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Valgprogram HB 2020 / Anne Theilgaard Jacobsen medlemsnummer: 2171. 

 
Ergoterapeutforeningens fokusområder i årene 2020 – 2022 er lige adgang til ergoterapi, styrket 

praksisudvikling og forskning. 

Disse væsentlige områder vil jeg gerne være med til at præge politisk i ETF i den kommende periode. 

 

Jeg har siden 2008 haft en plads i Hovedbestyrelsen og har valgt at genopstille til HB i endnu en 3-årig 

periode, da jeg fortsat gerne vil bidrage til Hovedbestyrelsesarbejdet med den erfaring, viden og de 

synspunkter, som jeg finder væsentlige i forhold til ETF’s politiske virke.  

Jeg er desuden valgt som delegeret i PKA og i DSA. 

 

Jeg er fuldtidsfrikøbt fællestillidsrepræsentant for 15 tillidsrepræsentanter siden 2007 i Københavns 

Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning og indgår i forvaltningens strategiske arbejde. Jeg er blandt 

andet repræsenteret i det øverste MED udvalg og på kvartalsmøder med borgmester og direktion har jeg 

mulighed for at præge den politiske dagsorden ved at byde ind med synspunkter, som fremmer det 

tværfaglige samarbejde og ergoterapeutiske interesser i bestræbelserne på at yde borgerne den bedste service 

indenfor de givne rammer. 

 

Fokusområdet lige adgang til ergoterapi, styrket praksisudvikling og -forskning. 

Vi skal i HB arbejde for at fremme den lige adgang til ergoterapi, så alle borgere får mulighed for at få de 

ergoterapeutiske ydelser, de har behov for. 

 

Der skal være fokus på ETF’s politiske opgaver internt i forhold til vores organisation og i forhold til 

medlemmerne samt den eksterne politik i forhold til regioner og kommuner samt andre organisationer. 

Vi skal prioritere vores faglige klubber / netværk og selskaber, og ETF skal udvikle og bidrage til den 

faglige kvalitet i nye sammenhænge, så vi kan kvalificere praksis og skabe nye jobmuligheder for 

ergoterapeuter. 

 

En stadig udfordring er at fastholde en god kvalitet i opgavevaretagelsen overfor borgerne i den konstante 

effektiviseringsdagsorden, hvor de ’lavt hængende frugter’ er plukket for længe siden. Der er skabt et øget 

spænd mellem opgaver og ressourcer.  

Hvis det ikke skal gå ud over kvaliteten af vores arbejde som ergoterapeuter, er det nødvendigt at 

identificere og øge kvaliteten af vores arbejde.  

Det nationale fokus på den rehabiliterende tilgang giver ergoterapeuter vind i sejlene. Men det stiller også 

krav til den enkelte ergoterapeut om at kunne agere stærkt monofagligt i en tværfaglig kontekst, hvor andre 

fagligheder byder sig til. 

I HB skal vi derfor arbejde med en yderligere organisatorisk understøttelse af bestyrelsesarbejdet i selskaber 

og netværk, så vi sammen med bestyrelserne kan fokusere på indsatser, der bidrager til praksisudvikling. Vi 

skal opfordre til brug af Praksispuljen og fortsat arbejde med kompetenceprofiler, faglige- og politiske 

anbefalinger. 

ETF skal koble sig på regeringens digitale strategi for Sundhedsvæsenet og hjælpe kommunerne med at 

tænke bredere end lige fysisk genoptræning, så rehabilitering og hverdagsaktiviteter bliver centrale 

elementer i indsatsen. 

 

De fleste ergoterapeuter er ansat i kommunerne, og der er derfor et øget behov for samarbejde mellem 

kommunerne og forskningsmiljøerne, så vi får større viden om, hvilke indsatser der hviler på evidensbaseret 

viden. 

 

 

 

 



 2 

Styrket samarbejde og bedre arbejdsmiljø med MED - arbejdet i fokus. 

Et charter for arbejdsfællesskaber definerer den ramme, som tillidsdagsordenen udmøntes indenfor i 

Københavns Kommune. Her karakteriseres arbejdskulturen ved en høj grad af medindflydelse, 

medbestemmelse og medansvar blandt alle ansatte. 

Det er derfor væsentligt at sætte social kapital på dagsordenen i MED udvalgene på de lokale arbejdspladser, 

så vi i fællesskab med ledelsen kan vægte trivsel, nedsætte sygefraværet og dermed få frigjort tid til at løfte 

kerneopgaverne. 

I MED strukturen bliver arbejdsmiljø spørgsmål opprioriteret. Samarbejdet mellem 

arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter øges i MED arbejdet. – Begge tillidshverv er væsentlige, 

og funktionerne er blevet mere omfattende i de senere år. Det er derfor vigtigt, at ETF fortsat har fokus på 

begge grupper, hvor der arbejdes for at intensivere samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter og 

tillidsrepræsentanter sammen med ledelsen i TRIO samarbejdet.  

Vi skal skabe og udvikle ny velfærd sammen. – Og vi skal stadig have fokus på trivsel, så ergoterapeuter 

kan holde til et langt arbejdsliv. 

Disse fokusområder er fortsat væsentlige for mig i Hovedbestyrelsesarbejdet.  

 

 

OK 21 – Fokus på løn- og arbejdsvilkår. 

At vi skal yde borgerne de bedste velfærdsløsninger, tror jeg, vi er enige med arbejdsgiverne om. Men 

vejene hertil kan være mange. For mig er omdrejningspunktet i de kommende OK forhandlinger det gode 

samarbejde og et godt arbejdsmiljø med mulighed for fleksible arbejdstider. Vi skal finde fælles løsninger 

med det holdbare arbejdsliv som omdrejningspunkt. 

Generelle lønstigninger til erfarne ergoterapeuter skal også være i fokus samt en større åbenhed i forhold til 

det økonomiske råderum, så de decentrale lønforhandlinger giver mere mening på arbejdspladserne. 

 

Ergoterapeutforeningen skal varetage medlemmernes interesser. 

Ergoterapeutforeningen skal fokusere på de ydelser, som medlemmerne efterspørger. Og vi skal fortsat måle 

på medlemmernes tilfredshed med ETF’s indsats, så vi kan udvikle vores ydelser, fastholde nuværende 

medlemmer og tiltrække nye medlemmer. 

Jeg mener, at ETF systematisk skal rette henvendelse til de medlemmer, der melder sig ud af foreningen, så 

vi får en større viden om, hvad vi skal gøre anderledes for at fastholde vores medlemmer. 

Jeg vil arbejde for, at ETF prioriterer en medlemsundersøgelse med passende mellemrum, så vi dynamisk 

kan identificere områder, hvor ETF kan opnå forbedringer af medlemstilfredsheden og medlemsloyaliteten. 

 

 

Kontingent. 

På Repræsentantskabet i efteråret 2019 blev det vedtaget at fastholde det nuværende kontingent på 1662 kr. i 

kvartalet for aktive medlemmer. Vi er en forening med mange ambitioner, og det koster selvfølgelig. Men 

kontingentet ligger stadig i den høje ende, når vi sammenligner os med andre organisationer. – Jeg er fortsat 

optaget af, at kontingentet skal holdes på et rimeligt niveau. Og jeg tror, at medlemstallet øges med denne 

strategi. 

 

Derfor stiller jeg op. 

Som det fremgår af mit valgoplæg, vil en stemme på mig være en stemme med fokus på trivsel og det 

holdbare arbejdsliv og ergoterapeuters muligheder for at få indflydelse på udviklingen af kerneopgaverne på 

arbejdspladserne med TRIO samarbejdet i fokus. Samt at ETF fortsat udvikler serviceniveauet overfor 

medlemmerne. 


