
 
 

Kære repræsentanter  
 

Godt nytår!  
 
Tak for sidst, hvor vi mødtes til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Middelfart for at drøfte, om 
Etf skulle skifte hovedorganisation. Resultatet blev som bekendt, at et flertal på 91 procent stemte for, at 
Etf skulle skifte til AC. Det sker fra den 1. januar 2020.  
 
Det var en stor beslutning, og vi vil gerne kvittere for, at vi havde en god debat og har et handlekraftigt 
repræsentantskab. Referatet for dagen blev udsendt i december til alle repræsentanter.  
 
Det nye år er nu så småt kommet i gang. Vi vil i dette nyhedsbrev kort informereom et par vigtige 
nedslagspunkter i det politiske arbejde i Etf, herunder arbejdet frem mod REP19, arbejdet med 
fokusområdet og med vores nye grundfortælling.  
 

GRUNDFORTÆLLINGEN 

 

 
Den nye grundfortælling er blevet udarbejdet via en stor medlemsinvolvering, og blev lanceret i november 
måned i forbindelse med ERGO18. Forinden havde alle medlemmer kunnet læse om grundfortællingen i 
ERGOterapeuten.  
 
Du kan læse artiklen her  
 

Formålet med grundfortællingen er på en enkel måde at fortælle, hvad ergoterapi er og hvilken forskel, vi 

gør for borgerne og for samfundet. Grundfortællingen skal gøre det lettere for os at fortælle andre om 

vores fag og dermed styrke omverdenens kendskab til ergoterapi. 

http://viewer.zmags.com/publication/2671ba2d#/2671ba2d/6


For at gøre beslutningstagerne opmærksomme på vores fag og vores grundfortælling har vi indrykket 
digitale annoncer i Altinget Sundhed, Altinget Beskæftigelse og Altinget Social fra d. 21. januar til den 28. 
januar. Ved at klikke på annoncen kan man se en film om grundfortællingen.  
 

• Filmen kan du se her  

• Du kan læse og printe grundfortællingen her  
 

FOKUSOMRÅDET – KVALITET OG TRIVSEL I HVERDAGEN  
Fokusområdet blev besluttet på REP16, og er en faglig kvalitetsdagsorden koblet sammen med et fokus på 

medlemmernes arbejdsliv. Vi har arbejdet med kvalitets- og trivlselssporet i mange sammenhænge både 
regionalt og centralt i de seneste år.  
 
Etf har udgivet en række publikationer og kompetenceprofiler i perioden. Dette er et redskab til at 
understøtte det faglige og politiske arbejde på såvel nationalt og regionalt niveau som ude på de enkelte 
arbejdspladser. Vi er optagede af, hvordan vi arbejder med, at publikationerne får liv og bliver brugt i det 
faglige arbejde på arbejdspladserne. Det er et udviklingsområde, som vil strække sig ind i den nye REP-
periode.  
 
I efteråret udarbejdede vi anbefalinger til ergoterapeutiske kompetenceprofiler i neurorehabilitering, som 
blev præsenteret på ERGO18 d. 6.-7. november 2018. Du finder kompetenceprofilerne her  
 
Derudover har vi også udarbejdet:  
 
• Kompetenceprofiler på hjælpemiddelområdet, som du kan læse her  

• 10 anbefalinger på hjælpemiddelområdet, som du kan læse her  

• 9 anbefalinger på det sociale område, som du kan læse her  
 
Du kan læse mere om arbejdet med fokusområdet og de løbende resultater her  
 

ERGO18  

 
Foto: Heidi Lundsgaard 

https://www.etf.dk/vi-goer-din-hverdag-mulig
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Professionen/ergo_grundfortaelling_2018.pdf
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Ergo18/ergo-kompetenceprofil-neurorehabilitering_2018.pdf
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Professionen/ergo-kompetenceprofil-hjaelpemidler.pdf
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Publikationer/ergo_pjece_anbefalinger_hjaelpemidler_2018.pdf
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Socialfagligt/ergoterapeutforeningens_9_anbefalinger_paa_socialomraadet.pdf
https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/fokusomraadet-2017-2019


Den 6.-7. november 2018 afholdt vi årets største faglige begivenhed - ERGO18 – under overskriften 
”Kvalitet og trivsel i hverdagen”. Programmet afspejlede fagets mange facetter og blev tilrettelagt i tæt 
samarbejde med de ergoterapifaglige selskaber.  
 
Med 650 deltagende medlemmer satte ERGO18 deltagerrekord. Det er en fornøjelse at se, hvor optagede 
Etf’s medlemmer er af deres faglighed.  
 
• Du kan læse de abstracts, der blev præsenteret på ERGO18 her  
• Du kan læse mere om ERGO18 her  
 

DEMENSALLIANCEN OG FOLKEBEVÆGELSEN FOR ET DEMENSVENLIGT DANMARK 
Etf har været en væsentlig spiller i demenshandlingsplanens udfoldelse. Som en del af Demensalliancen har 
vi deltaget i en del politiske møder og støttet op om arbejdet for 98 demensvenlige kommuner.  
 
Du kan læse mere om Demensalliancen her  
 
Et nyt tiltag er Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark. Her deltager vi sammen med 12 andre 
organisationer for at realisere målet om at gøre Danmark demensvenligt. I foråret bliver der afholdt tre 
større events i Svendborg (10. maj kl. 11-17 i Regnbuehallen), Frederiksværk (9. maj i Gjethuset) og Esbjerg 
(uge 19).  
 
Du kan læse mere om Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark her  
 
Du kan i bogen ”Demensvenligt hjem” hente inspiration til indretningen af din bolig og hverdag. Den er 
skrevet af ergoterapeut Lise Nevstrup Andersen for Aalborg Kommune. Du finder ”Demensvenligt hjem” 
her 
 

NY LOKATION: REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2019  
REP19 finder sted den 16.-17. november 2019 – denne gang i Vingsted. Så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen.  
 
I juni-nummeret af ERGOterapeuten vil du kunne læse den skriftlige beretning, og finde mange andre 
relevante oplysninger om REP19.  
 
Vi har oprettet en REP19-hjemmeside, hvor vi lægger alle informationer om REP19, efterhånden som de 
bliver klar.  
 
• Du finder siden her  

• Du kan finde en samlet oversigt over dine kolleger i repræsentantskabet her  
 

REGIONSGENERALFORSAMLINGER  
I løbet af foråret afholdes der generalforsamlinger i de tre regioner. Der skal vælges 
regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er også suppleringsvalg til repræsentantskabet.  
 
• Region Midt/Nord d. 2. april kl. 16.00, Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus C. Læs mere her  
• Region Øst d. 3. april kl. 16.00, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V. Læs mere her  
• Region Syd d. 4. april kl. 17.00, ”Huset", Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart. Der er kaffe/te fra kl. 16.30. 
Læs mere her  

 

https://www.etf.dk/ergo-18-abstracts
https://www.etf.dk/ergo18
https://www.demensalliancen.dk/
https://www.demensvenligtdanmark.dk/
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Hverdagsrehabilitering/demensvenligt_hjem_inspirationskatalog_aak.pdf
https://www.etf.dk/rep19
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/REP19/repraesentantskabet_1._juli_2018.pdf
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-region-midt-nord-2019/1230
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-region-%C3%98st-2019/1208
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-region-syd-2019/1128


TIL DIG SOM REPRÆSENTANT  
Et medlemskab af repræsentantskabet er et ansvarsfuldt erhverv, som giver mulighed for at bidrage til 
faget og få indflydelse på foreningens strategiske arbejde. Du deltager du derfor aktivt i 
medlemsdemokratiet som repræsentant.  
 

Frem mod repræsentantskabsmødet afholdes der REP-forberedende møder i regionerne, som vi anbefaler, 
at du deltager i.  
 
Før repræsentantskabsmødet vil du modtage det fulde materiale, som du skal være orienteret i og kunne 
træffe beslutninger ud fra på selve repræsentantskabsmødet i november.  
 
Som repræsentant holdes du kontinuerligt ajour via nyhedsbreve som dette. Formålet med nyhedsbrevene 
er at holde dig overordnet informeret om det politiske arbejde 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 
 

mailto:tnl@etf.dk

