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Anna-Marie Laustsen genopstiller som regionsformand i Etf Region Syd 

Jeg genopstiller som regionsformand i Syd og håber, at jeg får lov til fortsætte og udvikle det 

arbejde, jeg er i gang med. 

Tæt kontakt med medlemmer 

Det er en stor ære og et stort ansvar at være tillidsvalgt, og jeg gør selvfølgelig mit bedste. Men for 
at jeg kan være en god regionsformand, har jeg også brug for hjælp fra medlemmerne.  

Jeg har brug for din hjælp for at vide, hvad der rører sig blandt Etfs medlemmer. 

Uanset om jeg er i dialog med politikere, er synlig i medierne, er med til at træffe beslutninger på 
Repræsentantskab, i Hoved- og Regionsbestyrelse eller med til at planlægge faglige 
arrangementer, har jeg brug et meget grundigt kendskab til forholdene for ergoterapeuter, på 
arbejdspladser, som jobsøgende og som studerende og brug for indgående at forstå muligheder, 
udfordringer og dilemmaer. 

Jeg har i de år, jeg har været formand, været meget privilegeret ved at have en tæt kontakt til 
både medlemmer og tillidsrepræsentanter, som har bidraget fantastisk til at klæde mig godt på til 
de opgaver, jeg skal løse. Jeg håber, at du vil hjælpe, så det også bliver sådan i de kommende år. 

 

Vi har brug for en skarp ergoterapeutisk profil 

Jeg vil arbejde for at sikre, at vi som ergoterapeuter har en skarp faglig profil og et nuanceret og 

præcist fagsprog. Det bliver vigtigt i de kommende år, at vi altid klart og præcist kan fortælle, hvad 

vores kernekompetencer er, og hvad vi fagligt bidrager med, samt hvilken værdi ergoterapi skaber 

for patienten /borgeren. Det skal vi kunne, uanset om vi taler med andre ergoterapeuter, med 

tværfaglige kolleger, med patienter /borgere og pårørende eller med ledere og politikere.  

Vores faglige stolthed skal altid brænde igennem. Vi skal fortælle de gode historier, men vi skal 

også sikre, at ergoterapi udvikles, at der forskes, at forskning implementeres i praksis, og vi skal 

være super skarpe til at dokumentere og fortælle, hvilke ergoterapifaglige redskaber og metoder 

vi bruger og hvorfor.   

Det er afgørende for, at vi beholder nuværende stillinger og får nye stillinger på relevante 

områder, og også for at vi mødes med den forståelse og respekt, som vores fag fortjener. 

Derfor vil jeg som regionsformand: 

• prioritere ergoterapifaglige arrangementer og arbejde med Etfs grundfortælling, så 

ergoterapeuter bruger den og supplerer den med eksempler fra egen praksis.  

• understøtte tillidsvalgte i deres vigtige arbejde. 

• sammen med medlemmer og tillidsvalgte drøfte og udvikle strategier for f.eks. at imødegå 

forringelser, sikre faglige udvikling, skabe nye job og sikre trivsel. 

• prioritere dialogmøder, hvor jeg mødes med medlemmer på arbejdspladser om det der 

lokalt fylder, er svært eller dilemmafyldt. 



• gå i dialog med ledelse og politikere, når der er behov for det, eller der opstår en 

anledning. Jeg vil både arbejde med lobbyisme og med at styrke relationelle samarbejder 

samt selvfølgelig bruge medierne, når det er hensigtsmæssigt og muligt. Min erfaring er, at 

lobby-og politisk arbejde også handler om at holde muligheder åbne, være nysgerrig og 

vedholdende, da mange ting først lykkes efter et langt sejt træk, en god timing og lidt held.  

• arbejde for at ergoterapeuter har gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø, både 

overordnet i forhold til overenskomstforhandlinger og på det lokale niveau, fx ved møder 

og sparring med medlemmer, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Jeg vil også gå i 

dialog med ledelser eller politikere, når der er problemer, som ikke kan løses på 

arbejdsplads-niveau. 

 

Etf som en sammenhængende organisation 

Etf er i dag en velfungerende organisation, hvor medlemmer, tillidsvalgte, de politiske niveauer og 

sekretariat understøtter hinanden. Etf er kendetegnet ved, at der er korte afstande mellem de 

forskellige ’instanser’ og dialog og medlemsdemokrati er levende. Jeg glæder mig til fortsat at 

bidrage til den udvikling. 

Jeg glæder mig særligt til sammen med regionsbestyrelsen at fortsætte og udvikle vores politiske 

arbejde til gavn for medlemmerne. 

Jeg byder også de 2 nye regionsformænd velkomne. Jeg har den største respekt for, at de skal gøre 

tingene på deres måde, men jeg håber, at vi udvikler et godt og givende samarbejde.  

 

Du skal vide, hvad jeg laver 

Som regionsformand har jeg et udtalt ønske om at være tydelig og transparent i det, jeg gør og 

være i tæt dialog med medlemmer. For mig er demokrati ikke noget, vi taler om, men noget vi 

lever. Jeg vil gerne skabe synlighed, dialog og mulighed for indflydelse.  

Jeg vil fortsat bruge min Facebook-profil til at fortælle om nogle af de ting, jeg som 

regionsformand arbejder med. Derfor vil jeg gerne være venner med ergoterapeuter på Facebook. 

Det skaber relationer og formidler en stor viden om, hvad Etf arbejder med. 

 Jeg vil også fortsætte med at sende direkte-mails til alle medlemmer, når regionsbestyrelsens har 

noget vigtigt at fortælle om vores politiske arbejde, faglige arrangementer mv. 

Det er mit ønske, at alle medlemmer ved, at de til hver en tid kan maile eller ringe til mig. Det er 

vigtigt for mig med medlemmers perspektiver, med- og modspil.  

 

Jeg håber, at du vil vise mig fortsat tillid og bakke mit genvalg op.


