
Opstillingsgrundlag til suppleringsvalget til den regionale post i Hovedbestyrelsen - Region Øst i 

Ergoterapeutforeningen 

Jeg hedder Lærke Plesner Hjerrild. Jeg stiller op til suppleringsvalget til den regionale post i 

Hovedbestyrelsen – Region Øst i Ergoterapeutforeningen. 

 

Min baggrund: 

Jeg blev uddannet i 1995 fra Ergo- og fysioterapeutskolen i Århus. Jeg har gennem hele min 

ergoterapeutiske karriere arbejdet med ældre – først på hospitaler og senere i Sundhedsforvaltningen i 

Københavns Kommune.  

Jeg arbejdede som terapeut på et træningscenter til 2004, hvor jeg blev ansat som visitator. 

I 2019 blev jeg ansat som sundhedsfaglig konsulent.  

Jeg har været tillidsrepræsentant både på Bispebjerg Hospital og i visitationen i lokalområde Vesterbro/Kgs. 

Enghave/Valby.  

Mit virke har således været den ergoterapeutiske kerneopgave, at støtte borgeren i at generhverve sine 

meningsfulde aktiviteter i hverdagen og samtidig et ønske om at involvere mig i fagpolitiske temaer på 

arbejdspladserne.  

Jeg har siden 2017 været valgt til Repræsentantskabet i ETF.  

 

Ergoterapeuters arbejdsmiljø: 

Som TR har jeg fået stor indsigt i, hvordan en stor kommune fungerer. Jeg var næstformand i vores 

arbejdspladsMED, medlem af OmrådeMED og som suppleant til vores fællestillidsrepræsentant var jeg 

medlem af Kontaktudvalget og repræsenterede ETF på SUF MED (HovedMED), ved FTR´s fravær. 

Ergoterapeuternes arbejdsmiljø og vilkår har altid været et vigtigt område for mig som TR, fordi gode 

rammer og vilkår øger kvaliteten i opgavevaretagelsen, som kommer borgeren til gavn men også sikre, at 

ergoterapeuter kan holde til et langt arbejdsliv. Som tillidsrepræsentant har jeg erfaring med forhandling 

på forskellige niveauer. Jeg er vant til at begå mig i en politisk ledet organisation. Jeg er kompromissøgende 

og lydhør, men kan også stå fast. Jeg har fx været nødt til at opsige en lokal arbejdstidsaftale og fik 

efterfølgende medhold i min tolkning af aftalen, som blev ændret.  

 

Øget fokus på ergoterapi: 

Jeg har i mit arbejde med genoptræning og visitation altid haft et stort fokus på borgerens eget ønske for 

sit liv og i at støtte borgeren i at genoptage sine meningsfulde aktiviteter.  

Vi skal have øget fokus på at få vores budskab om vigtigheden af ergoterapi ud til både politikere, 

samarbejdspartnere og den menige dansker. Som ergoterapeuter har vi et rehabiliterende sigte med fokus 

på at støtte borgeren i at generhverve meningsfulde aktiviteter efter et funktionstab. Vi skal gøre det 

tydeligt, at ergoterapi kan være løsningen, når ressourcerne er få.  



Jeg vil arbejde for at tydeliggøre vores budskab om, at ”vi gør din hverdag mulig… uden os” 

Der er fra politisk hold fokus på mangel på forskellige faggrupper. Vi skal i disse tider med 

rekrutteringsproblemer for nogle faggrupper byde ind med de kerneopgaver, vi som ergoterapeuter kan 

bidrage med fx i sektorovergange, så vi som ergoterapeuter bidrager til et mere sammenhængende 

sundhedsvæsen.  

 

Lige adgang til ergoterapi:  

Det er min holdning, at genoptræningen skal være tilgængelig for alle og derfor hører til i det offentlige 

regi. Men med ´frit valgs ordningen´ fra 2018 er der kommet frit valg på genoptræning. Dette kan borgeren 

ikke benytte sig af, hvis der er behov for ergoterapi. Derfor skal vi i Hovedbestyrelsen arbejde for at gøre 

det muligt for borgeren at vælge at gå til en privatpraktiserende ergoterapeut. Om det skal være med 

ydernummer eller i et sundhedshus, må tiden vise. Vi skal arbejde for at skabe lige adgang til ergoterapi. 

 

ETF det attraktive tilvalg: 

ETF er til for medlemmerne og derfor vil jeg arbejde for, at ETF er en organisation, som alle ergoterapeuter 

ser sig, som en naturlig del af. Det mener jeg, vi kan gøre ved at være attraktive ved høj faglighed. Vores 

faglige grupper og netværk bidrager til praksisudvikling og skaber ny viden. Jeg mener, at de faglige grupper 

og netværk kan bidrage til yderligere fokus på forskning. På denne måde styrker vi både praktikken og 

forskningen.  

Jeg mener også, at vi skal være en attraktiv organisation for medlemmerne økonomisk. Når jeg har talt med 

ergoterapeuter, som har valgt foreningen fra, har det været fordi, medlemskontingentet var for højt. Jeg vil 

arbejde for, at det ikke hæves.   

 

Til sidst: 

Hvis du stemmer på mig til Hovedbestyrelsen, får du en repræsentant, som har stor erfaring fra landets 

største kommune både fagligt og fagpolitisk. 

Jeg vil arbejde for det gode arbejdsliv - igennem hele arbejdslivet. 

Jeg vil arbejde for lige adgang til ergoterapi. 

Jeg vil arbejde for, at ETF er en attraktiv forening at være medlem af - både fagligt og økonomisk.  

 

Venlig hilsen  

Lærke Plesner Hjerrild 


