
Generalforsamling Region Øst d. 16.04.18 
 
Velkomst ved regionsformand Åse Munk Mortensen 
Opstart og fællessang – ”Dette nu er livets gry” 
 
Ergoterapeutforeningen på landsplan v/næstformand Lotte Lagoni 
Den danske model 
ETFs fokusområde: ”Kvalitet og trivsel i hverdagen” 
OK18 
Står lige nu midt i orkanens øje – forlis eller forlig. 
Et historisk oprids september forliget 1889 – grundlag for den danske model. 
Arbejdsgiver har retten til at lede og fordele arbejde.  
Retten til at forhandle løn og aftaler for arbejdsvilkår. 
Aftale om strejke og lockout. 
Den gode musketer-ed – elsket af nogle og hadet af andre.  Vil gerne kunne forstå og blive 
forstået. Vil gerne at arbejdsvilkår og aftaler forhandles og ikke besluttes ved lov. Vil gerne 
sikre at vores vilkår ikke kan opsiges. Frokostpausen er en rettighed, som vi har haft de sidste 
52 år. Vil gerne fastholde den og ikke risikere, at den bliver opsagt. 
Udholdenheds-spil – der blev forhandlet 21 timer indenfor det kommunale i går. 
En løsning for alle eller en for alle. 
Der er en fællessag i fagbevægelsen, som også har givet en fælles sag i befolkningen, hvor der 
er stor opbakning til de offentlige ansatte under sloganet: ”Bak op om de offentlige ansatte”. 
Vi skal holde fast, hvis vi fortsat vil have en model efter denne OK. 
Det handler om mere en løn: et arbejdsliv, som vi kan holde til – pensionsalder, seniordage. 
Underskriftindsamling: ”Send konfliktpengene tilbage til velfærden” 
4000 medlemmer har indgivet ønsker til OK-kravs indsamlingen, hvilket er en meget andel i 
forhold til medlemstallet. 
 
Politisk fokusområde 
Vision: Kvalitet og trivsel i hverdagen 
Profession og arbejdsliv – viden og holdning: 
At udvikle vores praksis individuelt og kollektivt. 
Fundamentet: faglighed, fællesskab og formål 
Politiske indsatser rettet mod samfundet, foreningen og arbejdspladsen. 
Kompetenceprofiler; neurorehabilitering, hjælpemidler og håndterapi 
De 8 nationale mål for sundhed: behandling af høj kvalitet, forbedret overlevelse og 
patientsikkerhed, bedre sammenhængende patient forløb.. 
Anbefalinger: rehabilitering – det sociale område, hjælpemiddelområdet og demensområdet. 
De 8 nationale mål for sundhed: styrket indsats for kronikere og ældre. 
Forskning: professorat på SDU, årlig bevilling til SDU, ADL-puljen på 1 mio. 
VIGTIGT at se om det bliver brugt – implementering 
Hvilken forskel har udarbejdelse af materialet gjort for vores praksis? 
Praksis: Hvordan har man arbejdet med implementeringen: ledelse, Journal Club, 
læringsteams, supervision? 
Eksterne: opgaveløsning via kompetenceudvikling 
Eksempel: ETF´s 10 anbefalinger for aktivitet og deltagelse for borgere med demenssygdom. 
Efter OK18 bliver der sat fokus på trivsels-sporet. 



ERGO18 d. 6.-7. november samt 80 års fødselsdag. Programmet kommer snart ud. Comwell i 
Kolding.  
 
Forbedringsmodellen 
Koordinere vore indsatser med, hvad der foregår i Sundhedsstyrelsen ift kvalitetsstandarder 
mm. 
 
 
 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
Anders Grønbæk valgt som dirigent. Der laves ultrakort referat ud fra dagsordenen. 
Stemmeudvalg: 27 Lykke Kjær, 44 Henriette Bottos og 53 
AG konstaterede at indkaldelse er sket rettidigt med 4 ugers varsel. 
Dagsorden ser ud ifølge vedtægterne. 
Afprøvning af afstemningssystemet. 

2. Regionsbestyrelsens årsberetning 
Kollektivitet er den røde tråd i regionsbestyrelsen og ved forhandlingerne om OK18 
Hospitalsområdet v/Margrethe og Rikke 
Ergoterapi på plejehjem v/Inge 
Psykiatri v/Emil 
Beskæftigelsesområdet v/Mitzi 
Festfyrværkeri af energi og engagement – Åse 
Beretningen blev herefter godkendt. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 
Godkendt . 
 
Præsentation af kandidater til RB: 
Emil 
Inge 
Margrethe 
Mitzi 
Rikke 
Jannik Schøne 
 

4. Hvad skal være mål og aktiviteter for det kommende år? 
Fremlæggelse v/Åse 
Se dokumentet med Regionsbestyrelsens forslag til Handlingsplan 2018-19 

• Fokus på det tværsektorielle samarbejde og overgangen mellem sektorerne 
• Socialområdet med fokus på mennesker med udviklingshæmning, hvor vi skal 

have fokus på at støtte nyuddannede i forhold til jobs indenfor nye områder. 
• Opfølgning på møder med politikere og arbejdspladser samt formidling til 

medlemmerne ift hvad kommer der ud af det. 
• Lære medlemmerne at blive bedre til at sætte ergoterapi på dagsordenen i de 

forskellige sammenhænge, som vi alle er en del af. 
• Træningsområdet og det frie valg og bekymring for, hvad der sker, når det 

bliver 7 dage inden borger skal i gang med genoptræningen 



• Dialog med politikerne omkring det frie valg om genoptræningen. 
• Se på eller opbygge et netværk for bestyrelsen i forhold til ressourceperson 

indenfor det politiske område. 
• Fokus på det kommunale område og især FSIII og vil gerne have netværk 

indenfor området. 
• SE § 113b erfaringsudveksling med andre kommuner. 
• Børneområdet og inklusion i folkeskolen 
• Hvordan får din TR mere indflydelse – opfordre til at invitere medlemmer ind 

til RB-møder for at erfaringsudveksle og inspirere – klæde TR mere på ift. at 
formidle ude på arbejdspladser evt. Elevatortaler. 

• Sektorovergange og de gode udskrivningsforløb fra sygehuset da 
ergoterapeuter kommer bedre rundt end de 12 sygeplejeområder – involver 
ergoterapeuter i beskrivelser. GOP er kun gode, når det er terapeuter, som 
udarbejder disse 

• Hjælpemiddelområdet i forhold til SKI-aftaler er et vigtigt fokusområde. 
• Arbejdsmiljøkonsulenter – fokus på ergoterapeuter, som arbejder 

fagprofessionelt med opgaven arbejdsmiljø.  
• Hvordan sikrer man sig, når ergoterapeuter, som har andre opgaver/områder 

fortsat synes at det er attraktivt at være medlem af Ergoterapeutforeningen. 
• Socialpsykiatrien – hvordan sikrer vi os rekruttering indenfor området. Måske 

skal vi også se på rekruttering generelt i yderområderne. 
• RB har et meget omfattende og ambitiøst arbejdsprogram 
• Fra visitator rolle til en borgerkonsulent. Der er gang i en ekstern 

konsulentundersøgelse – være proaktiv.  
• Workshopmetoden – kan vi også involvere uddannelserne – evt. 

Kandidatuddannelsen og/eller praktikperiode – tænke bundne opgaver ind på 
kandidatuddannelsen ift områder der skal undersøges på. 

• MAGTEN TIL AT BIDRAGE 
 
Punkterne skrives ind i et idekatalog til fagpolitiske aktiviteter, som bestyrelsen 
arbejder videre med. 

 
5. Forslag fra bestyrelsen 

Valg af to observatører fra ergoterapeutuddannelsen på Københavns 
Professionshøjskole og en observatør fra Absalon. 
Godkendt 
 

6. Revideret rammebudget 2018 samt rammebudget 2019 
Godkendt 
 

7. Valg af 
• Fem RB-medlemmer for en 2-årig periode 

Rikke, Margrethe, Mitzi, Emil, Jannik 
 

• Et RB-medlem for en 1-årig periode 
Inge 



• 2 suppleanter til RB for en 1-årig periode 
Katharina 
 

8. Valg af to økonomiske suppleanter 
Ingeborg og Christine er valgt 
 

9. Valg af suppleanter til REP18 
Katharina 
 

10. Eventuelt 
 

 
 
 


