
Opstillingsgrundlag til Hovedbestyrelsen for Bo Trælund Rossen  
 
 
Jeg har valgt at opstille til valget som kandidat til 
Hovedbestyrelsen (HB). 
 
Jeg opstiller til HB i håbet om at få mulighed for fortsat at give  
mit biddrag til samarbejdet om, at Ergoterapeutforeningen 
fremadrettet skal være det oplagte og meningsfulde 
fagforenings valg for alle ergoterapeuter. Jeg vil gerne være  
med til at yde mit biddrag til fortsat udvikling og synliggørelse  
af faget, samt udvikle mig fagligt og personligt. 
 
 
 
Lidt om mig: 
Mit navn er Bo Trælund Rossen, jeg er 46 år og bosat på Sydfyn med min familie. 
Jeg blev uddannet ergoterapeut fra Odense skolen i 2002, efter et kariere skift fra 
maskinmester aspirant i A.P.Møller til ønsket om noget helt andet ! Og det fik jeg opfyldt 
med uddannelsen til ergoterapeut, og jeg elsker det. 
 
Jeg har over en årrække deltaget i bestyrelsesarbejde i forskellige foreninger. Jeg har 
været valgt til bestyrelsen i Region Syd i to valgperioder, hvoraf jeg for nuværende er i 
gang med anden periode. Det frivillige arbejde i regionsbestyrelsen er så givende, da jeg 
får indblik i, hvordan der arbejdes for og med medlemmerne af vores fælles forening. Jeg 
er blevet indspireret og har fået et mere alsidigt syn på fagets mange aspekter.  
Vi har i Regionsbestyrelsen arbejdet med forskellige sager og initiativer f.eks. 
Grundfortællingen, medlemsarangementer etc. til gavn for medlemmer af 
Ergoterapeutforeningen, og det er for mig essensen af foreningsarbejde, at arbejde for det 
fælles bedste og favnende med udgangspunkt i medlemsdemokrati. 
  
Mit arbejde som ergoterapeut: 
Jeg startede som ergoterapeut i Distriktspsykiatrien i Svendborg fra 2002 til 2007. 
Efterfølgende fortsatte jeg som ergoterapeut i et nyoprettet team i socialpsykiatrien i 
Svendborg kommune 2007 til 2017, hvor min primære opgave var at udarbejde 
beskrivelser ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM) til myndighedsagsbehandlere, samt 
§85 bostøtte til medmennesker med psykiatrisk lidelse. 
Siden 2017 har jeg været ansat som ergoterapeut i afdelingen for Støtte og Vejledning, i 
socialpsykiatrien, stadig i Svendborg kommune. 
Jeg arbejder fortsat med udredninger/afklaring af støtte behov, samt § 85 bostøtte både 
individuelt og i grupper. Jeg har i mange år arbejdet med social færdighedstræning (SFT), 
og er for nuværende i gang med uddannelser inden for SFT. I første del af uddannelsen 
bliver jeg certificeret SFT-gruppetræner samt SFT-supervisor. 
 
Jeg har også siden 2007 været gruppeleder i en børnegruppe, hvor børnene har det til 
fælles, at de har en mor eller far med en psykisk lidelse.  
 
Jeg har siden 2018 været valgt som tillidsrepræsentant for 11 kollegaer, samt fungeret 
som arbejdsmiljørepræsentant siden 2003. Jeg sidder som repræsentant i Afdelings-MED, 
Lokal-MED udvalgene i socialafdelingen, samt Kontaktudvalg til Hoved-MED. 
 
Jeg er medlen af Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering. 
 



Mit fokus: 

• Etf skal være det første og meningsfulde valg for alle ergoterapeuter og 
ergoterapeutstuderende. 

 

• Hvordan Etf skal bidrage til at medlemmer får ord, sprog og nærværende 
fortællinger om faget og gerningen som ergoterapeut. 

 

• Hvordan vi arbejder for at tydeliggøre hvilket fagligt biddrag ergoterapi er ind i det 
tværfaglige samarbejde, og hvilken værdi det skaber på flere niveauer.  

 

• Etf skal understøtte privatpraktiserende ergoterapeuter, så flere får mod på at tage 
udfordringen op med at tilbyde ergoterapi i egen praksis. 

 

• Hvordan Etf understøtter ergoterapeuter med ledelses ambitioner, så ergoterapiens 
faglige vinkler og menneskesyn bidrager på flere niveauer. 

 

• Etf skal arbejde for fortsat og styrket forskning inden for faget, samt sikre 
tilgængeligheden, anvendelsen og implementeringen af denne forskning i 
hverdagspraksis. 

 

• Eft skal i takt med at vi bliver længere på arbejdsmarkedet, understøtte trivsel, vilkår 
og et godt og udviklende arbejdsmiljø. 

 

• Udviklingen går hurtigt inden for mange teknologier som robotter og kunstig 
intelligens etc. så hvordan arbejde vi med nye teknologier der understøtter og 
udvikler meningsfulde aktiviteter.  

 
Hvad kommer jeg med: 
Jeg kommer med min faglighed, skæve vinkler, mit syn på faget, mit engagement samt mit 
gå-på-mod.  
Jeg vil arbejde nysgerrigt, anerkendende og samskabende, til medlemmernes, fagets og 
ergoterapeutforeningens bedste. 
 
Håber dette opstillingsgrundlag er beskrivende og klart viser min motivation for at opstille, 
samt fortæller hvad jeg mener at kunne biddrage med. Jeg vil glæde mig til arbejdet. 
 
 
 
  
 Med venlig hilsen  
 Bo Trælund Rossen 
 
  


