
Regionsbestyrelsens beretning 2017/18 

I det forgangne år har der været og er fortsat store emner på dagsordenen. Det er OK-forhandlings- år, og 

der har været mange forberedelser forud for dette. Fagbevægelsen står sammen og sideløbende arbejdes 

der på et endnu tættere samarbejde, da organisationerne i vores hovedorganisation FTF er i dialog med LO- 

organisationerne om en fusion, for at kunne tale medlemmernes sag med en større tyngde. Beslutningen 

skal tages medio april. 

På de indre linjer i ergoterapeutforeningen arbejdes der med tværgående projekter bl.a. på 

beskæftigelsesområdet. 

Regionalt fylder samarbejdet med de andre organisationer, ikke mindst i forhold til at understøtte 

medlemmerne i at få indflydelse på arbejdspladserne gennem MED- systemet, hvor organisationerne 

udpeger til de øverste niveauer. Det er et arbejde der kræver megen koordination og forhandling.  

Den nordlige del af regionen har på initiativ af to medlemmer startet en seniorklub, tak for det, det er et 

godt tiltag. 

Nedenfor er et forsøg på at give et lille indblik i hvad der er foregået i region Midt-Nord siden sidste 

generalforsamling. 

 

Bestyrelsens aktiviteter 

Bestyrelsen har brugt tid på at finde en arbejdsform, som på den ene side tager højde for, at det i høj grad 

er frivilligt arbejde, og på den anden side et ønske om at gøre ergoterapi synligt både fagfagligt og politisk. 

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 

 

Vi har taget fat på medlemmernes ønsker fra generalforsamlingen:  

Ergoterapiens dag, i samarbejde med EFS Forskning, hvor der var fokus på WFOT’s tema: informe – inspire 

– influence med oplæg om:  

• Forskningens betydning for ergoterapeuter og faget ved Jeanette Lindholm, formand for EFS 

Forskning 

• Oplæg om Kandidatuddannelsen i ergoterapi, samt formidling af Kandidatspeciale ved Naja Beninga 

Kruse, cand. San OT 

• I hvilken retning bevæges ergoterapi-professionen på sygehus ved Dorthe Meldgaard, Ph.d 

Udviklingsergoterapeut 



  

 

Desværre blev 3 planlagte fyraftensmøder om Aktivitetsvidenskab ikke til noget, grundet udfordringer med 

at få oplægsholdere.  

Et af bestyrelsesmøderne blev brugt på arbejdet med input til en grundfortælling om ergoterapi. 

Udpluk af emner vi har været optaget af og debatteret: 

• Privatisering, hvad gør det ved vores fag når opgaver f.eks. § 140 genoptræningsplaner bliver sendt 

i udbud på et marked hvor der ikke er ergoterapeutisk dækning? 

• Genoptræningsplaner helt generelt, hvordan arbejdes der med dem ude på de arbejdspladser vi 

har kendskab til?  

• Hvad gør organisationsændringer ved vores medlemmer?  

Aktiviteter lavet i samarbejde med andre organisationer:  

Sundhedskartellet i Nord:  

• Fyraftensmøde med Svend Brinkmann 

 
• Valgmøde på det regionale område, KV17 

• Temadag for kliniske vejledere 

• Børneterapeutmøde (sammen med Danske Fysioterapeuter) 

• Støtte til DHL løbet i Aalborg  

 

Sundhedskartellet i Midt: 

• 3 temaeftermiddage for visitatorer 

• Valgmøde på det regionale område, KV17 



• Arbejdsmiljøtemadag ( Den Regional Organisationssammenslutning, Den Kommunale 

Fællesorganisation samt FTF (vores hovedorganisation) 

Formandens aktiviteter: 

Optaget af fusionsplaner for FTF og LO – emne på alle FTF-bestyrelsesmøder og FTF-generalforsamling, 

ligesom det har været aktuelt på DRO formandsmøderne. Når vi kommer til vores egen generalforsamling i 

ETF, kender vi resultatet af den ekstraordinære kongres i FTF, hvor der tages endelig beslutning om der skal 

være fusion eller ej. 

Deltaget i happening sammen med DRO i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling, hvor fokus 

var sat på de 2% effektiviseringsbidrag 

Udlicitering af ergoterapeutiske ydelser, dialog med politikere og embedsfolk. Emnet skal fortsat have den 

største bevågenhed, da flere kommuner ser på muligheden for udlicitering.  

Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 

 

Dialogmøder med politiske udvalg og eller på embedsmandsniveau i flere kommuner. F.eks. om lønpolitik, 

omstruktureringer, MED-organisering, arbejdsmiljøudfordringer 

Besparelser på arbejdspladser 

Særlige pladser på psykiatriområdet, hvordan er den bedste organisering? 

Fokus på beskæftigelsesområdet, dialog med jobcentre og arbejdsmarkedschefer med henblik på at skabe 

synlighed om ergoterapi på området, og bane vej for flere arbejdspladser. 

Deltaget i sammenslutningen Aarhus for velfærd. 

Med i Samuelsens Jyllandsnetværk om det nære sundhedsvæsen. 

Arbejdspladsbesøg i forbindelse med kravs-indsamlingen til OK18, der var en stor opbakning til at få besøg 

og efterfølgende har vi set et stort engagement hos medlemmerne. Desværre står vi i en meget uafklaret 

situation i forhold til OK-forhandlingerne, hvor der er konflikt- og lockoutvarsler, mens der forhandles i 

forligsinstitutionen. 

Et vigtigt område er deltagelse i uddannelsesudvalgsmøder på Ergoterapeutskolerne, samt møderne med 

de studerende, både når de starter og når de dimitterer. 



 

Samarbejde på tværs af ergoterapeutforeningens regioner: planlægning på en blæsende dag ved 

vestehavet 

 

Emnerne vil blive uddybet i den mundtlige beretning på generalforsamlingen. 


