
Referat fra generalforsamling  

Etf, Region Midt-Nord  

15.april 2015 

 

Antal deltagere: 68 ud af 84 tilmeldte 

Bestyrelsen; Lisbeth Krabbe Nielsen, Anne-Mette Jensen, Ea Damgaard, Heidi Juul 

Svenstrup, Maj Britt Middelhede Olsen, Mette Pia Damsgaard Christiansen, Stine Lindsted, 

Thomas Rank Nielsen 

Afbud fra Annette Jackson, Anne Sophie Duus, Kristian Obenholt 

Alle deltagere fik udleveret en mappe med dagsorden, navne over Regionsbestyrelsen, 

Region Midt-Nords repræsentanter, den skriftlige beretning og rammebudget og regnskab. 

 

1. Regionsformand Lisbeth Krabbe Nielsen (LKN) bød velkommen. LKN oplyste, at der er 

ophængt opstillingslister til regionsbestyrelsen, som suppleanter til Repræsentantskabet 

og som økonomiske kontrollanter, og at man kan skrive sig på indtil valghandlingen. 

Aftenen indledtes med at synge ”Ergoterapeutens sang” 

 

2. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af dagsorden.                              Anders 

Grønbæk (AG) blev valgt som dirigent og Lone B. Høhne blev valgt som referent. 

AG konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iht. vedtægterne i 

fagbladet ERGOTERAPEUTEN nr. 1 2015, og generalforsamlingen var dermed 

beslutningsdygtig. 

Dagsordenen godkendtes ved håndsopretning. 

 

 

3. Regionsbestyrelsens årsberetning har ligget tilgængelig på www.etf.dk 

LKN supplerede den skriftlige beretning med denne mundtlige beretning. 

 

Sidste år var vi over 100 deltagere, hvilket Eva Wæhrens havde en stor andel af. 

Men det glæder bestyrelsen og mig, at 84 medlemmer har tilmeldt sig dette års 

generalforsamling for at tage del i debatten og bidrage til bestyrelsens arbejde. Vi har et 

stort ønske om at få skabt en god tradition, hvor medlemmerne har lyst til at komme og 

bidrage til at få det regionale fagpolitiske arbejde til at leve. En aften som denne med fagligt 

input, mulighed for indflydelse og socialt samvær er en god måde at bruge såvel tiden som 

nogle af Regionens økonomiske midler på. 

Sidste års generalforsamling gav inspiration til og satte skub i, at vi skulle gøre noget ud af 

Ergoterapiens dag den 27. oktober. Bestyrelsen greb ideen og oplevede en stor og positiv 

opbakning, som endte ud i en meget inspirerende og givende dag og aften. Vi har i vore 

egne rækker kompetente og innovative medlemmer, som har stor lyst til at dele deres viden 

med os alle. 

Arrangementet var godt besøgt med gode og positive tilbagemeldinger, men da der i år er 

ERGO 15 den 11 – 12 november, vælger vi at vente med en gentagelse til 2016.   

 

http://www.etf.dk/


Udsprunget af Ergoterapiens Dag har Elisabeth Sørensen fra Randers kommune   taget 

initiativ til, med støtte fra regionen, at stå som arrangør af en temadag om Dysfagi.   

Dysfagiens dag løber af stablen den 13. maj, og der er allerede stor søgning. 

Bestyrelsen er rigtig glade, når medlemmer er med til at sætte gang i aktiviteter for 

regionens medlemmer, for som I måske har spottet, så har vi også i år u-forbrugte midler til 

aktiviteter på budgettet.  Da det både kræver tid og energi samt et kendskab til jeres behov 

at stable aktiviteter på benene, er det rigtig dejligt, når nogle af jer vil være med til at sætte 

gang i aktiviteter.  

  

Region Midt-Nord er en stor region med 3512 medlemmer  – 200 flere medlemmer end 

sidste år – med mange opgaver og udfordringer som beskrevet i den skriftlige beretning.  

Jeg er i år blevet aflastet i mit arbejde, idet vi på forsøgsbasis har fået mulighed for at 

frikøbe næstformand i regionsbestyrelsen Maj Britt Middelhede Olsen til at varetage 

opgaver, der knytter sig til de regionale arbejdspladser i Region Midtjylland og til at være 

sparringspartner for mig.  

Det har umiddelbart været en god investering og indfriet formålet, men det skal evalueres 

og drøftes for den fremadrettede opgavevaretagelse. 

Ergoterapeutforeningen har i 2014 fået udarbejdet en arbejdsmarkedsanalyse, som har 

været offentliggjort i fagbladet og på www.etf.dk . Analysen har kreeret vigtig oplysning om 

og gode argumenter for det videre arbejde med at påvirke politikere og andre for at skabe 

nye jobs til ergoterapeuter, og har også givet mig input til mit videre politiske regionale 

arbejde med at få sat ergoterapi på dagsordenen til at skabe nye jobs til ergoterapeuter 

men også til at sikre, at vi bibeholder de jobs, der er skabt via ældrepuljen. 

Rapporten beskriver 5 businesscases, hvor der anses for størst potentiale for flere / nye 

jobs for ergoterapeuter: 

 

- Udvikle hverdagsrehabilitering i socialpsykiatrien 

- Inklusionsvejleder på skoler, PPR og institutioner 

- Sagsbehandler for udsatte borgere på jobcentre  

- Udvikle markedet for ergoterapeuter på plejehjem 

- Sikre ergoterapiens rolle i hverdagsrehabiliteringen 

Der peges i rapporten bla. på potentialet i at udvikle ergoterapi og skabe flere jobs på 

plejehjem/plejecentre.  Vi havde her i regionen planlagt regionale fyraftensmøder for både 

at blive klogere på arbejdsområdet, men også for at være med til at klæde dem på, der 

arbejder inden for området. Der var rigtig mange tilmeldinger til disse fyraftensmøder, som 

desværre måtter aflyses grundet sygdom hos oplægsholderen. Der vil blive planlagt nye 

fyraftensmøder så hold godt øje med de regionale aktiviteter. 

Der er i disse år momentum for ergoterapi og en lydhørhed overfor vores fag, som aldrig 

har været større, og som vi skal forstå at udnytte. 

Ledigheden er faldende og på vej mod 2 %, som er lig med næsten ingen ledighed, og det 

er blevet nemmere for nyuddannede at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Jeg oplever i mit samarbejde med de øvrige faglige organisationer, at vi er en  faggruppe 

som nyder stor anerkendelse og respekt.  

Der er ingen tvivl om, at fagbevægelsen i disse år rykker tættere sammen for at stå 

http://www.etf.dk/


stærkere og værne om Den Danske Model. Senest har vi set det med 

Forhandlingsfællesskabet ved OK 15. 

 

Som nogen af jer måske har bemærket, tales der nu også om fusionering eller 

sammenlægning af de to hovedorganisationer FTF (hvor vi jo hører hjemme i dag) og LO.  

Den diskussion vil I helt sikkert komme til at høre mere om, og et er sikkert; -  det bliver 

aldrig kedeligt at beskæftige sig med fagpolitik, og der vil også fremover være masser af 

opgaver at tage fat på. 

Med disse ord afsluttede Lisbeth Krabbe Nielsen sin mundtlige beretning.  

 

Spørgsmål til mundtlig og skriftlig bemærkning: 

Sp: Christina Frank Christiansen, Brønderslev psykiatrisk sygehus: En ny klinisk underviser 

er ikke medlem af Etf.  Hvordan forholder vi os til et ikke-medlem.  Kan hun deltage i 

klubbens aktiviteter evt. med forhøjet deltager- betaling? 

Svar: LKN. Det er ikke en farbar vej at deltage med forhøjet pris. Der skal være forskel på 

om man er medlem af Etf eller ej, og aktiviteter i klubben eller i regionen er kun for 

medlemmer. 

Sp. Anni Schøtt – Centerleder i Struer Kommune:  Er det er overvejelse at bruge nogle u-

forbrugte midler til lønkroner til at lave arrangementer ? 

Svar. LKN:   Det er ikke sikkert, at der kan gives lønkroner til arrangementer.  Vi får mest for 

pengene ved frivillig indsats.  I kan alle sammen sende ansøgninger til at få hjælp og støtte 

til arrangementer. Men arrangementer skal være åbne for alle medlemmer og ikke kun for 

et snævert forsamling. 

Kommentar: Anne Mette Jensen medlem af regionsbestyrelsen:  Vi er åbne for gode ideer. 

Kommentar: Thomas Rank Nielsen, medlem af regionsbestyrelsen. I kan starte 

arrangementer op, fordi I har kontakterne, og vi kan hjælpe jer videre. 

 

Skriftlig og mundtlig beretning 2014 – 2015 blev herefter sat til afstemning og blev 

enstemmigt vedtaget. 

 

 

4. Godkendelse af regnskab 

 

LKN gennemgik regnskabet. 

Bestyrelsesmøderne har været lidt dyrere end beregnet, da det ikke i samme grad som 

tidligere har været muligt at afholde regionsbestyrelsesmøderne gratis, men det har været 

nødvendigt at booke lokaler, som koster. 

Med hensyn til kørsel har jeg måske kørt lidt mindre, men til gengæld har Maj Britt 

Middelhede Olsen skulle køre til sine møder i regionen. 

De økonomiske kontrollanter har gennemgået regnskab med LKN og har godkendt 

principperne for regnskabsaflæggelse. 

Regnskabet blev sat til debat og afstemning:  

65 stemmer ja og 1 blank stemme.  



Regnskabet er hermed godkendt 

 

5. Regionens handleplan for det kommende år; Herunder oplæg om TRIV.   

 

LKN opfordrer alle deltagerne til at skrive på et TRIV kort med gode ideer og tanker om, 

hvad regionsbestyrelsen skal tage sig af og arbejde med i det kommende år. Der er opstillet 

en postkasse ved udgangen, hvor kortene kan afleveres til bestyrelsens videre arbejde. 

Der vises en video fra www.etf.dk om TRIV faktorer og TRIV-konceptets betydning i 

forbindelse med Hverdags Rehabilitering.  

 

De enkelte TRIV faktorer og deres betydning for den enkeltes hverdag: 

T - tilgængelighed.  Er jeg åben og modtagelig og tilgængelig, og er verden tilgængelig for 

mig og for mit liv. 

R – Relationer og roller- forebygge at relationer ikke bliver svage og vi har en rolle at spille i 

hinandens liv 

I – Interesser. Afgørende at borgerne er motiveret til at træne og vil noget 

V – Vaner og vilje – hvordan man til daglig gør ting og sager, samt viljen til fex. at bryde 

vanerne – altså at man vil det. Hvad vil du i dag? 

 

Regionens Handleplan sat til debat 

Kommentar: Lene Barslund kommentar om TRIV-faktorer som motivation for borgerne.  

Sp. Heidi Ibsen, Visitator : Få det fremlagt for de enkelte borgere.  Har I gode eksempler på 

hvordan TRIV kan anvendes i praksis? 

Kommentar: Vibeke Grusgaard Andersen: Jeg arbejder med det relationelle på et bosted, 

hvor de træner i gruppe.  Her er viljefaktoren meget fremme, hvor borgerne bruger det 

imellem sig og løfter i flok. 

Kommentar: Lene Barslund: Gunner Gamborg har udviklet TRIV over nogle år.  Når han 

har talt om TRIV-faktorerne med patientforening, Ældresagen og politikere, forstår de 

pludselig i højere grad, hvad ergoterapeuter arbejder med, når det ses med TRIV-konceptet 

for øje, og de lytter på en ny måde.  Alle kender KRAM, og TRIV er nu vores koncept.  Lene 

Barslund havde på vej i toget sendt Twitter hashtag som er -  #Trivfaktorer -  til et 

kommunalbestyrelsesmedlem i en relevant sammenhæng. 

Kommentar: Heidi Juul Svendstrup – Skanderborg – Italesættelse på arbejdspladsen – 

opfordrer til at vi anvender TRIV i dagligdagen – krus, plakater og andet som fænger og 

henviser til hjemmeside www.etf.dk/Triv 

Kommentar: Thomas Rank Nielsen er begyndt at bruge TRIV, når han skal fortælle familie 

og venner, hvad han laver.  Men ift arbejde med børn og unge er det svært, så kan 

næstformanden give et eksempel ? 

Svar Lene Barslund: – Relationer og roller – mobning og dårlig trivsel.  Tilgængelighed er 

vigtigt både fysisk og psykisk og mulighed for at være med i legen eller snakken – 

Inkluderende 

Kommentar: Lene Barslund. Bent Hansen er med til Care Ware  

Kommentar. Heidi Ibsen:  Var det muligt at lay- outet kunne ændres så TRIV præsenteres 

lodret ? 

http://www.etf.dk/
http://www.etf.dk/Triv


Regionens handleplan blev sat til afstemning / godkendelse 

Handleplanen blev godkendt med 62 ja-stemmer.  

  

6. Forslag til rammebudget 

 

Kommentar: Annette Sandvig: Jeg vil gerne støtte, at der betales for gode oplægsholdere. 

Der skal ikke gå penge tilbage til Etf.  Oplægsholdere skal have det, det koster 

Sp: Heidi Ibsen:  Hvad er en væsentlig stigning i frikøb til Øvrige aktiviteter? 

Svar. Lisbeth Krabbe Nielsen svarer, at hun håber, at det bliver en fast udgift til frikøb af 

Maj Britt Middelhede Olsen. Det vil en evaluering afgøre. 

Afstemning om rammebudgettet. 

Rammebudgettet godkendes med 62 ja-stemmer. 

  

7. Indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag 

 

8. Kaffe/te og lagkage 

 

9. Valg af 6 regionsbestyrelsesmedlemmer.  På valg er: 

 Anette Jackson, selvstændig erhvervsdrivende 

 Anne-Sophie Duus, Aarhus Universitetshospital, geriatri 

 Heidi Juul Svenstrup, Skanderborg kommune Psykiatri/beskæftigelse 

 Kristian Obenholt, Brønderslev kommune, Hjerneskadeområdet 

 Mette Pia Damsgaard Christiansen, FTR på Aalborg universitetshospital, 

Somatik 

 Thomas Rank Nielsen, jobsøgende 

 

Der opstiller yderligere To kandidater –  

Anni B Schøtt 

Vibeke Grusgaard Andersen 

Der stemmes om 6 kandidater som herefter er valgt til Regions bestyrelsen: 

Anette Jackson 

Heidi Juul Svendstrup 

Mette Pia Damsgaard 

Thomas Rank 

Anni B Schøtt 

Vibeke Grusgaard Andersen 

 

10. Valg af 2 suppleanter til Regionsbestyrelsen  

Anne Norup Clausen – Viborg Kommune Toftegården – Senhjerneskadede. Valgt ved 

fredsvalg 

 

 

11. Valg af hovedbestyrelsesmedlem og suppleant, på valg er: 



Anne Mette Jensen, Aalborg kommune, specialgruppen for Børn og Unge 

Anne Britt Rosen – forløbskoordinator i Randers Kommune, ønsker kun at være suppleant 

og opfordrer til, at der stemmes på Anne Mette Jensen 

Anne Mette Jensen vælges som Hovedbestyrelsesmedlem 

Ann Britt Rosen vælges som suppleant. 

 

12. Valg af økonomiske kontrollanter for 1 år, på valg er: 

 

 Elisabeth Sørensen, Randers kommune  

 Karen B. Madsen Aalborg Universitetshospital 

De Økonomiske kontrollanter genvælges ved fredsvalg  

 

13. Suppleringsvalg til Repræsentantskabet. 

Ved valget i 2014 blev Annette Jackson valgt som suppleant.  Annette Jackson er således 

valgt som 1. suppleant 

Der opstillede yderligere 10 kandidater som suppleanter til Repræsentantskabet som 

efter afstemning er valgt i følgende rækkefølge: 

1. Annette Jackson 

2.Vibeke Grusgaard Andersen 

3.Anni Schøtt 

4.Heidi Therkildsen Ibsen 

5.Ann Britt Rosen 

6.Karen B. Madsen 

7.Kirstine Hedegaard 

8.Gitte Jørgensen 

9.Ulla Madsen 

10.Preben Pedersen 

11.Annette Bundgaard 

 

14. Evt.  

Lene Barslund reklamerede for praksispuljen samt for de Faglige Netværk i Etf. Der er pt. 

18 Faglige Netværk + det løse.  Ca. 4000 af Etf´s medlemmer er medlemmer af et netværk. 

Der er Europæisk Kongres i Irland i år, og der er frist for indsendelse af posters eller 

abstracts den 31.10.15.  Hvis man får godkendt poster eller abstract, kan der søges  

rejsestøtte fra Etf. 

Lene Barslund takkede herefter Lisbeth Krabbe Nielsen og Regionsbestyrelsen mange 

gange for det store daglige arbejde for Ergoterapeutforeningen og takkede Maj Britt for at 

aflaste Lisbeth. 

Det nye digitale afstemnings-grej virkede godt og var en rigtig god afløsning for det gamle 

afstemningssystem. 

Der blev gjort opmærksom på, at der var en fejl i power point med det viste budget og 

regnskab og forkert årsangivelse. Der var dog den rigtige årstal på det omdelte budget og 

regnskab.  

 



AG erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

Aftenen sluttede af med et kort oplæg om resultatet af OK 15 ved forhandlingschef i Etf. 

Anders Grønbæk. 

Der skulle lyde en stor tak til medlemmerne for den store deltagelse ved afstemningen om 

ny OK. 

I meget korte træk skal her nævnes: 

 En sikring af reallønnen med en samlet lønstigning over de næste 3 år på 5,4 %  

 En fortsættelse af arbejde med Fag og Profession og en ny udmøntning til 

forsknings- og udviklingspuljen.   

 På det kommunale område skal der arbejdes med flere indsatser.  Kl ville møde os 

med ønske om en kompetencefond, men der skal arbejdes med to nye projekter i 

perioden. 

 Kliniske retningsretningslinjer indtil 2017 

 Psykisk arbejdsmiljø: På det regionale område med et Rådgivnings og ekspertpanel, 

og på det Kommunale område med etablering af et Rejsehold med eksperter fra 

begge parters side. 

 Der er afsat mange penge på dette område: 

 Vi er ved OK15 kommet i mål med mange af medlemmernes ønsker. 

Der takkes hermed for en god aften og alle ønskes en god og sikker tur hjem. 


