
Referat af Generalforsamling i region Midt-Nord afholdt 15.04. 2013 

 

Forud for generalforsamlingen holdt professor Katrin Hjort et oplæg om ”Dilemmaer i 
Velfærden”. Regionsformand Lisbeth Krabbe Nielsen Lisbeth ( LKN) takkede for oplægget 
og bød herefter forsamlingen velkommen til dette års generalforsamling (GF) i Region 
Midt-Nord. 

Punkt 1 : Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg: 

Etf’s direktør Lars Møller blev foreslået og valgt som dirigent og forhandlingskonsulent 
Lone B. Høhne blev valgt som referent. 

Dirigenten kunne efterfølgende konstatere, at der var mødt 65 stemmeberettigede 
medlemmer op, og at afholdelsen af GF var rettidig og lovligt varslet i overensstemmelse 
med Etf’s vedtægt.  

Til stemmeudvalget blev valgt: Karen U Bertelsen, Anni Schøtt, Ingrid Laursen, Marie 
Hvidt 

Punkt 2 :  Mundtlig beretning 

LKN supplerede den foreliggende skriftlige beretning med en mundtlig beretning. LKN gav 
udtryk, at det var dejligt med så stor tilslutning til dette års GF.  LKN oplyste, at der var 
taget hul på et begivenhedsrigt år, hvor Etf fejrer 75 års jubilæum. I Region Midt-Nord 
bliver der afholdt 3 jubilæumsarrangementer hhv.  den 13. maj i Aalborg, den 3. juni i 
Holstebro og den 1. oktober i Århus.  

I november måned afholdes Repræsentantskabsmøde hvor Repræsentantskabet - som 
foreningens øverste myndighed - skal sætte retningen for faget og for vores arbejdsvilkår, 
ligesom de økonomiske vilkår skal fastlægges.  Der skal senere på denne GF vælges 
repræsentanter til Repræsentantskabet. LKN oplyste, at man altid kan komme på 
Repræsentantskabsmødet uden at være valgt repræsentant, hvor man kan få taleret, men 
dog  ikke stemmeret. 

LKN orienterede om forårets OK-forhandlingerne, der har været et kapitel for sig, hvor 
blandt andet vore arbejdstidsaftaler samt MED-systemerne stod for skud.  Forligene på 
KL´s og på DR´s område har ikke givet meget nyt, men vi kan alligevel godt være stolte 
over de resultater, som forhandlingsgruppen har opnået, idet det, vi har undgået i denne 
overenskomstfornyelse, er lige så vigtigt som det, vi har opnået.  Forligene på KL´s og 
DR´s område er lige nu til urafstemning blandt vore medlemmer, og LKN opfordrede alle til 
at få stemt, så vi kan få en højere stemmeprocent end ved sidste afstemning. 

LKN anførte, at vi desværre også har en konflikt, der lige nu er svær at se, hvordan vi skal 
få til at ende. Ergoterapeuter, som underviser på SOSU-skolerne, arbejder efter 



overenskomst indgået med staten. Det er en konflikt, som er svær at forstå, både for dem, 
der er ramt af konflikten og for borgere i almindelighed. Ergoterapeuterne på SOSU 
skolerne har brug for al vores støtte, og LKN oplyste, at hun senere i dag fremlægger et 
forslag til et støttebrev stilet til Bjarne Corydon.  

LKN pegede på, at vi er i en omskiftelig tid med store omstruktureringer og stram økonomi, 
som er dagsordensættende. Den offentlige sektor er sat på skrump, der skal leveres mere 
for pengene, og kvaliteten skal være høj.  LKN fandt at dette er en udfordring for os alle, 
men LKN tror, at vi kommer længst ved at komme ind i kampen, være konstruktive og 
finde nye veje. Ergoterapifaget har mange muligheder, og vi skal forstå at udnytte det 
momentum, der er lige nu.  Aktivitet og deltagelse har fået betydning ud over 
ergoterapikredse, og borgerne skal inddrages i deres rehabilitering.  

LKN oplyste, at Etf siden Repræsentantskabsmødet i 2010 har haft ”Vi sætter pris på 
ergoterapi” som fokusområde. Her forsøger vi at finde nye måder /områder at tænke 
ergoterapi i og udfolde ergoterapi i. Ergoterapeuter har meget at byde ind med ikke mindst 
i det tværfaglige samarbejde og i koordinering imellem sektorerne.  Også i 
akutmodtageafdelinger- og funktioner er vi anerkendte som en faggruppe, der også hører 
til der. 

LKN pegede på, at arbejdet på sygehusene i dag er anderledes, end det var for 5 år siden. 
Det skal gå stærkt, og det stiller store krav til fagligheden. Der er behov for udvikling af nye 
screeningsværktøjer, og at arbejdsgange bliver set efter i sømmene.  Også i kommunerne 
sker der meget i disse år.  Der arbejdes med kliniske retningslinjer, og flere opgaver flytter 
fra regionerne til kommunerne, og ergoterapeuterne skal være klar til at påtage sig de nye 
ofte meget komplekse opgaver.  

LKN var glad for, at rigtig mange har leveret ydelsesbeskrivelser til ydelseskataloget, men 
vi vil gerne have endnu flere, og vi vil gerne have en kvalificering og faglig drøftelse af 
ydelsesbeskrivelserne på hjemmesiden. Til dette arbejde har vi – Etf og medlemmerne - 
brug for hinanden. 

LKN pegede på, at de nyuddannede har og vil fortsat have hendes bevågenhed.   Vi har 
ledighed, men der er et vist flow, og også nyuddannede kommer i arbejde, bl.a. har 
muligheden for at lave særlige trainee-forløb , hvor arbejdsmarkedstiltag f.eks. ansættelse 
med løntilskud, bliver kombineret med uddannelse, givet nyuddannede ledige noget ekstra 
til cv’et. 

LKN orienterede om, at regionsbestyrelsen har haft fokus på kræftrehabilitering, og vi 
håber, at vi i løbet af året kan afholde en temadag til inspiration og dialog om emnet med 
deltagelse fra bl.a.Kræftens Bekæmpelse. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var mulighed for både at stille spørgsmål til den 
skriftlige og den mundtlige beretning, ligesom der kan stilles spørgsmål om andre forhold 
under denne debat. 



Spørgsmål fra Lotte Oksbjerg: Hvorfor skal vi stemme om OK resultatet nu ? Hvordan 
undgår vi at lade nogen tilbage på perronen? Hvordan forklarer jeg det overfor mine 
kolleger?  

Etf’s Næstformand Lene Barslund svarede, at hun godt kan forstå, at det kan være svært 
at forstå. Lene Barslund oplyste, at det er Etf’s hovedbestyrelse, der i lighed med de 
øvrige organisationer i Sundhedskartellet har besluttet at følge KTO og sende forligene til 
urafstemning blandt medlemmerne.  Lene Barslund pegede i den forbindelse på, at vi ved, 
hvad en konflikt gør ved os, og hvor dyrt det er for alle parter. Lene Barslund pegede på, 
at det er vigtigt, at vi får resultaterne fra KL og DR i hus, så medlemmerne får det hjem, 
som ligger i OK forligene på det kommunale og det regionale område. Men det er 
selvfølgelig også vigtigt at støtte op om de lockoutede ergoterapeuter på SOSU skolerne, 
hvilket Etf også gør og fortsat vil gøre. 

Kommentar fra Mette Carstensen :  Vi vil gerne være foruden badges.  De gør ingen nytte 
og er ganske overflødige – pengene kan bruges på noget andet ! 

Til dette svarede Lene Barslund, at det er vigtigt at synliggøre, hvad vi står for, og hvad vi 
kæmper for, når vi færdes i det offentlige rum.  Det er vigtigt at gøre det synligt, at vi 
støtter op om lærerne, og det viser vi blandt andet med de gule T-shirts og badges. Lene 
Barslund kunne godt se, at Etf måske skulle være bedre til at forklare dette. 

Spørgsmål fra Henny Hattesen : Har der været forsøg på at lave forlig på statens område 
for SOSU-lærerne?  

Lene Barslund oplyste, at Etf ikke har siddet med ved det centrale forhandlingsbord. Etf 
har været repræsenteret af forhandlingskonsulent Karin Rasmussen fra i 
forhandlingsudvalget.  Meldingerne fra forhandlingsudvalget har været, at der ikke fra 
arbejdsgiverside har været vilje til egentlige reelle forhandlinger, og der har ikke kunnet 
opnås enighed om fornyelse af OK på statens område. 104 ergoterapeuter er som resultat 
heraf lockoutet.  

Dirigenten satte herefter den skriftlige og den mundtlige beretning til afstemning. 
Beretningen blev godkendt.    

Punkt 3 : Godkendelse af regnskab 2012 

LKN gennemgik regnskabet for 2012.  

Dirigenten åbnede herefter for debat om regnskabet.  

Spørgsmål fra. Ingrid Laursen: Må overskuddet overføres til næste år? 

LKN. Svarende hertil, at overskuddet ikke overføres til næste år  

Spørgsmål fra. Kristian Obenholt : Kan vi ikke starte nye projekter næste år ? 



LKN svarede hertil, at det er muligt. 

De to medlemsvalgte økonomiske kontrollanter Ingrid Theil Madsen og Marie Møldrup 
pegede på følgende: 

Der er behov for en ny procedure for, hvornår regnskabet skal være tilgængeligt for de 
økonomiske kontrollanter, således at der den fornødne i tid til, at kontrollanterne kan nå at 
snakke sammen om regnskabet og forholde sig til det i henhold til deres opgave og 
ansvar. Forslaget fra kontrollanterne er, at regnskabet foreligger 2 uger forud for GF.  

LKN svarer til dette, at det selvfølgelig skal praktiseres fremover. 

Kontrollanterne fremhævede, at det er vigtigt at de penge, som i budgettet er afsat til 
medlemsaktiviteter, bliver brugt.  Temadagen om kræft kommer til at koste en del til både 
oplægsholdere og forplejning, så det er ærgerligt, at pengene ikke kan føres over til næste 
års temadag om kræft 

Kontrollanterne fremhævede videre, at posten til fortæring til medlemsmøder er stor. Selv 
om det er godt at kunne tilbyde forplejning, er det vigtigt at vurdere, hvad pengene går til. 
Det skal primært gå til oplægsholderne.   

LKN svarede til dette, at det er en balancegang, som hun selvfølgelig har for øje.   

Kontrollanterne fremhævede, at det er godt, at der er brugt penge på PR materiale til at 
synliggøre faget og Etf, og det er godt, at der er brugt penge til arrangementer til 
studerende og vedr. børn.   

LKN anførte, at regionsbestyrelsen gerne støtter noget, som kommer alle til gavn.  

De økonomiske kontrollanter efterlyste, at kunne se i regnskabet, hvor mange penge der 
er gået til de enkelte arrangementer. På posten til transportudgifter kan man ikke se 
omkostninger til forskellige transportudgifter – f.eks til tog, bus, bil. Da posten til 
regionsformandens transport er stor, foreslår de økonomiske kontrollanter, om der kunne 
ses på en mulighed for at lease en bil til LKN.                                                                           
De økonomiske kontrollanter gav udtryk for, at de ikke se, hvad posten ”Nye projekter” 
dækker 

Dirigenten oplyste, at Etf ikke opererer med leasingaftaler af noget som helst udstyr.  
Leasing er alt andet lige end dyrere måde at finansiere tingene på, og Etf’s gode 
økonomiske situation gør, at leasing ikke er attraktivt for Etf. Hertil kommer, at de to 
økonomiske kontrollanter i Etf centralt, tidligere har lagt den praksis, der ikke må indgås 
leasingaftaler netop for, Etf har økonomien til selv at finansiere sine indkøb. 

Dirigenten satte herefter regnskabet til afstemning. Regnskabet blev godkendt. 

 



Punkt 4 : Regionsbestyrelsens handlingsplan 2013 

1. Fortsat fokus på kræftrehabilitering 

2. Lave medlemsmøder i forlængelse af temadagen om aktivitetsparadigmet. Lave et 
lignende arrangement i Midt 

3. Genetablere Ergoterapiforum Nord 

4. Fortsat fokus på ledige og jobudvikling 

Indkomne forslag fra medlemmer:  

1. Temaeftermiddag om videreuddannelse 

2. Temadag om dokumentation 

Fra deltagerne i GF fremkom der følgende forslag: 

Else Marie Bovbjerg Jensen foreslog, at der i forbindelse med temadagen om 
Kræftrehabilitering også tænkes kræftbørn ind.  

Stine Lindsten fra Regionsbestyrelsen fandt, at det er en god ide at genoptage 
Ergoterapiforum Nord og etablere arrangementer i fællesskab.  Det kan blive et sted, hvor 
man kan få kvalificerede input til enten eget eller nyt fagområde. Også udenlandske 
gæstelærere kan være oplægsholdere. 

Spørgsmål fra Kristian Obenholt: Vil det være en ide at inddrage de studerende i 
samarbejde i Ergoterapiforum Nord, og kan studerende også deltage i arrangementerne? 

LKN svarende,  at arrangementerne er også for studerende , men at der er brug for at det 
fremgår eksplicit, at det også er for studerende. 

LKN opfordrede til, at nogle melder sig som medarrangører til de forskellige 
arrangementer. 

Dirigenten satte herefter handlingsplanen til afstemning. Handlingsplanen godkendes 
énstemmigt. 

Punkt 5 : Rammebudget for 2013.   

LKN præsenterede rammebudget for 2013 

Spørgsmål fra Else Marie Bovbjerg Jensen: Fra hvilken post trækkes eventuelle 
ansøgninger om støtte til arrangementer ? 

LKN svarede, at det sandsynligvis trækkes fra posten ”oplægsholdere” , men at det 
afhængig af ansøgningens karakter. 



LKN oplyste, at regionen står for forplejningen til jubilæumskonferencerne, mens Etf 
betaler oplægsholdere og posters. 

Dirigenten satte herefter rammebudgettet til afstemning. Rammebudgettet godkendtes 
énstemmigt.   

Punkt 6 : Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Følgende er på valg, og alle modtager genvalg: 

Anne Sophie Duus, Anja Skovlund Henriksen , Mette Pia Damsgaard Christiansen og 
Heidi Juul Svenstrup 

Da der var et ønske om at få flere til at melde sig til regionsbestyrelsen, fortalte Heidi Juul 
Svenstrup, hvad arbejdet som bestyrelsesmedlem indebærer, og hvad man personligt kan 
få ud af det i form af fagpolitiske drøftelser, sparringspartner til LKN, planlægning af 
temadage m.m. 

Heidi havde til lejligheden komponeret et hvervningsdigt: 

Region Midt-Nord er stor 

Så vi vil gerne have flere ved vores bord 

Vi drøfter og diskuterer både arbejdsvilkår og fag 

Der er ikke nogen her der sidder på deres bag 

Meld dig til bestyrelsen i dag 

Og vær med til at udvikle vores fag 

 

Efter dette skønne indlæg var der yderligere to - Kristian Obenholt og Annette Jackson - 
der gerne ville deltage i regionsbestyrelsen. De blev begge sammen med de fire, der 
genopstillede valgt til regionsbestyrelsen.  

Pkt 7. Valg af økonomiske kontrollanter 

Marie Møldrup  og Ingrid  Theil Madsen blev  genvalgt. 

Pkt.8. Suppleringsvalg til Repræsentantskabet i 2013 

Karen Marie Uggerhøj - 4010 

Bettina Hvas Busk tlf. 21391076 

Lisbeth Stenholt Busk tlf. 22173862 



Ulla Madsen – 2009 

Annette Jackson – 5477 

Karin Preiss – 7744 

Kristian Obenholt 

Birgitte Søe - 1798 

Der var enighed om, at de bliver skrevet på listen over Repræsentanter i den rækkefølge, 
de er oplistet og i forlængelse af den eksisterende liste. 

Punkt 9 : Eventuelt 

Ingrid Theil Madsen vil gerne kunne læse dagsorden og referat fra regionsmøderne for at 
kunne se, hvad der sker i bestyrelsen 

LKN vil gerne diskutere med sin bestyrelse hvordan de skal forholde sig til spørgsmålet 
idet de referater, der bliver skrevet, er arbejdspapirer og af hensyn til ressourceforbruget 
kun beslutningsreferater. 

Lene Barslund oplyste, at i HB er det således, at det enkelte medlem kan maile til Etf og få 
tilsendt referat.  Det lægges ikke offentligt ud.  Regionsbestyrelsen i Region Midt-Nord kan 
eventuelt vælge samme fremgangsmåde. 

Spørgsmål fra Mette Karstensen: Som kommentar til aftenens indhold kunne hun godt 
tænke sig at høre noget mere om, hvad der foregår i ETF.  Der har været for lidt dialog i 
aften. 

Dette tog LKN til efterretning 

Kommentar Else Marie Bovbjerg Jensen: Budget og regnskab skal være tilgængeligt og 
kendt forud for en GF så man kan forholde sig kritisk til det.  

Dette tog LKN til efterretning 

LKN oplæste herefter et forslag til støtteerklæring til de lockoutede ergoterapeuter på 
SOSU-skolerne. 

Efter små korrektioner blev det vedtaget af GF, og det sendes nu til finansminister Bjarne 
Corydon  

På et spørgsmål om, hvor meget Etf gør ud af at informere de studerende på skolerne om 
ETF, svarede LKN, at der er kontakt med skolerne 2 gange i studieforløbet. 



Lene Barslund oplyste, at ”Team rekruttering” i Etf løbende forsøger at finde nye og gode 
ideer til at gøre Etf mere synligt , og Lene Barslund opfordrede til, at man sender en mail til 
lb@etf.dk med ideer. 

På spørgsmål om organisationsprocenten i Etf svarede dirigenten, at Etf har en 
nettofremgang i Etf påca. 1 % om året, hvilket andre faglige organisationer ser med 
misundelse på. 

Kommentar fra Kirsten Kammer: Som lockoutet var det rart at være her i aften.  Etf gør det 
godt og støtter godt.  Stor ros til Gunner Gamborg for hans tale ved demonstrationen foran 
Finansministeriet.  

Idet der ikke var flere, der ønskede ordet under eventuelt, takkede dirigenten for god ro og 
orden, og dermed afsluttedes GF. 
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