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Opstillingsgrundlag Tove Reese Ptak 

Som medlem af klubbestyrelsen for ergoterapeuter ansat ved 

University Colleges i Danmark, deltog jeg i REP 19 uden 

stemmeret og uden mulighed for at vinde præmier. Det ønsker 

jeg med denne opstilling til HB, at lave om på. Ikke pga. 

præmierne, men fordi jeg ønsker at deltage i arbejdet med 

gennemførelsen af de tre indsatsområder, der blev vedtaget på 

REP.  Nemlig Lige adgang til ergoterapi, styrket praksis 

udvikling og styrket forskningsudvikling under overskriften: Vi gør din hverdag mulig 

2020-2022.  

 

Alene overskrifterne siger alt om den rummelighed, jeg holder så meget af ved vores 

profession. Nu skal visionen ned i mindre operationaliserbare portioner. Det er et 

spændende arbejde, som jeg gerne vil bidrage til. For mig er det vigtigt, at såvel 

ergoterapeuten med grunduddannelsen som ergoterapeuten med en Ph.d. og alle andre 

ind imellem, kan kende sig selv og sin dagligdag i spejlingen af Ergoterapeutforeningens 

vision og missioner. I spejlet er også de mange paradokser, vi som profession oplever, når 

vi vender blikket mod det komplekse samfund, vores borger/klienter og vi selv er en del af. 

I mange sammenhænge skal vi rumme at kunne tænke både/og i stedet for at blive grebet 

af tanken om enten/eller løsninger. 

 

Jeg er ansat som lektor på Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro, hvor jeg har den store 

glæde at være i dialog med kommende ergoterapeuter. De studerende er stærke i deres 

viden om ergoterapiens kerne på en hele anden måde, end vi var, da jeg sluttede 

grunduddannelse i 1988. Jeg oplever, at den nye viden, som vi henter fra 

aktivitetsvidenskaben og det nuværende aktivitetsparadigme, har ranket vores faglige 

rygrad. Det jeg nu godt kunne tænke mig mere at. Med de studerende i tankerne vil det 

fremadrettet kunne være naturligt for alle, at en ergoterapeut inviteres som ekspert til 

debat i fx Deadline, og at flere ergoterapeuter arbejder i samskabelse med grupper af 

borgere, i lokalsamfund, institutioner mm, 

 

Fra 1988 til jeg i 2011 startede som underviser i Holstebro, har jeg arbejdet i såvel 

kommunal som amtsligt/regionalt regi, og jeg har herigennem deltaget i tværsektorielle 

samarbejdsrelationer, bl.a. en national arbejdsgruppe om forgængeren til nuværende 

genoptræningsplaner. Som ergoterapeut og master i rehabilitering, har jeg i mine 

forskellige arbejdssammenhænge haft fokus på borgerens selvbestemmelse og det 

tværprofessionelle samarbejde, der knytter sig til den enkeltes rehabilitering. Både 

borgerens selvbestemmelse og tværprofessionelt samarbejde er emner til evig refleksion, 
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som jeg tænker vi med fordel kan nuanceres gennem internationalt samarbejde og 

forskning. 

Gennem mit samarbejde med praksis om udviklingsopgaver til de studerende, har jeg 

viden om, hvad der rører sig på ergoterapeutiske arbejdspladser, såvel fagligt som 

organisatorisk. Det er et samarbejde, som jeg værdsætter meget højt, for i min optik 

hænger uddannelse og praksis uløseligt sammen. 

Hvis jeg skulle være så heldig at få en plads i HB, vil det ikke være første gang, jeg er 

aktiv i Etf regi. Som nævnt er jeg lige nu forperson i klubbestyrelsen for ergoterapeuter 

ansat ved UC’er, og jeg har i flere omgange været tillidsrepræsentant og haft andre 

tillidshverv i Etf. 

Hvis du efter at have læst ovenstående har lyst til at vide mere evt se mit cv eller spørge 

mig om noget konkret, så kontakt mig endelig! 

Tove Reese Ptak  

Ergoterapeut , Lektor 

Master i Rehabilitering MR.  

T: +4530704826 

E: toveptak@gmail.com 
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