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Så skriver vi 2016 og endnu et år er gået, og man må sige det bliver aldrig uinteressant at være 
ergoterapeut. 

Som regionsformand kan jeg se tilbage på et år med en samfundsdagsorden, der rammer fint ind i de 
ergoterapeutiske kernekompetencer. Der kommer nye stillinger til og vores ledighed generelt, er faldende. 

Der er ingen tvivl om, at vi som faggruppe nu bliver set og anerkendt, ikke mindst inden for hverdags-
rehabiliteringsområdet. Det er alt sammen positivt, men der er også udfordringer med i kølvandet. Måske 
bliver der ikke skåret i normeringen af ergoterapeuter, men i resten af det tværfaglige felt, og det får 
betydning for den måde vi kan løse opgaverne på. Hverdagsrehabilitering er i høj grad en tværfaglig 
disciplin.  

I året der er gået, har jeg som regionsformand, i samarbejde med andre organisationer, været i kontakt 
med medlemmer og ledelser, hvor vi har forsøgt, at i talesætte betydningen af tværfaglighed og 
organisering af arbejdet i forhold til arbejdsmiljøet på arbejdspladserne.  

Kommunerne er pressede på økonomien, og det betyder meget for organiseringen af opgaveløsningen, og 
stiller store krav til god ledelse, samt politisk ansvars-påtagelse. 

Året har også budt på varsling om masseafskedigelser i Region Nordjylland, som i denne omgang ikke fik så 
store konsekvenser for ergoterapeuter som vi kunne have frygtet. Også I Region Midtjylland har store 
besparelser haft konsekvenser, ikke mindst inden for psykiatrien. 

Jeg har været med i styregrupper vedr. jobrotation både regionalt og kommunalt. Disse projekter har stor 
betydning for de ledige, der får en fod inden for på arbejdsmarkedet, men lige så stor betydning har den 
kompetenceudvikling, der sker for de fastansatte, alt i alt et godt redskab. 

I Silkeborg kommune har man indgået en partnerskabsaftale med de faglige organisationer, med henblik på 
en styrkelse af hele MED-systemet, vi har som organisation også tiltrådt denne aftale og følger det spændt. 
Jeg har deltaget i et stiftende møde for kommunale udviklings ergo- og fysioterapeuter vest for Storebælt. 
Vi har ikke mange endnu, men jeg er sikker på vi vil komme til at se flere i fremtiden. Det er svært ud fra 
vores medlemssystem at se hvem der har udvikling som ansvarsområde. Meget ofte er det ikke en funktion 
man har på fuld tid. Det vil være en god ide at holde øje med vores hjemmeside, med henblik på om et 
netværk bliver etableret. 

I vores region holdt vi 2 valgmøder i forhold til kampvalget til formandsposten, dejligt at rigtig mange havde 
lyst til at deltage i debatterne. 

På uddannelsesfronten er der ved at blive lagt sidste hånd på reformen, som skal træde i kraft efter 
sommerferien. Ergoterapeutforeningen centralt har været repræsenteret i styregruppe og andre udvalg. 
Reformen har selvfølgelig også fyldt på uddannelsesudvalgsmøderne på de enkelte skoler. 

I efteråret deltog jeg som repræsentant på FTF-kongressen, hvor temaet denne gang handlede om en 
eventuel sammenlægning af FTF og LO. De to hovedorganisationer har besluttet at arbejde videre på at 



beskrive grundlaget for en sådan fusion. I første omgang intensiverer man samarbejdet på det 
uddannelsespolitiske område. 

På aktivitetssiden har vi støttet temadage foreslået og arrangeret af initiativrige medlemmer: 

Børneterapeutmøder både i Midt og Nord, hvor vi betaler for oplægsholdere 

Temadag om Dysfagi 

Også i år har vi haft medlemmer med på kursusdage om den 3. karriere arrangeret af Sundhedskartellet i 
Midt. 

Betalt for medlemmer der har deltaget på FTF arbejdsmiljøkonference 

Gjort det muligt for medlemmer fra vores område at deltage i endags-arrangementet på Folkemødet på 
Bornholm 

På områdemøderne for TR i efteråret, havde vi inviteret ledere til en drøftelse af hvordan vi kan håndtere 
udfordringerne med at få opgaver og ressourcer til at passe sammen på en konstruktiv måde. 

I juni var der arrangeret valgmøder med fokus på det sundhedsfaglige i forbindelse med folketingsvalget 

Efteråret bød på 3 fyraftensmøder om Ergoterapi på plejecentre, der var rigtig god tilslutning og indtrykket 
er bestemt, at det er et område i vækst i forhold til ergoterapeutiske stillinger. 

Vi har ikke indfriet alle ønsker fra sidste års generalforsamling, men nogle af emner er tilgodeset gennem 
heldagsarrangementer på landsplan: Hverdagsrehabilitering, temadag om cancerrehabilitering, Ergoterapi 
til mennesker med udviklingshæmning 

På bestyrelsesområdet har vi haft 10 aftenmøder, og bestyrelsen deltog i videst mulig omfang i ERGO 15, 
en prioritering vi i Region Midt- Nord var enige med de to andre regioner om. 

Desværre har vi ikke formået at få sat Ergo-forum Nord på skinner, det er ikke glemt. 

Efter en evaluering af den midlertidige ordning vi har i region Midt-Nord, med frikøb af næstformand Maj 
Britt Middelhede, blev bestyrelsen enige om, at forsætte denne ordning, men også at arbejde på at finde 
en permanent løsning der kommer medlemmerne til gode. Vi har en stor region, både geografisk og 
medlemsmæssigt. De fleste medlemmer bor og arbejder i det, der svarer til Region Midtjylland, så en 
opdeling i to regioner svarende til den ellers gældende regionsstruktur, vil sandsynligvis ikke løse de 
udfordringer der er. Problematikken skal drøftes på hovedbestyrelsesniveau og alt efter muligheder også 
på det kommende repræsentantskab. Som det kan ses af regnskabet, er der ikke tilført økonomi til at 
dække ekstra udgifter til frikøbet. 

 

På bestyrelsens vegne  

Lisbeth Krabbe Nielsen 
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