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Opstillingsgrundlag for Rikke Uldum Abrahamsen, nuværende regionsformand i 

ETF’s Region Øst 

Tak for den tillid og opbagning jeg har fået de seneste tre. At springe ud som regionsformand har været 

udfordrende, lærerigt og sjovt, men fremfor alt meget meningsfuldt. At stå i spidsen for fællesskabet i 

Region Øst og være med til at udvikle de vilkår, medlemmerne har for at udøve deres faglighed i, er et stort 

privilegie. 

I dag står jeg et helt andet sted. Jeg kender bredden i opgaverne og har samlet mange erfaringer, der giver 

mig et sikkert afsæt for mit fortsatte virke, hvis jeg bliver genvalgt.  

Et stærkt demokrati 

Ergoterapeutforeningen er medlemmernes forening, og det afspejles blandt andet i et stærkt 

nærdemokrati i de tre regionerne i ETF. For mig som regionsformand er det tætte samspil mellem 

medlemmerne styrken i vores fællesskab, og det ligger mig meget på sinde at sikre en rød tråd mellem 

arbejdet i Region Øst og de dagsordner, der har betydning for os ergoterapeuter.  

Regionerne er bindeled 

På Ergoterapeutforeningens repræsentantskab i november 2022 vedtog vi den national strategi ”En del af 

løsningen” med tre indsatsområder: 

• Faglighed: En Stærk Profession  

• Vilkår: Et fag på holdbare vilkår  

• Samfund: Vi tager ansvar 

Strategien er rammen om de nationale indsatser, ETF skal arbejde med i de næste tre år. Jeg anser også 

indsatsområderne, som rammen for de lokale indsatser, vi skal arbejde med i Region Øst de kommende år. 

Min ambition er, at regionerne i Ergoterapeutforeningen er bindeleddet mellem arbejdspladserne og ETF. 

Region Øst skal skabe sammenhæng mellem den virkelighed, du oplever i praksis og den politiske 

interessevaretagelse, ETF varetager. Derfor er det vigtigt for mig, at der er en bred repræsentation i 

Regionsbestyrelsen set i forhold til f.eks. praksisområde, alder, og geografi.  

Et fag på holdbare vilkår 

Jeg mener, at vi som forening skal være proaktiv og turde stille løsningsforslag på konkrete 

problemstillinger. Som regionsformand er det en central opgave at gå i dialog med såvel politikere som 

ledere for at søge indflydelse på de lokale beslutninger og at finde de bedste løsninger til gavn for 

medlemmernes arbejdsvilkår og for borgerne. For at lykkes med dette, er samarbejdet med den lokale TR 

helt afgørende. Det er TR, der kender de konkrete udfordringer og sammenhænge, som er afgørende for at 

finde de holdbare løsninger. Derfor er udbredelsen af vores TR og FTR-dækning en vigtig indsats. Særligt i 

den kommende periode, hvor samarbejdet med vores TR en vigtig del forberedelserne til OK24.  

Samarbejdet med de andre faglige organisationer er central del i den lokale interesse varetagelse. Dette 

samarbejde varetager jeg både i konkrete sager, på den enkelte arbejdsplads og via diverse tværgående 

fora.  I samarbejdet er den personlige relation vigtig, og jeg ser frem til at udbygge mit netværk.  

 



En Stærk Profession 

Jeg vil arbejde for, at du som medlem oplever, at de lokale indsatser og arrangementer i Region Øst er 

relevante og understøtter din ”ergo-hverdag”.  

Jeg oplever, at mange medlemmer har stor interesse for arrangementer, der er lokalt forankret. Så dem 

skal vi have flere af. Målet med disse arrangementer er opbyggelsen af lokale netværk, hvor trygheden ved 

at kende ansigtet og navn på en kollega, gør det lettere at bede om et godt råd eller samarbejde på tværs 

af kommunens forvaltninger. Det styrker fagligheden og arbejdsglæden. Som regionsformand vil jeg gerne 

understøtte etableringen af sådanne netværk i samarbejde med dig og dine kollegaer.  

At være ergoterapeut er noget mange er hele livet - også efter arbejdslivet er stoppet. Derfor er jeg glad for 

det store engagement, der er i Seniorklub Øst. Her mødes gamle kollegaer til en snak om faget, 

samfundsudvikling og livet i al almindelighed. Engagementet i seniorklubben er et udtryk for det unikke 

fællesskab, der er i Ergoterapeutforeningen, som jeg værdsætter højt og støtter. 

Vi tager ansvar 

I de kommende år bliver der rift om de unge. Derfor er indsatsen for at rekruttere studerende til 

ergoterapeutuddannelserne mere aktuel end nogensinde, og jeg prioriterer at komme ud og møde de 

unge, der går på ungdomsuddannelserne. Det gør jeg for at udbrede viden om ergoterapifaget- og 

uddannelsen. Derudover vil jeg fortsætter mit tætte samarbejde med Ergoterapeutuddannelserne via 

uddannelsesudvalgene og med direkte møder med de studerende. 

 I Region Øst’s bestyrelse er vi optaget af, at ETF opleves relevant og imødekommende over for vores 

kommende kollegaer. Jeg vil bevare de særlige pladser til studerendemedlemmer, hvor de bidrager med 

vigtige spørgsmål og perspektiver i bestyrelsens arbejde.  

Om mig 

Af natur er jeg en team-spiller, og som regionsformand lægger jeg vægt på åbenhed og tilgængelighed. 

Jeg er meget opmærksom på, at Region Øst dækker både Region Sjælland og Region Hovedstaden. I de to 

regioner er der store forskelle på størrelsen af kommuner og hospitaler og dermed på organiseringen af 

den praksis, vi som ergoterapeuter står i. I arbejdet som regionsformand er jeg afhængig af kontakten med 

medlemmerne i hele Region Øst. Jeg har haft stor glæde af at komme ud på arbejdspladsbesøg, og det vil 

jeg gerne fortsætte med.  

Rikke Uldum Abrahamsen  

rua@etf.dk  


