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 Sæt kryds 
Jeg opstiller til Regionsbestyrelsen for en 2 årig periode og til en 1 årig 
periode for suppleanter. 

X 

Jeg stiller kun op til en suppleantpost  

Er du studerende?  Er du pensionistmedlem? 

Hvad er din stilling og arbejdsplads, hvis du er i job:  
Ergoterapeut med udviklings – og udekørende funktion. Frederiksberg kommunes 
Døgnrehabilitering. Nordre Fasanvej 57, vej 6, indgang 4, 2000 Frederiksberg. 

 
 

Mit opstillingsgrundlag:  

Hvad er min motivation? 
Jeg er meget glad for alle aspekter af mit fag, som ergoterapeut og interesserer mig for hele 
området. Ved at være medlem i Regionsbestyrelsen, har jeg en mulighed for at få indsigt i 
ergoterapifaglige og politiske tiltag, som berører ergoterapeuters arbejdsvilkår og trivsel i hele 
Region Øst. For mig er det en mulighed for at arbejde med faget på en anden måde og være med til 
at sætte fokus på aktuelle temaer f.eks. planlægge temaeftermiddage, workshops og lign. 
Hvad er mine særlige interesseområder? 
Jeg har arbejdet inden for rigtig mange arbejdsområder inden for faget og interesserer mig for alle 
områder, men de områder som interesseret med mest for øjeblikket er forholdene for 
ergoterapeuter, som arbejder på plejecenter og inden for døgnrehabilitering. Når man arbejder på 
døgninstitutioner, kommer man meget tæt på plejen, hvilket giver nogle gode muligheder for 
videndeling og godt tværfagligt samarbejde til fordel for borgerne, men også udfordringer. Ofte 
bliver vi en slags konsulent, som kun ser borgeren en enkelt gang og herefter er det plejen, som skal 
udføre rehabiliteringen gennem den oprettede handleplan. Hvordan sikre vi kvalificerede ydelser til 
borgerne og hvordan trives vi med konsulentrollen? Hvordan kan vi støtte nyuddannede 
ergoterapeuter, som står i konsulentrollen? 
Hvilke resultater vil jeg gerne være med til at opnå? 

- Ergoterapeuter på plejecentre, Døgnrehabiliteringscentre og lignende institutioner opnår 
øget trivsel 

- At ergoterapeuter trives med rollen som konsulent, hvor man ofte må udarbejde 
handleplaner med tiltag til at forbedre borgernes aktivitetsniveau og sikre øget livskvalitet 
gennem andre faggrupper 

- At ergoterapeuter bliver en naturlig samarbejdspartner i forhold til borgere med kræft. 
 

 

 

 

 

 

Hvordan sikre vi kvalificerede ydelser til 
borgerne, når vores rolle mest bærer 
præg af at være konsulent og hvordan 
trives vi med den rolle? Hvordan kan vi 
støtte nyuddannede ergoterapeuter, som 
står i konsulentrollen? 
 


