
Valgoplæg 

 

Min motivation for at søge en plads i hovedbestyrelsen er et ønske om at være med til at præge vores 

forening med fokus på at vi både er en fagforening og en faglig forening. At vi har et fællesskab, der kan 

spænde over alle grene af ergoterapi og alle ”slags” ergoterapeuter. At vi er en nærværende forening, der 

har en plads i alle ergoterapeuters hjerter☺  

 

Jeg fik mit professionsbachelor stempel i 2004 fra Ergoterapeutskolen i Århus og startede derefter på mit 

første ergoterapeutjob, et vikariat i socialpsykiatrien i det daværende Århus Amt. Det var vildt spændende 

og meget udfordrende at være nyuddannet, ene-ergoterapeut og den første ergo, de nogensinde havde i 

afdelingen. Det var en dejlig arbejdsplads og mine kollegaer modtog de skøre ideer fra ergo´en med 

åbenhed og lyst til at prøve dem af. 

Socialpsykiatrien har siden været omdrejningspunktet for mit arbejdsmæssige virke, jeg har arbejdet på 

botilbud, som bostøtte/vejleder, klinisk underviser og nu primært med faglig udvikling som koordinator i 

kommunal socialpsykiatri.  

 

For mig skal Ergoterapeutforeningen kunne rumme alle slags ergoterapeuter og når jeg læser de 3 spor; lige 

adgang til ergoterapi, styrket praksisudvikling og styrket forskning, så tænker jeg at vi netop med dette kan 

rumme og anerkende alle grene af ergoterapien og alle ”slags” ergoterapeuter. 

 I min tid i regionsbestyrelsen Midt-Nord har det altid været min lille mærkesag, at vi fastholder at 

ergoterapi også er et ”gøre-fag”, som jeg kalder det. At vi ikke forblænder os alene på teoretisk forskning 

og videreuddannelse, men at vi også fastholder et højt niveau på grunduddannelsen og anerkender den 

forskning der er mere praksis orienteret.  

Derfor er det for mig afgørende at der forskes bredt, teoretisk såvel som praktisk, så vi kan sikre udvikling af 

vores fag og så vi kan fastholde og udvide arbejdsområderne for ergoterapeuter både indenfor de 

arbejdsområder hvor vi allerede nu har ergoterapeuter i sving, men også indenfor de nyere arbejdsområder 

hvor vi er på mere uopdyrket land.  

Ved at balance de 3 spor tænker jeg at vi kan forblive et fag med høj faglighed, stor rummelighed og en 

fagforening der fortsat kan tiltrække og fastholde ergoterapeuter og dette vil jeg gerne arbejde aktiv for 

gennem en plads i vores hovedbestyrelse.  

 

Jeg har også en holdning til, hvordan man oplever sit medlemskab af foreningen. For at vi kan forblive det 

naturlige valg for ergoterapeuter, tænker jeg at vi skal sikre, at vores kontingent ”passer” til de ydelser, vi 



modtager. Her kan vi med fordel være tydelig på, hvordan det enkelte medlem i sin hverdagspraksis kan få 

nytte af den forskning og udvikling af faget, vi bruger penge på. Ligeledes står jeg ofte i situationer, hvor jeg 

ville ønske at jeg havde en TR på min arbejdsplads eller i min organisation, og desværre har jeg gennem mit 

arbejdsliv ofte oplevet, at det er svært at få ergoterapeuter til at stille op og svært at ”finde” tillidsvalgte 

ergoterapeuter i ens organisation. Dette vil jeg gerne sætte fokus på, da det er min klare holdning, at vi vil 

stå bedre på vores arbejdspladser med tillidsvalgte i nærheden. Dette ikke kun set i relation til OK 

forhandlinger (med OK21 her lige om hjørnet), men også mere generelt i dagligdagen på arbejdspladserne, 

hvor jeg har oplevet, at det tværfaglige samarbejde både kan give muligheder og udfordringer for 

ergoterapeuter.  

 

Jeg håber ovenstående har givet et indblik i, hvad jeg ser som vigtigt at bidrage med til hovedbestyrelsens 

arbejde og til vores forening, og at det har givet mening for jer på en sådan måde, at I giver mig en plads i 

hovedbestyrelsen.  

 

Udover at være ergoterapeut er jeg også mor til to børn og en golden retriever. Gift med Jan der er 

anlægsgartner og bosiddende på et hobbylandbrug ved Langå i Østjylland.  

 

Med venlig hilsen  

Heidi Juul Svenstrup 

Ergoterapeut og faglig koordinator i afdelingen Socialpsykiatri og Beskæftigelse på Kompetencecenter 

Skanderborg.  

 

 

 

 


