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Hvem er jeg?
Mit navn er Lone Bech, jeg er 45 år og uddannet ergoterapeut i 2001. Frem til 2011 arbejdede jeg i
ergoterapien på hhv. Ringsted og Slagelse sygehus som specialeansvarlig ergoterapeut for det
medicinske område samt klinisk vejleder. Jeg er nu ansat på Professionshøjskolen Absalon, hvor
jeg er lektor ved ergoterapeutuddannelsen. I de senere år har jeg haft kombinationsstillinger
mellem uddannelse og praksis dels i Køge kommune og p.t. på Sjællands Universitetshospital,
Roskilde og Køge som ekstern konsulent.
Jeg er bosat i en mindre stationsby på Midtsjælland sammen med min kæreste og vores 3 store
døtre, hvor vi har en hverdag fyldt op med arbejde og fritid fyldt med sport, hus og have.
Jeg stiller op som kandidat fra region øst til suppleringsvalget til en plads i
Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse med følgende på hjertet:

Styrk den ergoterapifaglige professionsidentitet
Ergoterapiprofessionen er attraktiv og værdifuld både i den offentlige og private sektor. Her er der
brug for praktikere, forskere og ledere der er løsningsorienterede, fagligt kompetente og
engagerede.
På alle niveauer og i hvilken som helst sektor skal ergoterapi være stærkt forankret i professionens
kernekompetencer, hvor aktivitet og deltagelse i hverdagslivet er det centrale fokus.
Vi skal derfor sigte mod, at studerende gennem uddannelsen opnår en stærk ergoterapifaglig
professionsidentitet samt en innovativ lyst og nysgerrighed til fortsat at udvikle og påvirke den
ergoterapifaglige praksis, som de bliver en del af.

Italesæt og udøv ergoterapi
Undervisere på uddannelsen og ergoterapeuter i praksis skal være gode rollemodeller for nye
ergoterapeuter. Det er vi ved at italesætte og udøve ergoterapi i rendyrket form. Ingen bør være i
tvivl om fagets værdi for samfundets borgere.
Derfor er det essentielt at vi tydeliggør ergoterapi til vores samarbejdspartnere, beslutningstagere
og borgere gennem forskningsbaseret viden.
Ovennævnte kan blandt andet ske ved at uddannelse og praksis i stigende grad samarbejder om
ny forskning samt anvender og implementerer resultater fra eksisterende forskning.
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Styrk broen mellem uddannelse og praksis
Broen mellem uddannelses- og praksisverdenen bør styrkes således at praksis og teori i endnu
højere grad bliver to ligeværdige komponenter i udøvelsen af ergoterapi.
Herved kan vi have fokus på at skabe et endnu stærkere match mellem uddannelse, de
studerende, og en praksis i konstant bevægelse

Hvad kan jeg bidrage med i HB
Med min brede indsigt og erfaring med uddannelse og forskning i samarbejde med praksis, kan jeg
bidrage med kompetencer fra uddannelses- og forskningsverdenen. Dermed kan jeg sikre at
diversiteten i ergoterapi styrkes.
Jeg har et stærkt fagligt engagement og jeg er ikke bange for at give min mening til kende. Jeg har
en stor lyst, nysgerrighed og energi i forhold til at arbejde med alle aspekter af ergoterapi og tror
på, at vi gennem en positiv drivkraft og i fællesskab kan fastholde en helt fantastisk profession der
er stærk, udviklingsorienteret og som skaber værdi for borgerne.

Med venlig hilsen
Lektor, MSA, Ergoterapeut Lone Bech

