
Handleplan 2017 – 18 for Ergoterapeutforeningen, Region Øst  

Vi ønsker:  
• at ergoterapeuter trives og udvikler sig i deres opgavevaretagelse  
• mere og bedre kompetenceudvikling af ergoterapeuter  
• at vi fortsat får flere stillinger til ergoterapeuter  
Vi vil derfor:  
1. informere og involvere medlemmerne.  
2. tage initiativer til relevante fagpolitiske arrangementer.  
3. understøtte at der kommer flere ergoterapeutiske ledere og vi vil være optaget af ergoterapeuter der er ledet af 

andre faggrupper  
4. være optaget af effekt på godt og ondt af styringsprincipper f.eks. NPM.  
5. lade initiativer og invitationer fra medlemmer og andre organisationer være styrende for vores indsats.  
6. udtrykke synspunkter og søge indflydelse på social- beskæftigelses- og sundhedspolitikken i vores 2 regioner 

og 46 kommuner.  
7. bidrage i landsdækkende aktiviteter med afsæt i fokusområdet” kvalitet og trivsel i hverdagen”  
 
Vi vil fortsætte med konkrete igangværende projekter om at:  
A. afholde temadag den 11. september om ergoterapi til beboere på døgnpladser, plejecentre og andre boformer, 

som bl.a. har fokus på omgivelser og aktiviteternes betydning for den rehabiliterende indsats.  
B. bidrage til erfaringsudveksling og faglig inspiration via opbakning til netværksdag for ergoterapeuter i 

hverdagsrehabilitering den 23. maj samt fyraftensmøder for medlemmer i psykiatrien herunder 
socialpsykiatrien sammen med EFS Psykiatri den 23.5. i København og maj/juni i Næstved.  

C. styrke tillidsrepræsentanterne på det kommunale myndighedsområde i deres opgavevaretagelse, gennem 
etablering af forum for vidensdeling om løn- og kompetenceudvikling samt inspirere til strategisk fagpolitisk 
interessevaretagelse.  

D. synliggøre værdien af ergoterapi i hospitalsregi i tæt samarbejde med områdets tillidsrepræsentanter og ledere.  

E. fortsætte igangværende indsats for øget kompetenceudvikling på det regionale område, med hovedvægt på 
Region Hovedstadens Psykiatri.  

F. bidrage i det landsdækkende projekt om ergoterapi og erhvervsrettet rehabilitering, herunder besøge fem 
kommuner, som bør have øget fokus på den kvalitet i opgaveløsningen som ergoterapeuter kan bidrage med.  

G. bidrage aktivt i dialogen mellem medlemmer og forhandlere i forbindelse med den kommende 
overenskomstforhandling OK18.  

H. forbedre rammerne for børneergoterapi og øge mulighederne for at børn får adgang til ergoterapi.  

I. synliggøre og anvise handlemuligheder, når usammenhængende indsatser og mangelfuld organisering forringer 
arbejdsvilkår og kvaliteten af opgaveløsningen.  

Vi vil også:  
• Forberede og markere World den 27. 10 2017.  
• Benytte kommune- og regionsrådsvalget i november til at komme i dialog med kandidater op til valget samt 

opbygge relationer til nyvalgte i kommuner og regioner for at sikre borgerne den nødvendige ergoterapi.  
• Indgå i samarbejde med andre lokale fagforeninger, når vi sammen kan skabe bedre vilkår for medarbejdere og 

sikre borgerne de nødvendige velfærdsydelser. 
 

Stikord fra GF debat om handlingsplan 

1. Pkt. D om synliggørelse af ergoterapi i hospitalsregi. Fokus på at rekruttere ledere. Hvordan bliver vi konkrete og 
strategiske? Overgangen mellem hospital og kommune. Nysgerrighed på tværs? Øge kendskabet til hinanden er 
målet, som kan medvirke fagligt løft. 

2. Fokus på studerende og nyuddannede i forhold til arrangementer.  
3. Fokus på den gode GOP, men hvordan? 
4. Ergoterapeuter i nye stillingsområder har brug for støtte for at skabe en god arbejdskultur. Kan vi faciliterer 

mentorer på nye stillingsområder? Hvordan hjælper vi ledere der som nyt er leder for ergoterapeuter. Kan vi invitere 
lederne til arr.?  

5. RB skal fortsat introducere på skolerne og samarbejde med de studerende. Hvornår gir medlemskab værdi? Husk 
historiefortælling om hvorfor vi er kommet hertil. 

6.  Det psykiske arbejdsmiljø? Mere fokus på arbejdsmiljø.Har RB en opgave?  
7. D, F, G er vigtige. Husk IBOS. 
8. Hjælpemiddelområdet kan blive udvandet når der indføres helhedssagsbehandling. I relation til pkt. C. hvornår bliver 

bevillingskrav faglig useriøse. 
9. Flere stillinger. Muligheder for mere børneergoterapi, også i forhold til børneergonomi. Gode erfaringer i 

Kalundborg, gratis opgaveløsning i almenområdet. 
10. OK 18 møder på tværs af hospital og kommune. 


