
Regionsgeneralforsamling i Midt-Nord, 4.april 2017 
 

Dagsorden: 

 
1. Velkomst og præsentation af regionsbestyrelsen og 

hovedbestyrelsesmedlemmer valgt i Region Midt-Nord.  
86 stemmeberettigede medlemmer deltog i Generalforsamling 2017 

2. Valg af dirigent og referent. Godkendelse af dagsorden 
Dirigent Lars Møller 
Referent Lone B. Høhne 
Lars Møller konstaterede, at generalforsamlingen 2017 var rettidigt indkaldt i 
henhold til vedtægterne, og generalforsamlingen godkendte dagsordenen. 

3. Regionsbestyrelsens beretning 

Regionsformand Lisbeth Krabbe Nielsen (LKN) supplerede den skriftlige beretning, 
som har kunnet læses på hjemmesiden med sin mundtlige beretning. 

LKN udtrykte glæde for den tillid, som medlemmerne har vist hende ved at 
genvælge hende for den næste 3-årige periode, ligesom LKN var glad for den 
opbakning, hun mærker fra medlemmerne som støtter op om foreningens arbejde 
og møder så talstærkt op til generalforsamlingen (GF) for at give deres stemme 
tilkende og få indflydelse, men også for at dyrke fagligt netværk og socialt samvær.  
LKN glæder sig over at være en del af et fagligt fællesskab med medlemmer, der er 
ildsjæle og brænder for faget, og som er med til at ergoterapifaget udvikler sig og 
blomstrer samt er med til at sætte ergoterapi på dagsordenen, så der i dag er flere 
der ved, hvad ergoterapi er!   

De nyuddannede ergoterapeuter får andet og mere med sig fra studiet. De har 
faglig identitet, kender egne kompetencer, og ved hvordan de kan bringes i spil. 
Samfundsmæssigt er der brug for ergoterapi, og det skal vi udnytte både centralt 
og lokalt.  Alt er ikke rosenrødt, og der skal kæmpes for at holde fast i stillinger, til 
at skaffe midler til at udvikle tilbud, og til kompetenceudvikling.  Ergoterapi skal 
kunne betale sig, og vi skal kunne argumentere for vore ydelser.  

Et stort korps af TR gør et fantastisk stykke arbejde for Etf og for medlemmer, og 
LKN takkede for det gode samarbejde/samspil med gensidige informationer og 
sparring.  Uden dette samarbejde ville LKN´s arbejde som regionsformand være 
meget vanskeligt.  

I de 6 år som regionsformand har omstruktureringer og nedskæringer været en del 
af hverdagen for mange. I samarbejde med TR og med de andre faglige 



organisationer har LKN været i dialog med ledelser ud fra fokus på kerneopgaverne 
og sammenhængen imellem de ressourcer, der er til rådighed, kvalitet i 
opgavevaretagelsen og konsekvenser af de beslutninger, der træffes. New Public 
Management er også kommet for at blive, og vi undgår ikke at være med i 
prioriteringsdiskussionen samt at være skarpe på vores ydelser og effekten af dem. 

LKN ser flere scenarier i fremtiden, hvor udlicitering er et af dem.  Som organisation 
er vi ikke imod udlicitering, hvis kvaliteten af ydelser er god, hvor borgerne får hvad 
de har behov for, hvor de rette kompetencer er til stede og løn- og 
ansættelsesvilkår er i orden.   En kommune har udliciteret genoptræning på det 
ortopædkirurgiske område til private aktører, men kommunens egne terapeuter må 
ikke byde på opgaven.  Det er yderst problematisk, og LKN vil selvfølgelig følge 
sagen tæt.  Det er selvfølgelig i den forbindelse meget vigtigt, at det i sygehusenes 
genoptræningsplaner fremgår, at det er ergoterapeuter, der skal forestå 
genoptræningen efter udskrivning til kommunalt eller privat regi.  

En anden tendens er, at ledere og chefer får større og større ansvarsområder, og 
enheder lægges sammen. Denne tendens får betydning for samarbejdet med en 
slankning af MED-systemerne til følge.  Det giver god mening nogle steder og 
udfordringer andre steder. I det hele taget er MED-systemet under pres, og vi ved 
endnu ikke hvilke krav, der bliver stillet i forbindelse med OK-18 på dette område. 

Afslutningsvis henledte LKN opmærksomheden på OK 18 og takkede for nogle 
super inspirerende møder med medlemmer på 7 – 8 arbejdspladser, hvor der blev 
taget hul på de indledende snakke om OK 18, hvad der har betydning for jeres 
arbejdsplads og jeres forventninger til, hvad der skal sættes fokus på til OK18. 
Dejligt at så mange arbejdspladser har villet have besøg.  I får senere på 
sommeren lejlighed til at give jeres besyv med i forhold til Etf´s forhandlingsoplæg 
til OK-18. 

Både den skriftlige som den mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget 

4. Godkendelse af regnskab for 2016 

LKN pegede på følgende forhold af betydning for resultatet: 

• Mindre frikøb af Majbritt Middelhede Olsen (næstformand) 
• Mindre kørsel til regionsbestyrelsen 
• Færre udgifter til oplægsholdere 
• Større udgifter til forplejning og lokaler, 
• Arrangementer med andre faglige organisationer hvor udgifter blev fordelt 

imellem organisationerne. På bundlinjen holdt sig indenfor budgettet.  
• LKN har brugt mere på transport.  



Økonomisk kontrollant Elisabeth Sørensen sagde, at hun og økonomisk kontrollant 
Karen Boldreel har fået fyldestgørende forklaringer og givet regnskabet en blank 
påtegning uden anmærkninger.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Etf i et landspolitisk perspektiv v. næstformand i ETf Lotte Lagoni 
Lotte Lagoni holdt oplæg med afsæt i Ergoterapeutforeningens vedtagne 
Fokusområde Kvalitet og Trivsel i hverdagen i relation til nedenstående 
arbejdsområder. 
Demensområdet -  Hvad er Etf´s bud på at arbejde med Demens.  
Beskæftigelsesområdet -Etf har fokus på at få flere ergoterapeuter ansat i 
forbindelse med afklaringsforløbene. 
Hjælpemiddelområdet – Trivsel i arbejdslivet samt trivsel i opgaverne som 
påvirker kvaliteten  
Sammenhængende sundhedsvæsen – 8 kvalitetsmål i Sundhedsvæsnet – f. 
eks. patientinddragelse, øget livskvalitet, sammenhængende patientforløb, 
god økonomi, relevant aktivitet, Kvalitet i arbejdslivet – Knæk stresskurven 
(Etf holder temadag den 19. september om Arbejdsmiljø) 
Medlemsundersøgelse. – 6558 blev inviteret, og 2292 medlemmer svarede. 
Der henvises i øvrigt til vedhæftede overheads fra Lotte Lagonis oplæg. 

6. Valg af 27 repræsentanter samt suppleanter til Etf’s Repræsentantskab 
for perioden april 2017-april 2020 

Repræsentantskabet er Ergoterapeutforeningens øverste myndighed, hvor 
overordnede beslutninger om foreningens fokusområde, økonomi og 
vedtægter træffes. De valgte repræsentanter skal deltage i Rep19, samt evt. 
ekstraordinære repræsentantskaber i perioden. Repræsentanterne holdes 
løbende orienteret om foreningens udvikling. Rep19 afholdes 16.-17. 
november 2019. 
De valgte Repræsentanter blev: 
Marie Møldrup  
Lorenz Michael Jabcke  
Maj Britt Middelhede 
Anni Schøtt 
Ea Damgaard 
Dorte Løgsted Paulsen 
Anne-Mette Thomsen 
Anne-Mette Niebur 
Mette Carstensen 
Anne-Britt Roesen 
Marianne Roesen 



Tanja Dalgaard 
Stine Lindsten 
Mette Christiansen 
Helle Bak Christensen 
Anne Mette Knudsen 
Karen Ulrich Bertelsen 
Anne Mårtensson 
Thomas Rank Nielsen 
Anne Mette Jensen 
Gitte Pagter 
Anne-Marie Lind Kristensen 
Lone Lassen 
Kristian Obenholt 
Emil Malthe Laugesen 
Charlotte B. Kjeldsen 
Michele Chabert 
 

7. Region Midt-Nords handleplan for det kommende år  

Ud fra Regionsbestyrelsens skrevne oplæg til handleplan for 2017 – 2018 holdt 
LKN et kort oplæg og stillede nedenstående 4 spørgsmål som indledning til 
diskussion ved bordene: 

Kvalitet og trivsel i hverdagen, hvordan får vi det omsat til aktiviteter i Midt-Nord? 

Hvordan kan medlemmer, bestyrelse og regionsformand kan få øje på og gribe 
lokale dagsordener? 

Hvordan kan vi ved fælles hjælp gøre vores fag synligt for omverdenen? 

Ideer til konkrete arrangementer? 

Opsamling fra diskussionerne ved bordene: 

Mette Bønlykke: At LKN fortsat rejser rundt og få sparring på udfordringerne på 
arbejdspladsen. Fokus på forskning og på KL´s ansvar, Offentlig contra  

privat træning - hvilken vej, temadag omkring cancerområdet, palliation og vores 
rolle er ubeskrevet og på bar bund (fysioterapeuters indsats er nærmere beskrevet)  

Helle Christensen Hammel Neurocenter: Synliggøre Etf så dem ovenover os får øje 
på, hvad vi laver ved fælles hjælp.  Udarbejde noget materiale til at sparke en snak 
i gang omkring kerneopgaver. Etf´s sekretariat skal hjælpe os med at komme ud 
over rampen.  Etf kan måske lave nogle skabeloner, vi kan bruge til at fortælle alle 
vore kolleger, hvad Ergoterapeuter laver. Lave konkret materiale til arbejdsgivere.  



Anne Marie Christensen: Til LKN du skal fortsætte med at have kontakt med 
arbejdsgivere via dit TR-netværk.  Vi er udfordret på kvalitet og trivsel i en 
myndighedsafdeling, og der skal fokus på området. Ressourcerne er så knappe, så 
der slet ikke kan tales om kvalitet. Vi laver det mest nødvendige uden at gå ned 
med stress. 

Lene Andersen, Viborg Kommune. Kommentar til Myndighedsafdeling. Har haft 
medlemmer fra socialudvalget med på hjemmebesøg, hvilket har givet dem stor 
indsigt i og forståelse og respekt for vores arbejde. 

Elisabeth Sørensen, Randers Kommune. Fokus på det tværfaglige samarbejde 
også imellem ergoterapeuter indbyrdes i region og kommune og ergoterapeutiske 
specialer.  

LKN pegede bl.a. på,  at der senere på året er kommunal- og regionsvalg, hvor der 
sættes nye politiske hold, og LKN opfordrede til, at alle deltager i vælgermøder for 
at sætte den sundhedspolitiske dagsorden. Etf udarbejder noget materiale, så det 
kan blive lettere at deltage på valgmøder og stille de relevante spørgsmål. 

Skriftlige input fra bordene blev indsamlet og overdraget til LKN, som vil lade det 
indgå i Regionsbestyrelsens handleplan og arbejde i den kommende periode. 

8. Forslag til rammebudget for 2018 

Rammebudgettet for 2018 lægges ud fra en fremskrivning af budget 2017 med 2%, 
hvilket giver en stigning i driftsudgifter til 350.700 kr. 

Spørgsmål: Ann Britt Roesen spørger om rimeligheden i, at transportniveauet er sat 
ned. Udgifter til transport skal give et realistisk billede af, at LKN har en stor region. 

Lars Møller oplyste, at Regionsbestyrelsen har mulighed for at flytte rundt på 
posterne, så længe det holdes indenfor rammerne i budgettet. Dette gælder f.eks. 
en udgift som formandens transport.  

Rammebudget for 2018 blev herefter vedtaget enstemmigt 

9. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

10. Bekræftelse af valg af regionsformand 

Ifølge vedtægterne skal GF bekræfte valget af regionsformanden, også selvom der 
kun har været én kandidat opstillet til formandsposten.  LKN oplyste, at selvom det 
kan betragtes som en formalitet, så har det stor betydning for LKN, at GF rent 
faktisk bekræfter valget. GF bekræftede herefter énstemmigt valget af 
regionsformand LKN for en ny 3-årig periode. 



11. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for to år 

Mette Damsgaard Christiansen, Aalborg Universitetshospital, TR og FTR 

Vibeke Grusgaard Andersen, Region Midtjylland, Specialområde Hjerneskade 

Emil Malthe Laugesen, Jammerbugt Kommune, Socialpsykiatri, TR 

Kristina Frank Kristiansen, Region Nordjylland, Psykiatrien Brønderslev, Klinisk UV 

Mette Bønlykke, Viborg Kommune, Genoptræning 

Marianne Christensen, Viborg Kommune, TR og FTR,  

 
 

12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
 
Opstillede: 

• Janni Linde Hansen på barsel i 2017, Ålborg Kommune, TR, 
Træningsindsats 

• Anne Mette Thomsen, Vestdansk Center for Rygmarvsskadede, 
Viborg,  

• Rikke Jeremiassen, ledig, Hjælpemidler i RKSK, Tidligere med i 
Region Syd. 
 

Ved Afstemning valgtes: 

Janni Linde Hansen, Aalborg Kommune, TR 

Anne-Mette Thomsen, Region Midtjylland, Vestdansk Center for Rygmarvsskadede 

13.Valg af 2 økonomiske kontrollanter for 1 år 

Elisabeth Sørensen, Randers kommune 

Karen Boldreel, Aalborg Universitetshospital 

14.Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer 

Tak til Anni Schøtt som forlader bestyrelsesarbejdet 

Tak til Thomas Rank som forlader bestyrelsesarbejdet 

Tak til Heidi Juul Svenstrup som forlader bestyrelsesarbejdet 

Tak til Økonomiske kontrollant for veludført arbejde. 

 



15. Evt. 

Lotte Lagoni har medbragt pjecer ”Bliv medlem” tiltænkt de studerende om alle de 
fordele, der ved at være medlem af Etf herunder allerede under studietiden – 
f. eks. Bachelorpris, studierejsefonden, temadage og bogkøb 

Thomas reklamerede for Ergoterapiens dag, som er den 27. oktober i hele 
verden. Opfordrer til at stå sammen om at markere dagen og komme til 
ergoterapiens dag, som markeres med en fredagsbar på Århusskolen. 

Lars Møller takkede for aktiv deltagelse og engagement, god ro og orden og 
afsluttede GF 2017. 

 
 
 

 

 


