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Ergoterapeutforeningen, Region Øst 

Referat af Generalforsamling den 1. april 2014 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Annemarie Knigge, afdelingschef i Etf og Lykke Kjær blev foreslået og valgt til dirigent og meddirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt jf. bestemmelserne i vedtægterne. 

Tina Nør Langager, lederkonsulent i Etf blev foreslået og valgt til referent. 

3 personer valgtes som stemmeudvalg: Anne Bengtsson, Lene Fleckner og Gunner Gamborg 

Der var indskrevet 36 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen. 

Regionsformand Åse Munk Mortensen gennemgik kort generalforsamlingens program, herunder 
introduktion til valglister og opfordring til interesserede om at skrive sig på inden kl. 20. 

Politisk oplæg ved forhandlingschef Anders Grønbæk om OK15 og efterfølgende debat 

Den offentlige sektor under forandring.  

Anders Grønbæk skitserede scenarierne for OK15 set i lyset af OK13 med konflikt og lockout og 
tendenserne i den offentlige og med en række reformer.  

Debat med kommentarer fra deltagerne og svar fra Anders:  

AJ: Vi er vel afhængige af hvad DSR vil?  

Anders Grønbæk: Det har vi ikke et klart billede af. Men der tegner ikke billede af, at de vælger 
konfliktsiden. Der kan være et øget pres fra medlemmerne i DSR, da de har døgnbemanding og dermed et 
større arbejdspres. Der er steder, hvor DSR´s TR finder at grænsen er nået? 

ÅMM: Er der modsatrettede interesser i, at vi gerne vil have ergoterapeuter ind på nye arbejdsområder 
samtidig med at vi ser grønhøster-metoden anvendt, hvor alle faggrupper bliver skåret med 2 % ved 
besparelsesrunder? Vi har momentum og vores profession har svar på nogle af de offentlige udfordringer – 
hvordan bruger vi det mest konstruktivt?  

Anders Grønbæk: Det, vi ser, er, at grønhøster-metoden ikke rammer ergoterapeuter lige så meget som 
andre faggrupper. Vi skal være dygtige til at påvirke politikerne før budgetlægningen lokalt. 
Produktivitetsreformen anbefaler større handlerum til professionerne. Den skal gribes både lokalt og 
centralt.    

JD: Vi må sætte bureaukratiet i spil. Arbejdsgiverne har talt om afbureaukratisering i årevis, men kommer 
ingen udspil. 

Anders Grønbæk: Danske regioner og SHK har sat en fælles afbureaukratiseringsproces i gang. Men vi skal 
også være opmærksomme på, at en del af arbejdsgivernes forslag er færre overenskomster og ikke så høj 
detaljegrad – øget lokal forhandling er holdningen. 

Gunner Gamborg: Fagligt relevant dokumentation er godt, men hvor er der unødig dokumentation – det 
skal vi have fra jer ude i praksis. Vi skal være konkrete overfor arbejdsgiver. Angribe noget af det 
dokumentation, som vi anser som unødvendig.  

LØJ: Kan OK 15 fører til splittelse i SHK?  
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Anders Grønbæk: Der er ingen i SHK, der ønsker en gentagelse af OK13. Der er mere på spil end 
arbejdstidsaftaler. Vi tror på, at vi bliver tættere end splittet i SHK.  

Gunner Gamborg afsluttede med, at perspektivere fagets momentum. Vi skal hele tiden være 
opmærksomme på, ikke at blive for selvfede i vores opgangstid. De prioriterede besparelser passer os nu, 
fordi vi går fri og faktisk får flere stillinger. Men billede kan vende til en ny dagsorden, og den skal vi være 
parate til. Det aktuelle billede er, at vi taber stillinger på grønhøster-metoden, men at vi efterfølgende får 
flere stillinger i forhold til de politiske prioritereringer (rehabilitering).  

 

Bestyrelsesmedlem Inge Sassene introducerede regionsbestyrelsens og repræsentantskabets arbejde og 
opfordrer alle til at stille op til bestyrelse og repræsentantskab.   

Middag med overrækkelse af bachelorprisen foråret 2014.  

2. Regionsbestyrelsens årsberetning og beretningsdiskussion 
Åse Munk Mortensen indledte med at takke bestyrelsen for deres engagement i arbejdet. Det er en stor 
støtte som regionsformanden. Bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen hvert 2. år afholdes i en 
by i Region Sjælland og 2. år i København. 

Åse Munk Mortensen fremlagde herefter den mundtlige beretning med udgangspunkt i, hvad der i 
perioden har været og aktuelt er fokus på for grupper af ergoterapeuter, der havde haft fokus: 

- De der var i lockoutet på Sosu-skolerne  

- De nye og de unge – trainee-projektet, hvor vi fik mange i arbejde. Hvordan kan vi bruger 
erfaringerne fremadrettet? 

- De gamle – etablering af seniorgruppe med primusmotor Johanne Drachmann 

- Etf´s 75 års jubilæumsfester i Næstved og København. Glem ikke Marie Stærke, Køges tidligere 
borgmester som fortalte os: Hvorfor skulle der en krise til for, at vi fandt ud, hvad vi skulle bruge jer 
ergoterapeuter til. Hvorfor har I ikke fortalt os det før? 

- Tillidsrepræsentanterne – regional erfaringsudveksling og vidensdeling. Møder med de lokale 
politikere både regionale og kommunale – det fik vi meget ud af - det skal vi gøre mere af!  

- På vej til REP 16. Vi sætter fortsat pris på ergoterapi. Kendte og nye specialer i ergoterapi.  

Den skriftlige årsberetning kan findes på www.etf.dk/oest. 

 

Derefter var der bemærkninger til den skriftlige og mundtlige beretning. Beretningerne blev godkendt med 
36 stemmer. 

3. Godkendelse af regnskab for 2013 

Næstformand og kasserer Sonja Vinkler fremlagde regnskabet for 2013. Regnskabet udviser et overskud på 
kr. 41.916, som i henhold til vedtægterne er overført til Etf. 

Der blev informeret nærmere om de afholdte aktiviteter, herunder deltagerantal og de afholdte 
omkostninger. 

http://www.etf.dk/oest
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Regnskabet kan findes på www.etf.dk/oest. Kassereren oplyste, at regnskabet er godkendt af de 
økonomiske kontrollanter Ingeborg Tang og Christina Larsen. 

Ingen spørgsmål fra salen. Regnskabet blev herefter sat til afstemning og godkendt med 36 stemmer. 

5. Diskussion og vedtagelse af regionens handlingsplan 

Regionsbestyrelsen ved Johanne Drachmann præsenterede nærmere de første 5 punkter i handlingsplanen 
nedenfor. Herefter var der workshop med de 6 emner og opsamling i plenum.  

1. Forløbsprogrammer, aktivitetsproblematikker og aktivitetsændringer. Tovholdere: Sonja 
og Inge. 
Kommentarer: GOP for psykiatrien, funktionsnedsættelser. Åbent RB- møde om forløbsprogrammer. 
 

2. Erhvervsrettet rehabilitering og Jobcentre. Tovholdere: Mitzi og Katharina 

Kommentarer: interview med ergoterapeut der arbejder på jobcenter. Skriftligt materiale. 
Fyraftensmøde om feltet.  

 
3. Vi vil øge interessen for ledelse og få flere ergoterapeuter til at søge lederstillinger. 

Tovholdere: Johanne og Pernille  
Kommentarer: Intro ledelse på studiet, spotte potentielle ledere, mentor til nye ledere, positive 

fordele ved faglig leder 

 
4. Rehabilitering – nye tanke, ressourcer. Tovholdere: Henriette og Sofie 

Kommentarer: Rehabilitering - tovholderfunktion, sektorovergang, undervisning af plejepersonale, 
faglige procedure, politisk budskab 
 

5. Er ergoterapi politisk interessant for lokalpolitikere i regioner og kommuner? Tovholdere: 
Åse og Line 

Kommentarer: Opkvalificering vedr. politisk lobbyarbejde. Især til FTR og TR HovedMED 
 

6. Andre temaer. Tovholder: Annemarie Knigge 
Velfærdsteknologi. Åbent bestyrelsesmøde.   

Indsatser som regionsbestyrelsen allerede har iværksat.  

7. Temaeftermiddag om sammenhængende og koordineret neuro-rehabiliteringsforløb og 

mangler i indsatsen 

 
8. Temamøder for visitatorer i Hovedstaden  

 
9. ergoterapi i Forum Øst, Fyraftensmøder i København i partnerskab med 

professionshøjskolen Metropol.  
 

10. PR for ergoterapi til børn 
 

11. kortlægning og udvikling af ergoterapi på det regionale behandlingsområde 
 

12. seniorklubben. Aktiviteter for efterlønnere og pensionister  
 

Efter fremlæggelsen blev metoden med cafetemaer rost.  

Åse Munk Mortensen takkede for medlemmernes engagement. Handlingsplanen blev sat til afstemning 

med de fremkomne bemærkninger, og blev enstemmigt vedtaget.  

7. Rammebudget for 2014/2015 

Præsentation af rammebudget 2014/15 ved næstformand og kasserer Sonja Vinkler. 

Budgettet kan findes www.etf.dk/oest. 

Budgetopstillingen er adskilt på formål hhv. RB-udgifter, Regionsformand og aktiviteter. 

Budgettet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 

http://www.etf.dk/oest
http://www.etf.dk/oest
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8. Valg til regionsbestyrelsen. Valg til 5 pladser for en to-årig periode og 2 suppleanter for en et-årig 
periode 

På valg var følgende 5, der blev valgt med applaus: 
Mitzi Falkenberg (genvalg) 
Pernille Ellefsen (genvalg) 
Inge Sassens (genvalg) 
Carin Carstensen  
Dorthe Arvegaard Jørgensen  
På valg til suppleant var Lisbet Annel, der blev valgt med applaus. Der er 1 ledig suppleant plads. Oversigt 
over den nye bestyrelse kan findes på www.etf.dk/oest 

Bekræftelse af fredsvalg af regionsformand Åse Munk Mortesen blev foretaget ved skriftlig afstemning. 5 
personer havde forladt generalforsamlingen, så af 31 stemmeberettigede.  Af de 31 afgivne stemmer 
stemte 31 JA. Stor applaus.   

9. Valg af 2 økonomiske kontrollanter 

Ingeborg Tang og Christina Larsen genopstiller og vælges med applaus. 

10. Valg af 24 repræsentanter og 10 suppleanter til REP16 

21 repræsentanter opstillede og blev valgt:  

1. Peter Vögele 14167 
2. Christine Larsen  3097 
3. Mitzi Falkenberg  2929  
4. Ann Karin Vestergaard 1831 
5. Sebastian Pallisgaard Balling  
6. Inge Sassene  1956 
7. Dorit Ellen Pilegaard 
8. Line Østereng Jørgensen 13063 
9. Anne-Marie Skov Andersen 15554 
10. Marianne Tranum Suenson 2178 
11. Sonja Vinkler  2805 
12. Lykke Kjær 6019 
13. Alette Halvor Jensen 3958 
14. Pernille Ellefsen 7313 
15. Johanne Drachmann 946 
16. Janne Mottlau 3961 
17. Carin Carstensen 17828 
18. Dorthe Arvegaard Jørgensen  
19. Anne Dorte Lindgren 
20. Louise Green 
21. Lene Fleckner 3909 
Der vil ske suppleringsvalg ved generalforsamling i 2015 og 2016.   

11. Eventuelt 
Åse siger tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: 
Henriette Berg 
Line Østereng 
Claudia Palvig    
Med disse bemærkninger konstaterede dirigenten GF for afsluttet. 

http://www.etf.dk/oest

