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Hvad har optaget os? 

2016 er allerede godt i gang, tiden står ikke stille, slet ikke i Ergoterapeutforeningen. 2016 var 
Repræsentantskabs år, og det var vi meget optaget af i region Midt-Nord. Det blev til 3 formøder med 
repræsentanter og medlemmer forud for Repræsentantskabsmødet som var i november måned. 

Allerede på generalforsamlingen sidste år havde vi, sammen med vores nyvalgte landsformand Tina Nør 
Langager, en procesdialog for at kvalificere oplægget til vores forenings kommende fokusområde. Disse 
drøftelser var også en del af formøderne. 

Når der skiftes ud på både formandspost og næstformandspost i en forening på vores størrelse, får det ofte 
betydning gennem hele systemet. Det ser vi også i Ergoterapeutforeningen. Med det nye formandskab 
lægges der op til større synergi i arbejdet på landsplan og regionalt - flere fælles indsatser, hvor det giver 
mening, og en tættere sparring mellem de fem fuldtidspolitikere. Alt sammen af stor betydning for 
opgaveløsningen regionalt. 

For at få det bedste udgangspunkt for en udvikling af vores forening og opnå tilfredse medlemmer, blev der 
i efteråret gennemført en medlemsundersøgelse. 

 Medlemmerne, ikke mindst i den nordlige del af region Midt-Nord har jævnligt sat spørgsmålstegn ved den 
nuværende struktur med 3 og ikke 5 regioner, og den drøftelse kom også til at fylde på formøderne op til 
repræsentantskabsmødet. I regionsbestyrelsen har emnet bestemt også fyldt, da det er en stor region 
geografisk og den region der har flest medlemmer. Er der ressourcer til at løse de opgaver der forventes af 
regionen, har vi spurgt os selv om. Derfor var det også et spørgsmål til repræsentanterne på møderne, men 
et spørgsmål der ikke kunne gives et entydigt svar på. Vi valgte således at fokusere på, at der ville komme 
nogle brugbare svar via medlemsundersøgelsen. Samtidig var det også nødvendigt at give nye 
arbejdsformer efter formandsskiftet tid til at komme i gang.  

Resultaterne fra medlemsundersøgelsen er endnu under bearbejdelse, men der er allerede iværksat tiltag 
som har betydning for det regionale arbejde blandt andet er der lavet geografiske teams i afdeling Løn og 
Forhandling for at skabe større lokalkendskab. 

På formøderne var der ikke flertal for at stille ændringsforslag til strukturen, men en klar opfordring til at 
bruge medlemsundersøgelsen konstruktiv. 

De seneste halvandet år har Maj Britt Middelhede Olsen været frikøbt ca. 8 timer pr. uge som 
næstformand, til at varetage de politiske opgaver på det regionale område i Region Midt. 

 Ordningen har vi valgt at stoppe ved årsskiftet, af flere grunde, dels arbejdes på større synergi centralt fra 
og timetallet er svært at få til at passe i forhold til, at varetage opgaven fuldt ud, og dels at Maj Britt er 
startet på lederuddannelse i FTF-regi. 

Arrangementer 

Der er også sket andre ting i Midt-Nord, hvor vi har indbudt til forskellige arrangementer. Nogle hvor 
medlemmerne selv står for at lave arrangementet og vi betaler for oplæg og forplejning, nogle gange er det 
bestyrelsen der står for arrangementet og sidst men ikke mindst så er vi med på meget af det der bliver 
lavet i samarbejde med f.eks. Sundhedskartellet lokalt. 



• Børneterapeutmøde i Region Nordjylland, det er en årlig tilbagevendende begivenhed, som vi 
støtter 

• Diagnosekulturer ved Anders Petersen, et velbesøgt SHK (Sundhedskartellet) fyraftensarrangement 
i Aalborg 

• Arbejdsmiljøkonference arrangeret af SHK, DRO (Den Regionale Organisationsrepræsentation i 
Region Midtjylland) og DKF (Den Kommunale Fællesrepræsentation) i region Midt 

• Temadage for seniorer: ”den 3. karriere” 
• Tre fyraftensmøder om Aktivitetsvidenskab arrangeret i samarbejde med selskabet for geriatri 

(endnu ikke afviklet) 
• Planlagt temadag for kliniske underviser i Region Nord, arrangeret i samarbejde med 

sundhedskartellet. 
• Ergoterapiens Dag den 27.10 på Aalborgskolen med 3 spændende oplæg fra engagerede 

ergoterapeuter der fortalte og lagde op til dialog om egen praksis: 
Pilotskolen.dk, selvstændige ergoterapeuter med tilbud til børn 
Implementering af Armeo Spring på Vestdansk Center for Rygmarvsskadede 
Sensory Profile anvendt på plejecenter for mennesker med udviklingshæmning 

• I marts har vi to dage booket med arbejdspladsbesøg, hvor de kommende OK 18 forhandlinger er 
sat på dagsordenen. Lisbeth besøger arbejdspladserne sammen med forhandlingschef Dorte Julie 
Kofoed 

 

Politiske opgaver 

Ergoterapi er blevet mere synlig, og vi har som fag meget at byde ind med i forhold til den dagsorden der er 
på det social - og sundhedsmæssige område. Men det betyder ikke, at vi ikke er udfordrede i at fastholde 
og udvikle stillinger til ergoterapeuter.  

Jeg har som regionsformand haft en del henvendelser fra TR og medlemmer som føler sig klemte i forhold 
til omstruktureringer og ændringer i opgaver. Vi bliver udfordret af kommunale udliciteringer af opgaver til 
private aktører, som ikke findes inden for ergoterapi. Andre steder strammes budgetter og der reduceres i 
kvaliteten i opgaveløsningen. Det psykiske arbejdsmiljø bliver sat under pres, og det kan være svært at 
fastholde en konstruktiv tilgang til at se muligheder. 

Disse oplevelser bekræfter relevansen af Ergoterapeutforeningens besluttede fokusområde: ”Kvalitet og 
trivsel i hverdagen”, samt understreger vigtigheden af at få ikke mindst psykisk arbejdsmiljø sat i spil på den 
politiske arena. 

Jeg sætter pris på at blive inddraget og brugt der hvor I har brug for sparring og drøftelse af strategier, tak 
for det. 

Flere steder både regionalt og kommunalt arbejdes der med nye lønmodeller i forhold til lokalløn, ofte 
kombineret med kompetenceudvikling. Lokallønsforhandlinger fylder på de fleste arbejdspladser og er 
tidskrævende set i relation til det udbytte der ofte er resultatet. Jeg oplever at TR og ergoterapeuter går 
meget konstruktivt ind i at finde brugbare måder, at få de lokale lønforhandlinger til at blive gennemsigtige 
og brugbare, en svær øvelse, men forhåbentlig godt givet ud på sigt. 



Meget ofte foregår de politiske tiltag i samarbejde med de øvrige organisationer, alt afhængig af hvor 
udfordringen er. Både i Nord og i Midt har vi stor tradition for at organisationerne samarbejder og støtter 
hinanden. Ingen tvivl om, at vi kommer længst når vi samarbejder. 

Vores fokusområde som blev vedtaget på Repræsentantskabsmødet i november har blandt andet sat spot 
på Demens og Beskæftigelsesområdet, og nu arbejder jeg og bestyrelsen på planlægning af den regionale 
indsats på de to områder. Indsatsen vil blive målrettet både det politiske og det medlemsrettede. 

Der er skabt tradition for at Ergoterapeutforeningen er med på Folkemødet på Bornholm i uge 24, det var 
også tilfældet i 2016, hvor Ergoterapeutforeningen havde et telt sammen med Sundhedskartellet. 

Som regionsformand havde jeg mulighed for at komme med i paneldiskussioner hos andre faglige 
organisationer og patientforeninger, og i det hele taget tage del i debatterne. Samtidig er der mulighed for 
at komme tæt på politikere og embedsmænd til mere uformelle samtaler. Ergoterapeutforeningen 
arrangerer bus fra København til Allinge for medlemmer om lørdagen, så flere har mulighed for at være 
med. Det er selvfølgelig en udfordring for medlemmer i Midt-Nord rent geografisk, men har man ønsker om 
at deltage må vi finde løsninger på det. 

Med til det politiske hører, at jeg i det omfang kalenderen tillader det, deltager i konferencer hvor der er 
mulighed for at være synlig som faggruppe, komme i dialog med samarbejdspartnere. F.eks. har jeg 
deltaget i konference om Sundhedspolitik- Mere sundhed i det nære. Deltagelse og indgå i dialog og 
debatter tror jeg på er med til at synliggøre ergoterapi som fag, og vi bliver indbudt i flere sammenhænge 
til at give vores bidrag til debatter.  

 

Bestyrelsesarbejdet 

I perioden har vi været 11 medlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne har i videst mulig omfang deltaget i 
møderne. I efteråret trak Anette Jackson sig fra bestyrelsen, og Emil Laugesen tiltrådte som ordinært 
medlem. Anette ønsker at have mere fokus på klubben for privatpraktiserende, og har således fortsat en 
stor rolle ind i det fagpolitiske.  

Vi har haft 6 aftenmøder og et heldagsmøde. Form og indhold afpasses i forhold til om der er praktiske ting 
der skal planlægges, eller der er emner der fordrer fordybelse og drøftelse. Bestyrelsen er et forum hvor vi i 
fællesskab hjælpes med at opfange hvad der rører sig i vores region, så der eventuelt kan sættes politisk 
handling på. 

På årets generalforsamling har vi 6 bestyrelsespladser på valg, så der er god mulighed for at få indflydelse 
på det regionale arbejde. 

Det er også på dette års generalforsamling der skal vælges til vores næste repræsentantskab i 2019. 

På gensyn den 4.4.17 

Lisbeth Krabbe Nielsen 

Regionsformand 


