
Præsentation 

Jeg er uddannet ergoterapeut i 1991 og kandidat i ergoterapi i 2016. De sidste 10 år har jeg været ansat på 

Ergoterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole. Forud for dette har jeg en næsten 20 år lang 

karriere, primært inden for psykiatrien, hvor jeg har beskæftiget mig med såvel ledelse, udviklingsarbejde 

samt alle områder inden for socialpsykiatrien. Jeg blev valgt som medlem af Hovedbestyrelsen i 2017. Jeg 

er meget glad for dette arbejde og stiller derfor op til endnu en periode. 

 

Mit politiske fokus 

Som medlem af Hovedbestyrelsen har jeg været med til at udvælge og konkretisere de tre fokusområder, 

som blev besluttet på Rep19 

• Lige adgang til ergoterapi 

• Styrket praksisudvikling 

• Styrket forskning 

 

Lige adgang handler blandt andet om at arbejde for ergoterapeuters ret til at være omfattet af 

overenskomsten med den offentlige sygesikring og dermed være en del af yder-nummer systemet. Lykkes 

dette, vil ergoterapeuter have samme mulighed for at etablere sin egen praksis som f.eks. fysioterapeuter 

og kiropraktorer. Mange ergoterapeuter drømmer om at starte egen praksis men bremses i dette pga. den 

manglende overenskomst. Dette har negative konsekvenser for såvel den enkelte borger, som aldrig 

præsenteres for tilbuddet og for samfundet som helhed. Dette fokusområde var en del af mit 

opstillingsgrundlag i 2017, og jeg er derfor meget tilfreds med at det nu indgår som en del af foreningens 

vedtagne indsatsområder. 

Styrket praksisudvikling er i mine øjne en garanti for at ergoterapi bliver ved med at være et dynamisk, 

fleksibelt og kreativt fag, som hele tiden udvikler nye løsninger på de sundhedsmæssige og sociale 

udfordringer, som vores samfund står overfor. Styrket praksisudvikling handler om at kvalitetssikre, 

hvordan vi praktiserer vores fag f.eks. via udvikling af faglige anbefalinger. Styrket praksisudvikling handler 

også om at være tydelig omkring, hvad potentielle arbejdsgivere opnår ved at ansætte ergoterapeuter. Det 

er bl.a. derfor, at Etf vælger at bruge penge på at udvikle kompetenceprofiler. Styrket praksisudvikling 

handler desuden om at træde nye faglige stier og byde ind med ergoterapeutiske løsninger på aktuelle 

udfordringer. Personligt er jeg optaget af, hvordan ergoterapeuter kan bidrage til løsninger på manglende 

trivsel hos børn og unge – et område, som har regeringens fokus og som der er afsat økonomiske midler til. 



Styrket praksisudvikling kommer dermed også til at handle om udvikling af fremtidige arbejdspladser for 

ergoterapeuter. 

Styrket forskning er er en forudsætning for en god praksis. Det er derfor, at Etf vælger at yde økonomisk 

støtte til bl.a. ph.d-studerende, til projekter og til udvikling af ergoterapi og/eller aktivitetsvidenskab ved 

SDU. Jeg var en af fortalerne for, at Etf burde skifte Hovedorganisation og indtræde i Akademikernes 

Centralorganisation, hvilket blev besluttet på et ekstraordinært Repræsentantskab i 2018. Det har været en 

fornøjelse at være vidne – og selv beskedent bidrage - til det kolossale faglige løft, som der i mine øjne har 

fundet sted igennem de seneste ca. 25 år. Jeg vil gøre mit til at denne udvikling fortsætter. 

 

Derudover vil jeg arbejde for 

At Etf vedbliver at være en fagforening, der varetager alle ergoterapeuters interesser, hvad enten man er 

studerende, ergoterapeut, BA i ergoterapi, cand. San i ergoterapi, har en ph.D eller er privatpraktiserende. 

Alle skal kunne se sig selv repræsenteret i vores forening. 

At Etf har fokus på at sikre det holdbare arbejdsliv. Vi skal alle arbejde i rigtigt mange år, og der stilles 

kontinuerligt krav om evne til selvtilrettelæggelse, effektivitet og kompleks opgaveløsning. Det er vigtigt, at 

vi udvikler arbejdsmarkedet på en måde, så vi alle kan følge med – og trives. 

 

Og kender jeg mig selv ret vil jeg råbe højt hvis 

Et eller andet tricker eller ikke foregår efter bogen       

 

Med venlig hilsen 
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