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Jeg stiller op til Hovedbestyrelsen, da jeg gerne vil være med til at præge og udvikle Ergoterapeutforeningen 

ide kommende år. 

Ergoterapeutforeningen skal fortsat være det naturlige valg af fag- og professionsforening for 

ergoterapeuter. En forening, der støtter medlemmernes faglige udvikling, formidler og udbreder ny viden 

om ergoterapi og støtter forskningen i ergoterapi. En forening, der arbejder for at skabe og udvikle gode 

vilkår for den ergoterapeutiske faglighed, samt en forening, der er synlig og engageret i samfundet, og 

derved viser at ”Ergoterapeuter er en del af løsningen”. 

Bred kommunal og regional erfaring til gavn for medlemmerne 

Jeg er uddannet professionsbachelor i Ergoterapi fra Aarhus skolen i 2004. De første 5 år af mit arbejdsliv var 

jeg ansat regionalt på bla. Skejby Sygehus/AUH og Hammel Neurocenter, inden jeg i 2010 blev ansat i Aarhus 

Kommune, Magistraten for Sundhed & Omsorg. I Aarhus Kommune har jeg arbejdet som trænende terapeut 

og som borgerkonsulent(visitator). Det har givet mig en god ergoterapeutisk ballast med træning af borgere 

på basalt, avanceret og specialiseret niveau i både primær og sekundær sektor. 

Mit arbejde som borgerkonsulent(visitator) har givet mig en stor erfaring med den lovgivning, vi som 

ergoterapeuter arbejder efter i region og kommune. 

Jeg har gennem en årrække været TR, og har det sidste halvandet år været valgt som FTR for 17 

tillidsrepræsentanter, og for de godt 320 ergoterapeuter, der er ansat i Sundhed & Omsorg i Aarhus 

Kommune. ' 

En stor del af min arbejdstid går med at hjælpe og støtte kolleger i deres arbejdsliv samt at sikre bedst 

mulige løn- og arbejdsvilkår for kollegerne. Derudover forsøger jeg kontinuerligt via MED systemet og 

formelle/uformelle møder med ledere, driftschefer, forvaltningschefer, direktør og rådmand, at synliggøre 

effekten og værdien af ergoterapi til gavn for borgerne i Aarhus Kommune, samt at fremme 

ergoterapeutiske interesser. 

Jeg er suppleant i regionsbestyrelsen i Region Midt/Nord, og har her faet et større indblik i 

bestyrelsesarbejde og arbejdet til gavn for regionens medlemmer. Sammen med bestyrelsen i region 

Midt/Nord deltog jeg i Ergo22, hvor jeg blev fyldt op med ny faglig viden og ikke mindst ydmyghed og 

stolthed over, hvad ergoterapi kan. 

Jeg vil aktivt bringe min brede erfaring fra praksis, TR/FTR arbejdet med det strategiske, organisatoriske og 

politiske system samt bestyrelsesarbejdet i Region Midt/Nord ind i Hovedbestyrelsen til gavn for 

medlemmerne og ETF. 

Et sundt og bæredygtigt arbejdsliv for ergoterapeuter 

Ergoterapeuter er eftertragtede på arbejdsmarkedet — og med rette. Vi er en del af løsningen på nogle af de 

velfærdsproblemer, som samfundet står overfor i dag og i fremtiden. Er vi selv proaktive, og har vi 

fagligheden og kompetencerne for øje, kan der skabes nye og spændende stillinger for ergoterapeuter i 

årene fremover. 

Jeg er optaget af, hvordan vi skaber og fastholder sunde og bæredygtige arbejdspladser for ergoterapeuter 

gennem hele arbejdslivet. Både for de nyuddannede, der kommer ud på arbejdsmarkedet, og skal finde 

deres rolle og identitet, for ergoterapeuter midt i arbejdslivet, der måske har udfordringer med at få arbejds- 

og familieliv til at hænge sammen, men samtidig også for ergoterapeuterne i slutningen af arbejdslivet, hvis 

erfaring og viden, vi gerne vil fastholde i årene frem. For mig bør livsfaseperspektivet være en vigtig del af 

OK24 sammen med ønsket om generelle lønstigninger, og fokus på det økonomiske råderum for de lokale 

lønforhandlinger på arbejdspladserne.



I Ergoterapeutforeningen er der plads til alle uanset om man arbejder som basis ergoterapeut, klinisk 

vejleder, leder/chef, tilsynsførende, forsker, underviser eller noget helt andet. Det er for mig at se en gave, 

som vi skal værne om, og dyrke ved at målrette og understøtte initiativer til de fagområder ergoterapeuter 

arbejder indenfor bla. via de faglige selskaber, kurser, temadage mm. 

Vi skal lytte til de ønsker, som medlemmerne kommer med, således at vi udvikler vores service, fastholder 

medlemmer og tiltrækker nye medlemmer. 

En stemme på mig, er en stemme på ergoterapiens fremtid 

Med mig i Hovedbestyrelsen vil du få en kandidat med bred praksis erfaring og stor dedikation til 

ergoterapifaget og Ergoterapeutforeningen. Jeg vil arbejde med respekt for de forskelligheder vores fag 

rummer, så vi har et attraktivt fag både nu og i fremtiden. 
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