L: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 5 

”medlemspligter” 

 

Anne Theilgaard Jacobsen oplyste, at § 5 beskriver de forpligtelser, 

vi som medlemmer har. De handler om flere forskellige ting som 

f.eks. etik, afgivelse af oplysninger om bopæl, ansættelsessted m.v. 

Det er også en pligt, at vi som medlemmer bør arbejde for, at ergo-

terapeuter i Danmark er medlem af Etf.  

Hovedbestyrelsen mener stadig, at vi alle sammen bør arbejde for, 

at så mange som muligt tilvælger os som deres fag- og professions-

forening. Men vi mener også, at sproget skal moderniseres og ud-

bygges.  

Som det er nu, står der, at: 

Medlemmer bør arbejde for, at ergoterapeuter i Danmark er med-

lem for foreningen. 

Vi foreslår, at det ændres til: 
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Hvert medlem opfordres til at bidrage til en fagligt stærk forening, 

hvor flest mulige ergoterapeuter finder det attraktivt at være med-

lem for derigennem at styrke såvel fællesskabet som særlige inte-

resseområder.  

Dirigenten oplyste, at der er indkommet et ændringsforslag om at 

flytte teksten til § 3. Didde Neuchs Christensen begrundede forsla-

get. Didde Neuchs Christensen anførte, at ændringsforslaget hand-

ler om selve placeringen af sætningen. Det er svært at sanktionere, 

hvornår man som ergoterapeut ikke har opfyldt sin forpligtelse, 

hvorfor vi foreslår, at teksten placeres sammen med forenings vær-

digrundlag.  

Lotte Lagoni takkede for et skarpt fokus på en anden placering, end 

HB havde tænkt, og Lotte Lagoni oplyste, at formandskabet fuldt ud 

kan tilslutte sig forslaget. 

Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt med 72 stemmer for, 1 

imod og 0 blank. 

Dirigenten satte herefter ændringsforslaget til afstemning, og det 

blev godkendt med 72 stemmer for, 1 imod og 0 blank. 

Punkt 7M: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 

6.1 ”politisk niveau” 

Anne Theilgaard Jacobsen oplyste, at § 6 beskriver, hvordan vi som 

medlemmer kan klage over foreningens håndtering af en given sag, 

hvor foreningen bistår os som individuelle medlemmer.  

 

Vi kan klage i 2 instanser; - politisk niveau og administrativt niveau  

 

Politisk niveau betyder, klagen går til hovedbestyrelsen. Administra-

tivt niveau betyder, at klagen går til direktøren. Hvordan man klager 

til det politiske niveau fremgår af § 6.1, mens klager på administra-

tivt niveau fremgår af § 6.2  

 

Når hovedbestyrelsen foreslår en lille ændring i § 6.1, er det en 

slags service overfor medlemmerne, sådan at de ved læsning af § 

6.1 om det politiske niveau samtidig sidst i teksten gøres 
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opmærksom på muligheden for at klage på administrativt niveau. 

Det foreslår hovedbestyrelsen tydeliggjort ved tilføjelsen ”se § 6.2”.  

Anne Theilgaard Jacobsen oplyste for en god ordens skyld, at vi får 

meget få klager. Man kan orientere sig i hvilke, klager der modtaget 

siden REP16. De er oplistet på REP19-hjemmesiden. Anne Theil-

gaard Jacobsen oplyste, at de fleste klager faktisk starter på det ad-

ministrative niveau. Får klageren ikke medhold her, for klageren 

samtidig oplyst, at der er mulighed for at genfremsætte klagen til 

det politiske niveau.  

Men med forslaget her, tydeliggøres det så allerede i § 6.1. 

Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt med 73 stemmer for, 0 

imod og 0 blanke. 

Punkt 7n: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 

7.1”Medlemsstatus” og §7.2”Regionalt medlemskab”  

Lisbeth Krabbe Nielsen oplyste, at der i denne præsentation ligger 

to forskellige forslag. Det ene handler om begreberne ”freelance og 

konsulent”, mens det andet handler om det geografiske tilhørsfor-

hold for landsformand og næstformand. 

Først begreberne. 

I § 7.1 anvendes begrebet ”freelance”. Det står i den anden linje un-

der ”aktive medlemmer”. Udviklingen har vist, at langt hovedparten 

af de medlemmer, der arbejder uden tilknytning til en arbejdsgiver, 

betegner sig som ”privatpraktiserende”. Hovedbestyrelsen ønsker 

med forslaget at tilpasse vedtægten til de forhold, der rent faktisk er 

gældende i praksis.  

I § 7.2 anvendes udover begrebet ”freelance” også begrebet ” kon-

sulent”. Her ser hovedbestyrelsen også et behov for at tilpasse ved-

tægten. 

Så forslaget går på, at begreberne ”freelance” og ”konsulent” udgår 

og erstattes af ”privatpraktiserende”. 

Den anden del af forslaget går på noget helt andet og vedrører kun 

§ 7.2 
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Uanset hvilken region landsformanden og næstformanden har de-

res bopæl i, vil deres arbejde udgå fra sekretariatet i København og 

dermed i region Øst. 

Hovedbestyrelsen ønsker med tilføjelsen: ”Etf’s landsformand og 

næstformand er medlem af den region, hvor de har deres bopæl” at 

tydeliggøre, at det fortsat er bopælen, der er styrende for det regio-

nale tilhørsforhold hvad angår landsformand og næstformand.  

Hovedbestyrelsens forslag vedr. § 7.1 blev godkendt med 73 stem-

mer for, 0 imod og 0 blanke, og hovedbestyrelsens forslag vedr. § 

7.2 blev godkendt med 72 stemmer for, 0 imod og 1 blank. 

Punkt 7O: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 

8.4 ”Eksklusion” 

 

Margrethe Boel Stendys oplyste, at hovedbestyrelsen med dette 

forslag ønsker at lette forståelsen i forhold til den formulering, der 

anvendes i § 8.4, hvor der står, at ”anken har opsættende virkning, 

såfremt klagen er fremsat senest 4 uger efter, at beslutning om eks-

klusion er meddelt medlemmet”. 

Det gælder fortsat. Men hovedbestyrelsen ønsker at tydeliggøre, at 

”opsættende virkning” betyder, at medlemskabet opretholdes, indtil 

klagen er behandlet.  

Det er med andre ord ikke hensigten at ændre forholdene. Det er 

alene hensigten at lette forståelsen. 

Hovedbestyrelsens forslag blev vedtaget med 72 stemmer for, 1 

imod og 0 blanke. 

På spørgsmål fra Marie Kaas om, hvordan der kunne afgives 73 

stemmer, når der på det tidspunkt kun var 72 repræsentanter i loka-

let svarede dirigenten, at den midlertidigt fraværende repræsentant 

havde afgivet sin stemme, inden hun forlod lokalet. 

Punkt 7P: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 

11.1 ”Urafstemning” 
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Margrethe Boel Stendys oplyste, at vi tidligere har haft fat i denne 

paragraf. Det var, da vi talte om ”foreningens medier”. Den del er 

der ikke fokus på i denne præsentation. 

I denne del har vi fokus på vores afstemningsprocedurer. 

Gennem flere år har alle urafstemningen været gennemført digitalt. 

Det er lettere for medlemmerne at benytte, og det er langt billigere 

at anvende end den traditionelle facon med udsendelse af stemme-

sedler, der skal sendes retur og åbnes og optælles af vores revisor.  

Etf har for flere år siden købet et digitalt afstemningssystem, der er 

godkendt af revisionen, og alt tyder op, at vi altid vil benytte dette 

system også i fremtiden. 

Derfor er det af betydning at få vedtægterne tilpasset den virke-

lighed, vi arbejder i. Og det er grunden til, at hovedbestyrelsen fore-

slår, at det beskrives, hvordan en digital afstemning finder sted. Når 

vi opretholder en tekst om en eventuel manuel afstemning er det 

kun fordi, at hvis der skulle indtræffe et teknisk nedbrud, som forhin-

drer gennemførelsen af den digitale afstemning, så skal der være 

regler for, hvordan det så skal håndteres. Men det er ret usandsyn-

ligt, at det skulle ske. 

Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt med 73 stemmer for, 0 

imod og 0 blanke. 

Punkt 7q: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 

11.2 ”Stemmeberettigede medlemmer” 

Margrethe Boel Stendys oplyste, at det med dette forslag ikke er 

hensigten at foretage faktuelle ændringer. Hensigten er derimod at 

præcisere de forhold, der allerede gælder. 

Ved valg af regionsformand og de 3 regionalt valgte hovedbestyrel-

sesmedlemmer er alle regionens aktive medlemmer, studerende og 

pensionister stemmeberettigede. Det er praksis nu og har været det 

længe. Men det er ikke tydeligt nok i vedtægten, og derfor foreslår 

hovedbestyrelsen, at det præciseres, at det gælder både for valg af 

regionsformand og for valg af de 3 regionalt valgte hovedbestyrel-

sesmedlemmer.  
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Hovedbestyrelsens forslag blev vedtaget med 72 stemmer for, 0 

imod og 1 blank. 

Punkt 7R: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 

11.3 ”Urafstemning vedrørende overenskomstindgåelser” 

 

Anne Theilgaard Jacobsen oplyste, at hovedbestyrelsen ser det så-

dan, at det må være de medlemmer, der enten er eller bliver omfat-

tet af en overenskomst, der skal have retten til at deltage i afstem-

ninger om resultater af overenskomstforhandlingerne. Det er de ak-

tive medlemmer og de studerende.  

Hovedbestyrelsen mener ikke, at pensionistmedlemmer fortsat skal 

have denne mulighed.  

Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at vedtægten ændres, så denne 

ret ikke længere findes for pensionistmedlemmer. Det betyder, at 

der skal ske en ændring af teksten i § 11.3  

Anne Theilgaard Jacobsen præciserede, at der med pensionister 

her menes de medlemmer, der har valgt at være i medlemskatego-

rien ”pensionister”, der består af medlemmer, der er overgået til ef-

terløn, førtids- eller folkepension. Kontingentet for denne gruppe er 

nedsat til 177 kroner pr. kvartal. 

Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt med 68 stemmer for, 3 

imod og 2 blanke. 

Punkt 7s: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 

15.2 ”Regionsgeneralforsamling” 

 

Anne-Marie Laustsen oplyste, at den del af forslaget, der handler 

om ”foreningens medier” har vi tidligere drøftet, da vi talte om alle 

forslagene om medierne samlet. 

Så det, vi skal præsentere nu, er to andre ting: 

Den ene handler om, at der på regionsgeneralforsamlingerne skal 

ske en bekræftelse af valg af regionsformand, og den anden hand-

ler om de økonomiske kontrollanter. 
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Som det er nu, skal der ved fredsvalg ske en bekræftelse af valget 

af regionsformand på regionsgeneralforsamlingen. Hovedbestyrel-

sen foreslår, at den bestemmelse udgår, fordi det er sådan, at alle 

andre urafstemningsvalg ikke på samme måde skal bekræftes ef-

terfølgende. Uanset om der er fredsvalg eller kampvalg, så er resul-

tatet klart. Ved at fjerne den bestemmelse her, er der overensstem-

melse med det, der gælder i øvrigt. 

Med hensyn til de økonomiske kontrollanter mener hovedbestyrel-

sen, at der skal være med klarhed over dels valgperioden og valg-

tidspunktet. Ved at præcisere en 2-årig valgperiode og en forskyd-

ning på lige og ulige år sikres det, at der er en regelmæssig cyklus. 

Hvis de to forslag vedtages, skal der foretages en række redaktio-

nelle ændringer i nummerrækkefølgen på dagsorden, sådan som 

det fremgår af forslaget.  

Dirigenten oplyste, at der var en mindre fejl i forslaget, hvor den re-

daktionelle ændring er anført som ”punkterne 7-11 ændres redakti-

onelt til 8-12”. Der skal stå ”punkterne 7-11 ændres redaktionelt til 

6-10”. 

Hovedbestyrelsens forslag om at bestemmelsen om der ved freds-

valg skal ske en bekræftelse af valget på regionsgeneralforsamlin-

gen blev godkendt med 73 stemmer for, 0 imod og 0 blanke. 

Hovedbestyrelsens forslag om økonomiske kontrollanter blev god-

kendt med 73 stemmer for, 0 imod og 0 blanke. 

Punkt 7t: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 

15.5 ”Valg af regionsformand” 

 

Anne-Marie Laustsen oplyste, at hovedbestyrelsen med forslaget 

ønsker at skabe overensstemmelse mellem de regler, der gælder 

for valg af landsformand og næstformand – det står i § 14.2 – og 

valg af regionsformand. 

I praksis opfattes forholdene ens, men for at bringe klarhed over 

det, foreslår hovedbestyrelsen, at formuleringerne også bliver ens. 

En væsentlig detalje er, at det med forslaget tydeliggøres, at 
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funktionsperioden starter den 1. maj, hvilket ikke var helt klart i den 

nuværende formulering.  

Hvis forslaget vedtages, skal der laves en redaktionel tilpasning, så-

dan som det fremgår af forslaget.  

Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt med 72 stemmer for, 0 

imod og 1 blank. 

Punkt 7u: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 

15.7 ”Regionsbestyrelse” 

Åse Munk Mortensen oplyste, at det gennem flere år har praksis 

været, at der afholdes formøder til repræsentantskabsmøderne. Det 

er også sket i forbindelse med REP19. 

Derimod har der ikke i mange år været afholdt opfølgningsmøder 

efter repræsentantskabsmøderne, og der har heller ikke været ef-

terspørgsel på dem. 

Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at bestemmelsen om opfølg-

ningsmøder udgår. Hovedbestyrelsen har derimod ikke ønsker om, 

at der ikke skal holdes formøder, så den bestemmelse videreføres. 

Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt med 71 stemmer for, 1 

imod og 1 blank.  

Punkt 7v: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 18 

”faglige klubber, netværk og andre grupper” 

Åse Munk Mortensen oplyste, at som det er nu, har vi flere forskel-

lige faglige grupperinger. Vi har ergoterapifaglige selskaber (EFS’ 

er), faglige netværk (FNE’er), klubber (der knytter sig et en overens-

komst eller et arbejdsområde). Og der kan over tid opstå nye grup-

peringer.  

Så i stedet for at skulle ændre vedtægten hver gang det ville blive 

nødvendigt for at have det hele med, foreslår hovedbestyrelsen, at 

vi fremover bruger den samlende betegnelse ”faglige fora”.  

Den betegnelse bruger vi i forvejen f.eks. på hjemmesiden, hvor be-

tegnelsen er indgangen til EFS ‘er, FNE’er og klubber. 
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Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt med 73 stemmer for, 0 

imod og 0 blanke.  

Punkt 7w: Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 

20 ”Kommunikation” 

 

Åse Munk Mortensen oplyste, at dette forslag hænger lidt sammen 

med de mange forslag om Etf’s medier, vi drøftede tidligere. 

Med formuleringen ”tidssvarende medier” er det hovedbestyrelsens 

intention at betone, at vores medier til enhver tid skal være tidssva-

rende, sådan som hovedbestyrelsen også synes, de er nu. 

Ved ikke at ændre i bestemmelserne om medlemsblad og etf.dk 

sikrer hovedbestyrelsen, at vi fortsat skal have et medlemsblad og 

en hjemmeside. 

Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt med 73 stemmer for, 0 

imod og 0 blanke. 

Punkt 13:  Eventuelt 

Lotte Kofoed takkede for denne første og inspirerende deltagelse i 

et repræsentantskabsmøde. 

Lotte Kofoed udtrykte en kritik af vores behandling af punkt 9b. 

Lotte Kofoed roste honorarpolitisk udvalg og den gruppe, der har 

fremlagt ændringsforslag. Dog fandt Lotte Kofoed afstemningspro-

ceduren rodet, og det forekom ugennemsigtigt, hvad der blev stemt 

om altså hvornår det var en vedtægtsændring, og hvornår simpelt 

flertal var tilstrækkeligt. Lotte Kofoed undrede sig – formentlig lig 

andre – over præsentationen af afstemningen. Lotte Kofoed fore-

slog, at det på kommende repræsentantskabsmøder bliver grundi-

gere og mere præcist fremlagt. 

Kristina Frank oplyste, at hun talte som repræsentant og som for-

mand for Klubben af kliniske underviser. Kristina Frank oplyste, at vi 

måske ikke har været vakse ved havelågen i forbindelse med æn-

dringen til faglige fora. Vi har længe tænkt over, at begrebet klub 
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var gammeldags og vi vil gerne finde noget mere moderne og si-

gende begreb. 

Lotte Lagoni takkede Lotte Kofoed for indlægget om processen om 

valget i forbindelse med honorarpolitisk udvalg. Det er en rigtig god 

opmærksomhed, at vi skal være skarpe på processen mht. simpelt 

flertal og ¾ tilslutning. 

Til klubben for privat praktiserende anførte Lotte Lagoni, at det er 

en god opmærksom på en tilpasning af sproget, og at vi ser på det i 

en sammenhæng med en generel service og gennemgang af væ-

res netværk mv. 

Anne Mette Riber gav udtryk for, at hun havde nydt at være gæst. 

Anne Mette Riber oplyste, at hun ikke ved, hvordan formalia er. 

Anne Mette Riber syntes man får meget ud af at deltage som gæst. 

Anne Mette Riber pegede på, at hun troede, at en gæst skulle være 

indbudte. Anne Mette opfordrede til at udbrede kendskabet til mulig-

heden for at deltage. 

Hella Obel oplyste, hun nu talte som medlem og ikke som dirigent. 

Hella Obel pointerede, at det har været en stor fornøjelse at mærke 

den faglige stolthed, som stråler i den grad i dette rum. I er værdige 

repræsentanter, der går ud og møder de udfordringer for faget, som 

ligger derud. Det har været interessant med gæster udefra, der har 

spejlet faget. Det er meget spændende med deres perspektiver og 

tanker. Der er meget godt at gå hjem og arbejde videre med. 

Hella Obel afsluttede med at give udtryk for, at det har været en for-

nøjelse, også på fagets vegne, at have haft muligheden for, at være 

dirigent. Tak for det. 

Den anden dirigent - Charan Nelander - takkede for muligheden for 

at være dirigent på repræsentantskabsmødet. Charan Nelander po-

interede, at det har givet en indsigt i faget og ergoterapeuternes 

virke, og så har det været hyggeligt. 

Tina Nør Langager afsluttede med at takke for to fagligt spændende 

dage. Flere har tilkendegivet, at det var en god start med et blik 

udefra og ind på vores faglighed. Jeg kvitterer for de 
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opmærksomheder og bemærkninger I undervejs har givet til beret-

ningen og indsatsområderne. I gav os konkrete indspil, som forbed-

rer vores oplæg og kvalificerer arbejdet. 

I forhold til honorarpolitisk udvalg og ændringsforslag vil jeg kvittere 

for jeres bidrag. Og også for kommentarerne for afstemningspro-

cessen.  Tina Nør Langager pegede på, at vi også har fået gjort ho-

vedrent i vores vedtægter. Det har været godt, og vi har fået moder-

niseret vores sprog m.v. 

Rammen er sat for økonomien de næste 3 år, og det ser godt ud for 

de kommende aktiviteter. Vi er blevet faglig beriget både gennem 

bachelorprisen og talerne fra æresmedlemmerne. Vi bekræfter hin-

anden i, at vi er i synk med virkeligheden, som tegner godt for frem-

tiden. 

Tina Nør Langager oplyste, at sekretariatet har bidraget til en god 

gennemførelse af repræsentantskabsmødet. Lad os give dem en 

stor hånd. Også tak til vores dygtige dirigenter. I har været et godt 

makkerskab. Vi har været trygge gennem mødet med jeres delta-

gelse. 

Tina Nør Langager ønskede alle en god tur hjem og håbede at 

mange af os ses igen om 3 år. 

Hella Obel konstaterede, at alle punkter var behandlet, og der blev 

officielt ringet af. 
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