
                                                                                                                                                                                                                      

 

 

SKRIFTLIG BERETNING: 

HVAD HAR REGION MDT-NORD LAVET I 2018 OG STARTEN AF 2019 
Regionsbestyrelsen i Ergoterapeutforeningen Region Midt-Nord 

Perioden april 2018 - april 2019 

 

På sidste års generalforsamling stod vi i den situation, at vi ikke havde fået årets 

overenskomstforhandlinger lukket. Tværtimod var kursen sat mod storkonflikt. Det gik heldigvis ikke så 

slemt, sammenhold i fagbevægelsen og opbakning i befolkningen betød meget for den aftale, der meget 

forsinket blev indgået. Det er selvfølgelig en central opgave at indgå overenskomster, men den lokale 

indsats og opbakning har stor betydning. Derfor fyldte forårets forhandlinger også for Region Midt-Nord.  

 

VALG AF NY HOVEDORGANISATION 

De centrale dagsordner sætter spor på mange måder, således også drøftelsen af hvilken 

hovedorganisationstilknytning vi i Ergoterapeutforeningen bedst kunne se vores interesser løst med. Det er 

en stor beslutning at ændre på hovedorganisationstilknytning, da det både handler om kultur, følelser og 

mulighed for indflydelse. Med fusionen mellem FTF og LO til det, der i dag hedder FH (Fagbevægelsens 

Hovedorganisation), var det tid til at drøfte fordele og ulemper. Dels ved at blive en del af FH, dels ved at 

være nysgerrige på den henvendelse vi havde modtaget fra AC (Akademikernes Hovedorganisation), om 

optagelse hos dem. 

 

En enig hovedbestyrelse besluttede, at en så stor ændring skulle tages på et ekstraordinært 

Repræsentantskabsmøde. Derfor blev der også i Region Midt-Nord afholdt formøde forud for det 

ekstraordinære Repræsentantskabsmøde den 1. december 2018. Repræsentantskabet besluttede med 

stort flertal (91% for og 9% imod), at Ergoterapeutforeningen meldte sig ind i AC 1. januar 2020.  

 

GRUNDFORTÆLLING 

2018 var også året, hvor vi har arbejdet centralt og decentralt med udarbejdelse af en grundfortælling. 

Bestyrelsen brugte et af bestyrelsesmøderne sammen med vores landsformand og næstformand til en 

drøftelse af kernen i ergoterapi, som en del af baggrundsmaterialet til grundfortællingen. 

Du kan se filmen om grundfortællingen her 

 

FYRAFTENSMØDER 

Både OK18 og hovedorganisationstilknytningen har fyldt meget i arbejdet, men bestyrelsen i Midt-Nord har 

holdt fast i at gennemføre de planlagte fyraftensmøder. Vi har oplevet at tiltrække medlemmer, som ikke 

plejer at deltage i fagforeningens arrangementer, hvilket er positivt og glædeligt. Også studerende har 

fundet vej til fyraftensmøderne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

https://www.etf.dk/vi-goer-din-hverdag-mulig


                                                                                                                                                                                                                      

 
 

Ergoterapiens Dag den 27. oktober 2018 blev holdt på Ergoterapeutuddannelsen UCN i Aalborg en lørdag 

formiddag, med tre oplæg, et fra praksis og to fra borgere der har været brugere af sundhedsvæsenet og af 

ergoterapi. Det var et sats at lave arrangementet en lørdag, men vi havde et rigtig godt møde både 

indholdsmæssigt og deltagermæssigt. 

 

I november havde vi fyraftensmøde med fokus på det at arbejde som ene-ergoterapeut - ligeledes med 

oplæg fra praksis til god inspiration for de fremmødte. At arbejde som ene-ergoterapeut kan være en 

udfordring og betydningen af netværk med andre ergoterapeuter og ligestillede er stor. Ofte er det 

nyuddannede, der får ansættelse i ene-ergoterapeutstillinger, hvilket gør det endnu vigtigere, at vi som 

forening understøtter netværk. 

 

I januar indbød vi til oplæg og debat om genoptræningsplaner. Der var oplæg fra både Etf om det 

lovgivningsmæssige og fra kommune og region, samt deltagere fra begge sektorer. Formålet var at øge 

kendskabet til lovgivning og vilkår i begge sektorer. Vi fik meget med fra mødet, og emnet er på ingen måde 

udtømt. Vi har brug for fortsat at have dialogen mellem aktører på tværs af sektorerne. 

 

Desuden har regionen støttet et arrangement for børneterapeuter i Nordjylland. 

 

FASTHOLDELSE OG REKRUTTERING 

En af de vigtigste opgaver for regionsformanden er at påvirke politisk i forhold til udvikling af 

arbejdsmarkedet for ergoterapeuter og fastholde og rekruttere medlemmer til vores professionsforening. 

En del af det arbejde sker gennem møder med de studerende på skolerne, hvor alle hold besøges ved 

studiestart og i det sidste semester. Regionsformanden har også plads i uddannelsesudvalgene på de tre 

skoler i Midt-Nord. Dog er pladsen på Ergoterapeutuddannelsen i Nordjylland midlertidig udlånt til Tina Nør 

Langager. 

 

Dialogen i forbindelse med Uddannelsesudvalgsarbejdet giver god mening i forhold til, at der skal være 

sammenhæng mellem de kompetencer, de studerende har efter endt studie, og de kompetencer der er 

behov for - set i et samfundsmæssigt perspektiv. 

 

FAKTA I FORHOLD TIL MEDLEMSTAL 

Ledigheden i Midt og Nord ser ud til at være faldende. Hvis vi sammenligner med samme tidspunkt 2018, er 

der i januar 19 en ledighed på 3,35% mod 3,91% i 18 i Midt og i Nord er tallene: 3,63 % i 19 mod 5,33% i 18 

(tallene er fra De sundhedsfagliges A-kasses hjemmeside). I Midt-Nord har vi 3889 medlemmer heraf 612 

studerende, 27 efterlønnere, 110 pensionister                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    

 

 



                                                                                                                                                                                                                      

 
SAMARBEJDE MED TR 

I en forening på vores størrelse er tillidsrepræsentanter et vigtigt medlemssegment. Som regionsformand 

ville arbejdet være ganske uoverskueligt, hvis ikke der var et tæt samarbejde med TR. Der holdes 

områdemøder to gange årligt for TR, oftest tre møder med samme dagsorden fordelt i regionen, så flest 

mulige kan deltage. Møderne har til formål at sætte fokus på lokale problematikker, samt give samlede 

informationer/ undervisning fra centralt hold. Møderne har også stor værdi i forhold til netværksskabelse, 

og giver et godt indblik i, hvad der rører sig blandt medlemmerne i regionen. 

 

I det daglige har jeg som regionsformand løbende kontakt med TR’er og medlemmer med sparring i forhold 

til udfordringer på arbejdspladserne. Dette giver nogle gange anledning til drøftelser med ledelser, 

embedsmænd og politikere, det kan både være alene og sammen med andre organisationer, afhængig af 

udfordringens karakter.  

 

Det er ofte udmøntning af besparelser, der giver anledning til omstruktureringer, vurdering af 

sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, som kalder på kontakt til fagforeningen. Der er ingen tvivl 

om, at vi har et presset arbejdsmarked, som stiller store krav om omstillingsparathed og nytænkning. Fokus 

på kerneopgaverne og dokumentation tror jeg er fast bestanddel i diskussionerne på alle arbejdspladser. 

 

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 

Politisk har jeg som regionsformand haft fokus på, hvordan ergoterapeuter indgår i 

beskæftigelsesindsatsen, og hvilke udviklingsperspektiver der er på det område.  

 

Ergoterapeuter indgår i indsatsen via forskellige platforme, nogle er ansat direkte i 

arbejdsmarkedsafdelingen i kommunen, andre leverer ydelser fra sundhedsområdet til  

arbejdsmarkedsafdelingen, og andre igen er privat ansatte hos anden aktør på området. Det er et broget 

område, men godt at opleve, at flere end jeg havde forestillet mig rent faktisk beskæftiger sig med 

ergoterapi til personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet.  

 

Jeg har været i dialog med medlemmer, der  

arbejder på området, politikere og embedsmænd med information om, hvordan ergoterapeuter kan være 

en del af opgaveløsningen på arbejdsmarkedet. På Folkemødet på Bornholm var beskæftigelsespolitik også 

et fokuspunkt for Etf’s tre regionsformænd.  

 

Vi deltog også i KL’s beskæftigelseskonference sidste forår. Den samfundsmæssige udvikling med lav 

arbejdsløshed betyder, at der i større grad er brug for, at alle får en plads på arbejdsmarkedet: Det gælder 

også for gruppen af personer med psykiske udfordringer. Det ses i flere kommuner, at søjlerne mellem de 

forskellige forvaltninger søges nedbrudt. F.eks. mellem psykiatri og handicap og arbejdsmarked. Hvis 

indsatsen skal lykkes, fordrer det, at der er et tæt samarbejde på tværs af fagligheder og forvaltninger. 

 



                                                                                                                                                                                                                      

 

FREMTIDENS SAMARBEJDE I FORHOLD TIL HOVEDORGANISATION 
Samarbejdet med de øvrige organisationer bliver med beslutningen om skifte af hovedorganisation 

udfordret, da vi jo er i FH i dag, men forlader FH og overgår til AC den 1. januar 2020.  

På det centrale niveau er der allerede gang i samarbejdet, idet vores formand og Danske Fysioterapeuters 

formand har fået observatørposter i hovedbestyrelsen og forhandlingsudvalget i AC, lige som 

sekretariatsmedarbejderne hos Etf og i AC taler sammen i forhold til konkrete arbejdsområder. 

Den samlede fagbevægelse har været i ”in between” mood, med opløsning af de kendte strukturer med 

FTF og LO frem mod etableringen af FH. 

 

Organisationssamarbejdet har indtil nu fyldt en del i kalenderen, men AC har ikke en lokal forankring på 

samme måde, som den vi hidtil har indgået i. I FH bruges der megen energi på at få lavet en ny lokal 

struktur, som vi af gode grunde ikke bliver en del af. Det giver et vakuum med tid til tanker om det 

fremtidige organisationssamarbejde.  

 

Ergoterapeuter har stadig rigtig meget til fælles med de øvrige sundhedsfaglige organisationer, og det har 

høj prioritet at finde nye måder at samarbejde på - på tværs af hovedorganisationer - både centralt og 

lokalt.  

 

Regionsbestyrelsen ser frem til den årlige generalforsamling til en uddybning af denne beretning og dialog 

om det fremtidige arbejde lokalt.  

 

På gensyn den 2.april 2019. Husk tilmelding på hjemmesiden – du finder tilmeldingen her 

 

På vegne af Regionsbestyrelsen 

Lisbeth Krabbe Nielsen 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-region-midt-nord-2019/1230

