Opstilling til Regionsbestyrelsen
Ergoterapeutforeningen Region
Øst 2018

Navn: Emil Kjeldsmark Lemvig
Sæt kryds
Jeg opstiller til Regionsbestyrelsen for en 2 årig periode eller til en 1 årig periode for
X
suppleanter.
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 og tillidsmand på psykiatrisk center Sct.
Hans i Roskilde, på en retspsykiatrisk afdeling.

Mit opstillingsgrundlag:
Hvad er min motivation?
Min motivation ligger i, at være med til skabe bedre vilkår, bedre arbejdsmiljø og mere indflydelse for alle
ergoterapeuter. Det føler jeg, at jeg har fået mulighed for igennem mit arbejde i regionsbestyrelsen det
seneste år.
Hvad er mine særlige interesseområder?
Mine særlige interesseområder ligger der hvor jeg kan opnå mest mulig indflydelse. Jeg har min daglige
gang i psykiatrien, så det ligger mig selvfølgelig meget nært, at beskæftige mig med det psykiatriske
område. Jeg har igennem det seneste år i regionsbestyrelsen arbejdet med kompetenceudvikling for
nyansatte i psykiatrien og nye retningslinjer i forhold til tvang. I forbindelse med tvang i psykiatrien, så er
regionerne også begyndt at kigge imod brugen af sansemodulation, hvilket er rigtig positivt - hvis der er de
rette kompetencer til stede til at udfører sansemodulation. Hvis ikke de rette kompetencer er til stede, så
er det skadeligt både for patienterne og for vores ergoterapeutiske redskab. Det vil jeg selvfølgelig have
fokus på i mit videre arbejde.
Jeg har også holdt møde med kommunalpolitiker i Guldborgsund kommune Dennis Fridtjof, som var meget
interesseret i, hvad ergoterapeuter på beskæftigelsesområdet kan biddrage med. Han var meget åben
overfor et samarbejde, hvilket har ført til at der er blevet lavet en temadag d. 22 maj, hvor Dennis og
andre kommunalpolitikere er inviteret, til at hører om hvad ergoterapeuter kan tilbyde på
beskæftigelsesområdet.
Hvilke resultater vil jeg gerne være med til at opnå?
- Jeg vil fortsat arbejde med, at forbedre vilkårene for ergoterapeuter i psykiatrien.
- Jeg vil arbejde med det få det gode arbejdsmiljø på dagsordenen, til gavn for alle ergoterapeuter.
- Jeg vil arbejde med, at skabe jobs og muligheder for ergoterapeuter på beskæftigelsesområdet.
- Jeg vil have fokus på udkantsdanmark i mit arbejde i regionsbestyrelsen.
- Jeg vil arbejde for, at tillidsvalgte bliver bedre uddannet, til gavn for alle medlemmer af
ergoterapeutforeningen.

