
Opstillingsgrundlag 

Jeg vælger at stille op til næstformandsposten i Ergoterapeutforeningen, da jeg mener, jeg kan 

gøre en forskel! 

Dét, der driver mig, er at arbejde for at fremme og udvikle ergoterapi og ergoterapeuters 

arbejdsforhold og øge kendskabet til faget på alle niveauer og indenfor alle sektorer. 

Jeg vil trække på mine evner til samarbejde og på min store erfaring med organisatorisk arbejde. 

Og så vil jeg bruges af medlemmerne og gøre alt, hvad der står i min magt, for at hjælpe, sparre, 

understøtte og udvikle dér, hvor der er behov! 

Ergoterapeutforeningen er en støt voksende fagforening med en høj grad af organisering i 

faggruppen. Dette er noget, vi skal værne om, og jeg vil gøre mit til, at medlemmerne også 

fremover oplever, at man får ”value for money” – at kontingentet er givet godt ud, uanset virke og 

ansættelsesforhold! 

Lidt om mig 

Jeg blev uddannet ergoterapeut fra Københavnerskolen i 1993, og har størstedelen af mit virke 

været aktiv i fagforeningsregi – først i det daværende Roskilde Amtskreds og de sidste 4 år i 

Regionsbestyrelsen i Region Øst. 

Jeg har gennem alle årene været i forskellige tillidshverv – først som suppleant, og de seneste 10 

år som TR for ergoterapeuterne på Sjællands Universitetshospital Roskilde. 

Siden 2014 har jeg endvidere været fællestillidsrepræsentant for ergoterapeuterne i Region 

Sjælland – de sidste 2 år også for ergoterapeuter i psykiatrien. 

Jeg har endvidere siddet i Region Sjællands MED-Hovedudvalg siden 2010 og blev i januar 2019 

valgt som næstformand i Hovedudvalget. 

Skift af hovedorganisation 

I 2018 blev jeg valgt til Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse, og jeg har således haft 

mulighed for at være med i de detaljerede drøftelser omkring valg af hovedorganisation. 

Et skifte af hovedorganisation, jeg var og er fortaler for, og som jeg, sammen med de øvrige 

repræsentanter i Ergoterapeutforeningen, var med til at beslutte. Jeg har trods de dønninger, det 

har givet i MED-systemet, følt mig budt meget velkommen i ”vores nye hood”, og jeg glæder mig 

til at være med til at påvirke, hvad skiftet fremover vil give os af nye veje og muligheder. 

Når det er sagt, er jeg varm fortaler for, at vi skal fortsætte det politiske interessefællesskab, vi har 

med de øvrige faglige organisationer i Sundhedskartellet, regionalt såvel som kommunalt og 

statsligt. 

Jeg har, qua mine forskellige poster, allerede opbygget et solidt netværk i Region Sjælland, både i 

Sundhedskartellet, men også til de øvrige faglige organisationer i LO og AC.  



Jeg mener, at vi ofte står os bedst ved at stå sammen – vi har fælles dagsordener med mange 

andre faggrupper, som vi bedst kan løfte i flok, og hvor jeg kan se, at det gavner ergoterapeuterne 

at være inkluderende. 

Synliggørelse af ergoterapi 

Samtidig mener jeg, at det er vigtigt, at vi tør profilere netop vores monofaglige 

kernekompetencer og faget overfor beslutningstagere – både på politisk og administrativt niveau! 

Jeg har jævnligt drøftelser både med politikere, direktører og ledelser, og min oplevelse er, at jeg 

ofte kan bidrage med øget viden om vigtige dele af vores arbejde. 

I mit arbejde i Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, har jeg blandt andet opnået at der 

udarbejdes kompetenceprofiler for ergoterapeuter i akut somatik. 

Det er vigtigt, at vi understøtter og synliggør ergoterapi lokalt, blandt andet ved skarpe profiler, 

der er med til at beskrive, hvad vi kan og hvorfor det også økonomisk kan betale sig at ansætte en 

ergoterapeut.  

Et særligt fokusområde har for mig været, at vi i tider med rekrutteringsproblemer for flere 

faggrupper, griber denne mulighed for, at der allokeres ressourcer til mere ergoterapi. Der er 

områder, hvor vi med vores kernekompetencer er særligt oplagte, og hvor andre faggrupper også 

byder ind på opgaven. Når regeringen efterspørger brobygger-sygeplejersker – siger jeg, at 

ergoterapeuter gør det bedre! Vi er uddannet til at færdes og agere i sektorovergangene. 

Vi skal ikke gå på strandhugst hos andre faggrupper – dét, vi kan som ergoterapeuter, er 

efterspurgt og giver en væsentlig samfundsøkonomisk gevinst, netop fordi – sagt med 

grundfortællingens ord: ”Vi lærer dig at mestre hverdagen – uden os!”. 

Fokusområder 

Et andet fokusområde er for mig, at understøtte ergoterapeuter i de mange nye stillinger, hvor vi 

ofte står alene, og med behov for, at vi har en stærk faglighed. Jeg har i Hovedbestyrelsen 

pointeret vigtigheden af, at dette rummes i fokusområdet ”Styrket praksisudvikling”, som blev 

vedtaget på REP19. 

Sammen med de øvrige indsatsområder ”Lige adgang til ergoterapi” og ”Styrket forskning”, udgør 

handlingsprogrammet et stærkt afsæt for mit arbejde som næstformand. 

Jeg mener, at vi fortsat bør arbejde for ydernumre, men jeg mener også, det er spændende, at 

tænke os ind i de nye sundhedshuse, der ofte er forankret hos de praktiserende læger. Vi skal 

være tilgængelige dér, hvor vi gør en forskel, og vi skal være visionære og byde ind med ergoterapi 

i nye kontekster. 

Medlemsgrupperne 

Det er blevet tydeligt for mig de seneste år, at vi skal arbejde for at rekruttere dedikerede og 

dygtige studerende – og nok af dem! Det er vigtigt, at vi ikke blot arbejder for fagets udbredelse, 

men også kan følge med efterspørgslen! 



Den faglige ild der brænder, og helst skal brænde igennem et langt og indholdsrigt arbejdsliv, 

næres i høj grad af muligheden for stadig faglig udvikling. Her er de faglige selskaber og 

netværksgrupper uundværlige, og vi skal i ETF gøre hvad der er muligt for at støtte op om det 

vigtige frivillige arbejde. 

Jeg ser også, at vi som fagforening aktivt skal understøtte de medlemmer, der ønsker at søge 

lederstillinger! Ergoterapeuter er med deres empatiske, analytiske og inkluderende tilgang dygtige 

og efterspurgte ledere, som er med til at påvirke beslutningstagernes kendskab til og brug af 

ergoterapeuter. 

Til sidst 

Internt vil jeg arbejde for en større gennemsigtighed i ETF som organisation, så det er tydeligt for 

medlemmerne, hvilket initiativer der arbejdes med på de forskellige niveauer – centralt, regionalt 

og lokalt. 

OK21 venter lige om hjørnet, og vi skal arbejde målrettet på at få løftet os som faggruppe og gøre 

vore krav gældende! Jeg vil arbejde fokuseret på, at de krav, I som medlemmer vægter, bliver ført 

helt frem til forhandlingsbordet.  

Som person er jeg et åbent og varmt menneske, der har nemt ved at knytte kontakter på alle 

niveauer. 

Jeg er meget ydmyg overfor opgaven som næstformand i ETF, og jeg vil glæde mig til at kunne 

hellige mig det fagpolitiske arbejde fuldt og helt, og til at samarbejde med formanden, 

hovedbestyrelsen, regionsformænd, ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter – 

ja, alle Ergoterapeutforeningens medlemmer om ovenstående opgaver. 

 

Med venlig hilsen Margrethe Boel 

 


