
Opstilling til Regionsbestyrelsen  
Ergoterapeutforeningen Region 
Øst 2018 

Navn: Margrethe Boel Stendys 

 Sæt kryds 

Jeg opstiller til Regionsbestyrelsen for en 2 årig periode eller 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, ansat på Sjællands Universitetshospital Roskilde, Reumatologisk afdeling. 

Sæt gerne et foto

 
af dig ind her: 

Mit opstillingsgrundlag:  

Hvad er min motivation?  
Jeg vil gerne være med til at udbrede kendskabet til ergoterapi på alle niveauer.   
Hvad er mine særlige interesseområder?  

• Ergoterapeuter i somatisk og psykiatrisk sygehusvæsen. Der er skabt mange nye slags 
stillinger i kommunalt regi. Der er behov for en saltvandsindsprøjtning til de regionalt 
ansatte og at markedsføre ergoterapi bl.a. på akutområdet, i det palliative område og 
generelt for cancerområdet. 

• Ergoterapeuter i alene stillinger. Ofte vil ergoterapeuter i de nye stillingstyper stå alene i 
det tværfaglige arbejde. De har brug for at have en fagforening i ryggen, der støtter dem i 
arbejdet med at definere kerneopgaven og at udvikle sig i praksis. 

• Ergoterapeuter som ledere. Mange mellemleder og lederstillinger er besat af andre 
faggrupper. Det ville være dejligt hvis flere ergoterapeuter så sig selv i disse stillinger, da 
jeg dels mener at ergoterapeuter qua uddannelsen har nogle værktøjer der kan bruges 
ledelsesmæssigt, men også da det er med til at øge kendskabet til ergoterapi og sikre 
borgernes ret til ergoterapi. 

• Opgaveglidning. Det er svært at rekruttere sundhedsfagligt personale flere steder. Jeg 
mener at ergoterapeuter i mange tilfælde kan gøre en væsentlig forskel, og at man vil 
opleve at det vil være en god investering at ansætte ergoterapeuter i vakante stillinger. 
Ikke for at udføre pleje, men fordi der udføres for lidt ergoterapi! 

Hvilke resultater vil jeg gerne være med til at opnå? 
At arbejde videre med den gode linje der er lagt i RB, bl.a.: flere temadage til medlemmerne, 
mere vidensdeling til inspiration, flere møder med politikere og andre beslutningstagere. 
 

 

 

 

 

 



 


