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Fra handlingsplan til gennemførte aktiviteter - kort og konkret beskrevet  

1. Ergoterapi på Jobcentre 
I længere tid har vi forberedt et PR-
projekt, hvor vi tilbyder at komme på 
besøg Jobcentre, som ikke har kontakt 
med en ergoterapeut. Vi ser frem til at 
få iværksat projektet. 

Planen om besøg på jobcentre er ikke realiseret. Derimod har der været fokus på erhvervsrettet 
rehabilitering gennem to temamøder hhv. den 10.6.13 og 10.9.13 med i alt 90 deltagere. I juni fortalte 
ergoterapeut Tove Iversen fra Jobcenter Roskilde om sin praksis, opgaver og ansvar i sin stilling, og 
inspirerede os andre til at arbejde med beskæftigelsesmulighederne for de der modtager vores 
ydelser. Ved samme lejlighed fortalte de dengang ergoterapeutstuderende: Sara, Katrine, Julie og 
Sine om deres bacheloropgave om erhvervsrettet rehabilitering. 

I september var ”Ny lovgivning og nye muligheder for syge og handicappede borgere” 
overskriften for indlæg ved Eva Holum, chefkonsulent i Jobcenter København, Center for 
Arbejdsfastholdelse. Herefter var der oplæg ved ergoterapeut Susanne Rosenkvist om de 
ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber WEIS, WRI, AWC og AWP.  
 
Derudover har Regionsformand Åse Munk Mortensen en FTF suppleantplads i København 
kommunes Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Dette har givet mulighed fro deltagelse i konferencer 
om ” Beskæftigelsesindsatsen for handicappede” den 4.11, ”Indsatsen i rehabiliteringsteam” den 
3.12.13 og ”Tværfaglighed i en beskæftigelsesrettet kontekst” den 24.02.2014. 

Lovgivning og Rehabilitering 
I samarbejde med PH Metropol ønsker 
vi, at afholde temadage eller en 
møderække om rehabiliterings 
lovgivning:  

Ergoterapi og børn 
Vi viderefører et PR-projekt, hvor vi 
besøger folkeskoler og præsenterer 
ergoterapi til skolebørn. Målet er at flere 
skolebørn modtager ergoterapeutiske 
ydelser, som led i inklusionsstrategien. 

Lockouten på skoleområdet i foråret 2013 forhindrede det første besøg på en folkeskole. Derefter 
flyttede Maj-Britt, der var den drivende kraft i projektet, til Jylland. Vi har stadig en PR gruppe 
omkring ergoterapi til skolebørn, som har arbejdet siden 2011. De tilbageblevne medlemmer af 
arbejdsgruppen har endnu ikke haft ressourcer til at fortsætte projektet. 

Derimod har regionen været engageret omkring ergoterapi til børn på andre måder. 

Øresundsskolen, en specialskole i København har konverteret fire lærerstillinger til ergoterapeuter. Vi 
har været i dialog med såvel ledelsen, bl.a. gennem deltagelse i forhandlinger om løn og arbejdstid, 
og afholdt dialog/støttende møder og kontakt med de ansatte ergoterapeuter. 

Derudover har regionen deltaget i møde med tillidsrepræsentanten og leder i Børnecenter 
København og med leder, fys tillidsrepræsentanten, ergo tillidsrepræsentanten og fysioterapeuters 
regionsformand vedr. børneterapi i Rødovre. Herigennem har vi fået informationen om 
udviklingstiltag og udviklingsmuligheder.  

Vi overvejer videre initiativer. Aktuelt bliver arbejdstidsaftaler opsagt for mange af vores skoleansatte 
medlemmer. Vi har tæt kontakt med forhandlingskonsulenterne herom. 
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Ergoterapi og neurorehabilitering I 
lighed med tidligere år vil vi afholde 
temamøde om borgere rehabilitering af 
borgere med neurologiske lidelser. Det 
kan ske ved at sætte fokusfokus på 
kognitiv ergoterapi og på demens og 
hjerneskade. 

Vi er i fuld gang med at planlægge temamøde om indholdet i genoptræningsplaner for at sikre 
neurologiske borgere kommunal genoptræning i ergoterapeutisk regi 

 

Ergoterapi Forum Øst Aktuelle ideer 
om temaer til fyraftensmøder er: 
rehabilitering af krigsveteraner, 
recovery, telemedicin og ergoterapi, 
Fremlæggelse af 3 Ph.d. omkring 
dysfagi – evt. med fokus på 
patientsikkerhed og Præsentation af 
LOTCA-II  

Vi har desværre ikke afholdt fyraftensmøder efter det oprindelige koncept med oplæg fra 
ergoterapeuters diplom-, master-, kandidatspeciale- eller PHP afhandling. De igangsatte forsøg på at 
arrangere møder har endnu ikke givet succes. Men vi synes stadig, at Ergoterapi Forum Øst er et 
godt koncept: At leder af Ergoterapeutuddannelsen, den ergoterapeutfaglige uddannelseskonsulent 
fra efter- og videreuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol og region Øst samarbejder om at 
afholde fyraftensmøder. Så den 27.marts er vi ”tilbage i sporet” da Jette Thuesen holder oplæg. Se 
mere i etf.dk/kalenderne under 27.3. 

75 års ergoterapi i Danmark. Som et 
led i Ergoterapeutforeningens 75 års 
jubilæum afholdes Jubilæums-
konferencer d. 28. 5 i København og d. 
17. 9 i Næstved. 

Regionen var den praktiske aktør hvad angik lokaler, forplejning og kontakt til de festtalende 
politikere. I København var festtaleren Sophie Hæsdorph Andersen, der siden blev 
regionsrådsformand i Region Hovedstaden. I Næstved var festtaleren daværende borgmester i 
Køge, Marie Stærke. Der var 150 deltagere i København og 60 i Næstved. Se oversigt over de 
postere, der blev præsenteret ved de faglige speed dating ved alle de syv jubilæumskonferencer her:  

Debat om fremtidige rammer og mål i 
Ergoterapeutforeningen 
På REP 13 vil der bl.a. blive fremlagt et 
debatoplæg om forsknings og 
uddannelsespolitik. Dette vil være et af 
temaerne for debatmøder 11.9 og 6.11. 

Møderne er afholdt og gav de valgte repræsentanter mulighed for at forberede deres synspunkter, så 
de bedre kunne være aktive i debatterne på REP13. Debatoplægget om uddannelse, forskning m.m. 
har været på dagsordenen i uddannelsesudvalgene på PH Metropol og UCSJ i hhv november og 
oktober 2013. 

Regionerne og Selskab for ledere  
holder møder rundt i landet for ledere 
og andre, der ønsker at blive bedre til at 
påvirke udvikling af ergoterapi.  

Mødet den 3.10 i København er gennemført, men med få deltagere. Mødet i Næstved 30.9.blev 
aflyst, da der kun var tre tilmeldte. Erstatningsmødet den 9.12 i Ringsted blev afholdt, heldigvis med 
rekord mange nemlig 30 deltagere. 
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Fokus på ny stillings-områder. Der er 
behov for mere ergoterapi til 
udviklingshæmmede og ergoterapeuter 
skal kunne få flere stillinger inden 
forebyggelses- og sundhedsfremme 

Der har været åbent regionsbestyrelsesmøde om sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på 
livsstilændringer, forløbsprogrammer og sundhedspædagogik. Der deltog 5 medlemmer ud over 
bestyrelsen 

 

Flere ergoterapeuter skal 
efterspørge lederstillinger. Flere 
ergoterapeuter skal få øje på at ledelse 
kan være et nyt skridt i deres karriere. 
Vi vil motivere til at begynde før 
lederforløb. Vi vil opfordre 
ergoterapeuter til at søge konkrete 
stillinger. 

Hele regionsbestyrelsen er optaget af, hvordan vi kan rekruttere flere ergoterapeuter til lederstillinger. 
Det har medført, at vi ved hvert regionsbestyrelsesmøde har fået en praksis med at informere 
hinanden om vores kendskab til ledige lederstillinger. Vi er så heldige, at to af 
regionsbestyrelsesmedlemmerne er tilknyttet bestyrelsen i Etf´s lederselskab. 

Vi håber også, at deltagerne i møderne med ”Inspiration til mere indflydelses” fik stimuleret lysten til 
ledelse. 

Opsporing og iværksættelse af 
ergoterapi  

Der har ikke været specifikke indsatser på dette område i perioden.  

Indsatsområder, der ikke var en del af handlingsplanen 

Tværfaglige møder for visitatorer Der er planlagt møder med DSR og Danske Fysioterapeuter den 11.3. i Roskilde og 18.3. i 
Vordingborg. I Hovedstaden er der aftalt møder 19. 21. og 26. maj i hhv. Hillerød, Vestegenen og 
København. 

Uddannelsesområdet Regionen deltager aktivt i uddannelsesudvalgene for ergoterapeutuddannelserne UCSJ (University 
Collage Sjælland) og Professionshøjskolen Metropol. Professionshøjskolen Metropol har afholdt 
bestyrelsesseminar med deltagelse af talsmænd fra uddannelsesudvalg. Temaet var partnerskaber. 
UCSJ har holdt møder for samtlige udd.udvalg og diskuteret kvalitet herunder relevans. Den 27.11 
var der landsdækkende møde i FTF for regionale uddannelsesudvalg. Åse er bestyrelsesmedlem og 
herved uddannelsesansvarlige i FTF region Sjælland. Regionen møde de nye studerende og de 
studerende lige inden afslutning af uddannelsen. Vi var også som noget nyt/enestående inviteret 
med til dimissionshøjtideligheden i juni 2013. Her orienterer vi om Etf., løn og ansættelsesvilkår og 
beskæftigelsesmulighederne. Ergoterapeutuddannelsen på Metropol har taget initiativ til 
dimittendnetværk med 2-3- møder årligt. Vi inviteres, deltager og holder små oplæg på disse møder. 
I starten af 2014 er vi blevet kontaktet af Region Hovedstaden, som har bestilt en konsulentrapport 
om fremtidens behov for velfærdsuddannede. Vi har holdt et konstruktivt monofagligt møde og 
deltaget i tværfaglig konference om fremtidens opgaveløsning og behov for fagprofessionelle.   
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Traineeprojektet Traineeprojektet for ledige i Region Øst er stoppet med at "indskrive" nye i projektet. Det skyldes 
udover deadline for nye forløb den 31.3.2014, at den konsulent, der organiserede kursusdelen har 
fået nye funktioner og at vi har rundet de 50 forløb samlet set, hvor de 22 forløb er Øst-forløb. 
Derudover har der været kontakt med 10 nyuddannede som har fået ordinærbeskæftigelse bl.a. vi 
den kontakt vi har haft til dem. 16 forløb er afsluttet, langt de fleste med ordinær beskæftigelse, i 
faste eller tidsbegrænsede stillinger og 3 er stadig i gang. Da Syd regionsformanden har været 
sygemeldt, har Øst været vikar i 6 forløb i oktober måned. Projektet lukker, når det sidste forløb er 
afsluttet. Der har været positiv effekt af løntilskudsjob kombineret med faglige kurser. Fremover kan 
erfaringerne bl.a. om at kombinere kurser med løntilskud komme kommende ledige nyuddannede til 
gavn. Projektet fik fin presseomtale den 15.2.2014 i Politikken. 

Etablering af seniorklub Der har været afholdt stiftende møde d. 22.10.13 .Der er nedsat tre arrangementsgrupper og oprettet 
en mailliste. Første møde er 11.03.2014, hvor der er arrangeret besøg på Hjælpemiddelcenter. 
Næste arrangement er byvandring i Københavns centrum den 21.maj. Tidligere medlemmer af Etf. 
har meldt sig ind igen for at kunne deltage i seniorklubarrangementer.  

Fremtidens regionale 
ergoterapeutydelser 

Som et led i at være meget konkrete i beskrivelsen af ergoterapiens og ergoterapeuters fremtidige 
funktioner i den regionale behandlingsindsats er tillidsrepræsentanten på neurologisk afd. Hillerød 
hospital og tillidsrepræsentanten på Gentofte Hospital kir.afd., Åse og Pernille sammen med faglig 
konsulent Mette Nørgaard i gang med at udarbejde en dialogguide til alle landets regionale TR. Der 
bliver afholdt et arbejdsmøde d. 23.01. 
 

Valg af tillidsrepræsentant Der har været afholdt et par arbejdspladsbesøg for at hjælpe og rådgive om valg af en 
tillidsrepræsentant for ergoterapeuterne. Det er begge gange lykkedes.  

Forebyggelse af vold på bosteder for 
mennesker med psykiske lidelser. 
 

Regionen sendte i kølvandet på drabet på en medarbejder på bostedet Ringbo i december 2013 et 
brev til samtlige regionsrådsmedlemmer i Region Hovedstaden og medlemmer af 
Borgerrepræsentationen i Københavns kommune. Dette har afstedkommet et møde mellem 
repræsentanter for Ergoterapeutforeningen og Socialborgmesteren i København og deltagelse i 
tværfaglig, tværsektoriel konference den 20.januar, hvor vilkår for medarbejdere og beboere var til 
debat.  

 


