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SKRIFTLIG BERETNING:  
HVILKE SÆRLIGE AKTIVITETER HAR VI IVÆRKSAT I 2018 OG I STARTEN AF 2019 
Regionsbestyrelsen i Ergoterapeutforeningen Region Øst 
Perioden april 2018-11. februar 2019 

 

REGIONSBESTYRELSEN I 
ETF’S REGION ØST  
Som medlem får du i denne skriftlige 
beretning få kendskab til, hvad vi i 
Regionsbestyrelsen i Region Øst har 
været optaget af, opnået og hvilke 
aktiviteter vi har igangsat.  

 

Regionsbestyrelsen består af Regions-
formand Åse Munk Mortensen, der 
siden 2001 har været fuldtidsansat 
politiker som regionsformand i Etf, ni 
regionsbestyrelsesmedlemmer, der 
forskudt vælges for en toårig periode 
samt to suppleanter og op til tre stu-
denterrepræsentanter.  
 
 
 
 

Ved Generalforsamlingen i 2018 blev følgende valgt for en toårig periode: 
 

• Mitzi Falkenberg 

• Margrethe Boel Stendys 

• Emil Kjeldsmark Lemvig 

• Rikke Uldum Abrahamsen 

• Jannik Schøne 
 

Emil er halvvejs i sin valgperiode, men har valgt at stoppe nu. I 2017 valgte vi Sonja Vinkler, Sofie Nelmark Aren-
brandt og Johanne Drachmann. Sonja har efter 25 år i bestyrelsen dog valgt at stoppe. Sofie og Johanne genopstiller. 
Inge Sassene blev sidste år valgt for en 1årig periode og genopstiller. Katharina Freud-Magnus blev valgt som den 
eneste suppleant i 2018 for en etårig periode. Hun vil gerne forsætte. 

 

Du kan læse mere om os på etf.dk [link til region øst] 
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Psykiatrifællesskabet Hovedstaden – Temamøde om tvang  
For et par år siden blev Psykiatrifællesskabet dannet, da der var meget fokus på brug af ydelsesstyring i psykiatrien. 
Psykiatrifællesskabet består af medarbejdere i psykiatrien, klinikere med tillidshverv og repræsentanter fra mange 
forskellige faglige organisationer, heriblandt Ergoterapeutforeningen.  
 
Den 13. november 2018 havde Region Hovedstadens Psykiatriudvalg i samarbejde med Psykiatrifællesskabet arran-
geret et temamøde, som omhandlede brugen af tvang i psykiatrien. Deltagerkredsen bestod af medarbejdere, orga-
nisationsrepræsentanter, ledere i Psykiatrien på flere niveauer, samt mange regionsrådsrepræsentanter. 
 
Temamødet bød på adskillige gode indslag, bl.a. ergoterapeut Emil Kjeldsmark Lemvig, Psykolog Mette-Sofie Arnvig 
og Dy Knudsen fra brugerorganisationen EN AF OS, som fortalte om tvang i praksis. Det som de alle var enige om var, 
at tvang nogle gange er nødvendigt og et godt redskab for alle. Dy Knudsen har selv været udsat for flere forskellige 
former for tvang, men hendes konklusion var, at man vil kunne undgå meget tvang ved at sørge for at patienterne 
har nogle gode og meningsfulde aktiviteter at bruge sin tid på imens man er indlagt. 
 
Dagen sluttede med at regionsrådspolitikerne fortalte, hvad de tog med fra mødet. Denne runde vidnede om at de 
havde fået en ny indsigt i, at forebyggelse af tvang hænger sammen med bedre kvalitet i behandlingen. Vi var flere 
ergoterapeuter der glædede os over, at betydning af aktiviteter blev fremhævet af flere oplægsholdere. Mødet blev 
rundet af med, at Martin Lund som er Direktør for Region Hovedstaden Psykiatri sagde, at vi gerne skulle have tilført 
flere penge til psykiatrien. /Emil 
 

Udvikling af efteruddannelse og bedre brug af sanserum 
Region Hovedstaden har en pulje på 2 millioner kroner årligt til udvikling af regionens efteruddannelse. De faglige 
organisationer er repræsenteret i det Uddannelses Faglige Råd, der tager stilling til puljens anvendelse.  
 
I flere år har Etf Region Øst haft forslag til puljen og ergoterapeuter ansat i Region Hovedstaden har derfor glæde af 
puljen. Penge fra puljen har bl.a. finansieret udvikling af 10-dages introduktionsforløb for nye i psykiatrien og aktuelt 
evalueres to forløb med anderledes tværfaglig kompetenceudvikling på dysfagi-området, der bl.a. indeholdt supervi-
sion af deltagernes brug af viden.  
 

I Region Hovedstaden Psykiatris handleplan om nedbringelse af tvang indgår flere 
aktivitetstilbud til patienterne, herunder brug af sanserum, der skal øge kvalite-
ten af behandlingen og dermed forebygge udadreagerende adfærd.  
 
I samarbejde med lokalt ansatte ergoterapeuter med udviklingsfunktioner m.m. 
og HR-afdelingen i Region Hovedstaden Psykiatri er vi i gang med at ansøge om 
midler til tværfaglig efteruddannelse i sansernes betydning om potentialerne i fa-
ciliteterne i de 34 sanserum, som der findes.  
 
Vi håber at vores ansøgning prioriteres.  

 
Den 30. januar var over 100 medarbejdere og ledere fra Psykiatrien samlet til temadag om aktiviteter og sanserum. 
Det skaber forhåbentlig et tværfagligt fokus på nødvendigheden af en professionel tilgang til aktiviteter og sanserum 
for indlagte patienter.  
Midt i februar måned blev rapporten” Udvikling af behandling under indlæggelse” offentliggjort.  
Der har i flere år været aktiviteter i gang for at skabe standarter og beskrivelser af behandlingsforløb. Rapporten gi-
ver ergoterapeuter både muligheder og udfordringer. /Åse  
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Samarbejde om ergoterapi i retspsykiatrisk afsnit i Slagelse 
Den 27.6 fik jeg en mail fra tillidsrepræsentanten. Der skulle åbne et afsnit i retspsykiatrisk afdeling. Der var opslået 
en lang række stillinger til flere grupper, men ikke til ergoterapeuter, hvilket bekymrede Linda og Rikke, de to ergote-
rapeuter på de eksisterende retspsykiatriske afsnit.  
 
Det blev starten på et samarbejde med de lokale ergoterapeuter med flere møder og mange mails. Emil, Margrethe 
og jeg fik indsigt i situationen og forberedte os til en henvendelse til den øverste ledelse, som vi dog aldrig nåede til 
at realisere. De lokale ergoterapeuter formåede ved ihærdig argumentering at sikre oprettelsen af en ergoterapeut-
stilling, og sendte denne mail den 6.11.: ”Hej igen Åse. Vi har lige været til møde på SL9, hvor afsnitsledelsen havde 
en god nyhed. De har fået lov til at slå en ergoterapeut-stilling op på fuld tid og uden for normeringen!”  
 
Jeg har stillet en af ergoterapeuterne, Linda, en række spørgsmål. 
 

1. Ved oprettelsen af det nye retspsykiatriske afsnit var der i første omgang ikke tænkt, at der skulle ansættes ergo-
terapeuter. Hvad ved eller tror du, der ligger bag denne beslutning? 
 
Linda: Jeg tænker at det var en overordnet overvejelse omkring at faggruppen ikke var nødvendig for afsnittet, da 
det øvrige personale kunne løfte de miljøterapeutiske opgaver mv. Der er en tendens til at skære ergoterapeuter 
væk i Retspsykiatrien i Region Sjælland. 

 

2. Ergoterapeutforeningens regionsformand holdt den 22.8. det første møde med dig og en lokal ergo tillidsrepræ-
sentant. Kan du huske, hvilke forventninger du havde til dette møde? Hvordan oplevede du dette møde? Var der no-
get vi kunne have gjort bedre? 
 
Linda: Mine forventninger til vores første møde var at blive hørt på i forhold til frustrationer omkring nedprioritering 
af vores faggruppe i hverdagen. Jeg oplevede mødet meget konstruktivt og der blev talt mange problemstillinger 
igennem på en god måde. Jeg følte mig i den grad hørt og taget hånd om i en frustreret situation. Jeg synes, der var 
en klar plan for, hvordan det fremadrettede forløb skulle være. Så ved ikke lige hvad der skulle have været gjort an-
derledes. Tænker, at det var et fint forløb. 
 

3. Hvad oplevede du der skete fra vores første møde frem til beslutningen om, at der godt kunne ansættes en ergo-
terapeut på det nye afsnit? Hvad var godt? Hvad savnede du?  
 
Linda: Jeg tænker, at beslutningen om at prioritere at ansætte en ergoterapeut udenfor normeringen skyldes hold-
ningen fra den lokale ledelse i afdelingen dvs. afdelingssygeplejersken samt overlægen på afdelingen. Vi - Rikke og 
jeg fik gjort dem opmærksom på, at der ikke var prioriteret en ergoterapeut på afdelingen, samt hvad vi som fag-
gruppe kan tilbyde. Jeg tænker, at jeg i hele forløbet var 100% sikker på at have jer (fagforeningen) i ryggen til at 
støtte min sag. Løbende havde vi også kontakt til jer om det videre forløb og plan, hvilket var betryggende. 

 

4. Hvad har du lært af denne proces? 
 
Linda: Jeg har lært, at jeg har 100 % støtte fra min fagforening. Og at man kan rykke på beslutninger. 

 

5. Har du et godt råd til andre medlemmer, der kommer i en situation, hvor ergoterapi ikke er indtænkt tilstrækkeligt 
i fremtidsplanerne? 
 
Linda: Et godt råd vil være at kontakte sin forening for at høre, hvordan man kan påvirke en sådan beslutning 

 
I Regionsbestyrelsen kunne endnu engang erfare, hvor vigtigt det er at samarbejde med og støtte medlemmerne, når 
de konkret oplever udfordringer. Det muliggør, at de lokalt bliver engagerede aktører og bidrager til gode lokale løs-
ninger. /Åse 
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Temamøde den 19. september 2018 ”Magten til at bidrage” 
Som opfølgning på Regionsbestyrelsens indsats på hospitalsområdet i forrige periode - bl.a. med en workshop om 
”Ergoterapi på akut hospitalerne” i efteråret 2017 - havde vi i en arbejdsgruppe i Regionsbestyrelsen, arrangeret et 
fyraftensmøde, for en indbudt skare af medlemmer, der repræsenterede alle hospitaler i de to regioner.  
 
Deltagerne var sammensat af ledere, specialeansvarlige, udviklingsergoterapeuter og tillidsrepræsentanter. Med af-
tenens tema ”Magten til at bidrage” ønskede Regionsbestyrelsen at sætte et positivt og proaktivt fokus på fremti-
dens ergoterapi på hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 
 
Programmet var sammensat af oplægsholdere, gruppearbejde og fælles debat, med afsæt i to underpunkter: 
 

• Hvordan sikrer vi os indflydelse på vilkårene for det ergoterapeutiske arbejde? 
• Er vores vilkår en stopklods eller et udgangspunkt? 

 
Målet med temamødet var at give medlemmerne mulighed debatterer, hvordan ergoterapeuter arbejder fagligt stra-
tegisk, og hvor ergoterapeuters indsats skal lægges på fremtidens hospitaler.  

Der var en stor tilslutning til arrangementet med deltagere fra de fleste hospitaler. Aftenen bød på en vekselvirkning 
mellem oplæg og intens debat med stor tale lyst fra alle. Følgende emner blev debatteret: 

• Ergoterapeutiske kerneområder nu og fremover 

• Hvilke vigtig roller ergoterapeuter har på hospitalerne 

• Vigtigheden af at kunne rekruttere kompetente ergoterapeuter 

• Kompetenceudvikling 

• At fastholde viljen til forandring og faglig udvikling 

Nogle af de vigtige konklusioner fra debatten var, at ergoterapeuter skal have modet til at gribe ”magten til at bi-
drage”, det er vigtigt at tænke strategisk, vi skal tage chancer og selv byde ind med nye måder, at løse konkrete pro-
blemstillinger på.  

Arbejdsgruppen siger tak til alle for deres engagement og bidrag, som vil indgå i bestyrelsens videre arbejde i forhold 
til ergoterapi på hospitalerne. /Rikke 

Sektorovergange og de gode udskrivningsforløb 
I forlængelse at af bestyrelsens arbejde med ergoterapi på akuthospitalerne, sætter vi nu fokus på, hvordan vi som 
ergoterapeuter kan bidrage til at øge kvaliteten af udskrivelsen fra hospitalet og overgangen til de kommunale in-
stanser. 
 
I bestyrelsen har vi en klar fornemmelse af, at ergoterapeuter har mange kompetencer, der kan bidrage til løsningen 
af denne opgave, men også at dette er et komplekst område, hvor løsningerne skal tilpasses de lokale strukturer i 
Regionerne og kommunerne 
 
Vi er på nu værende tidspunkt i færd med at finde gode eksempler på, hvor ergoterapeuter har en særlig rolle i for-
hold til at videregive informationer eller koordinere indsatserne ved overgangene mellem region og kommune.  
 
Så har du kendskab til nye måder eller projekter, der har fokus på dette felt, hører vi gerne fra dig. Skriv til Åse på 
aamm@etf.dk. /Rikke  

 
 

mailto:aamm@etf.dk
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Lokale medlemsmøder 
Ved du, at det er muligt at afholde lokale medlemsmøde med ergoterapeuter fra din arbejdsplads eller i din kom-
mune? De møder, der har været afholdt i 2018, har bl.a.haft disse temaer: 
 
1 Hvilke ergoterapeuter er der i de andre afdelinger, hvad laver de og hvordan sikrer vi den bedste sammenhæng? 
2. Nyt fra Ergoterapeutforeningen regionalt og nationalt? 
3. Hvilke temaer bør Etf være optaget af, hvordan kan vi sammen arbejde for at det bliver bedre at være ergotera-
peut og medlem af Etf?  
 
Der har været møder på Bornholm, i Vordingborg, Faxe, Hverdagsrehabilitering i Slagelse og Psykiatrisk Center Kø-
benhavn. Hvad har effekten af møderne været? Deltagerne har fået et bedre kendskab til hinandens arbejdsområder 
og Ergoterapeutforeningens fokusområder. De lokale TR og jeg har fået en indsigt i hvad der giver trivsel, synlighed 
og udfordringer i medlemmernes arbejdsliv. /Åse. 
 

Valg af hovedorganisation 
Efter flere års forarbejde og drøftelser besluttede FTF`s kongres i april 2018 at nedlægge FTF og fusionere med LO i 
en ny, samlet hovedorganisation. En del organisationer var imod fusionen, men et flertal tilsluttede sig fusionen. Den 
nye hovedorganisation FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) var dermed en realitet fra den 1.1. 2019. 
 
Ergoterapeutforeningen var blandt de forbund som stemte imod. For Etf var det særligt det uddannelsespolitiske, 
det økonomiske aspekt og den fremtidige repræsentation, som var fremtrædende i de politiske drøftelser og som 
resulterede i, at HB (Hovedbestyrelsen) ikke kunne anbefale fusionen. 
 
Den 29. maj 2018 modtog Etf et brev fra hovedorganisationen AC, som officielt inviterede Etf til at blive medlem af 
AC. Invitationen fra AC havde vidtrækkende betydning for Etf. Derfor besluttede Hovedbestyrelsen, at Repræsen-
tantskabet skulle have mulighed for at tage stilling til, om man ønskede at tage imod tilbuddet, eller om man øn-
skede at opretholde medlemskabet af den nye hovedorganisation FH. 
 
For at alle blev så informeret om valget som muligt, deltog Etf’s formand Tina Nør Langager og næstformand Lotte 
Lagoni i regionsbestyrelsesmøder i oktober, og der blev afholdt medlemsmøder i regionerne. I Region Øst blev der  
afholdt medlemsmøde den 26.november 2018. Det var et været spændende møde med fint fremmøde, en rigtig god 
og rummelig atmosfære samt mange gode spørgsmål og oplysende dialoger. 

 
Foto fra det REP-forberende medlems-
møde den 26.11. hvor debatten var in-
tens og nuanceret. 

Den 1. december 2018 mødtes 
Repræsentantskabet i Etf til et 
ekstraordinært møde i Middel-
fart, hvor valg af Hovedorganisa-
tion var eneste punkt. Efter 
mange gode, oplysende indlæg 
blev der stemt og et stort flertal 
ønskede at tage imod AC`s invita-
tion.  
 

Etf vil være med i Fagbevægelsens Hovedorganisation frem til 1. januar 2020 og vil i denne periode have observati-
onsstatus i AC, som vi tiltræder pr. 1. januar 2020./Inge  
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Folkemøde Møn 25. august 2018 
Der er masser af debatter og noget for enhver smag på Folkemøde Møn. Ergoterapeutforeningen delte pavillon med 
Danske Fysioterapeuter til Folkemødet og havde en fest med de besøgende hele lørdagen. 

 
Vi havde gang i en udfordrende hjælpemiddelquiz, der satte fut i tænkecellerne, 
og der var masser af præmier – chokoladefrøer (madspild fra OK18) til alle, der 
kæmpede. Mange kom forbi og var nysgerrige på vores hjælpemidler og det gav 
mange spørgsmål og grin når store og små gættede med. Der var også et par sær-
lige gevinster, nemlig en times rådgivning med af en børneterapeut eller ergono-
misk indretning af egen computerarbejdsplads, som blev fundet ved lodtrækning 
mellem alle deltagerne. 
 
Vi skiftedes til at passe standen og fik 
lavet lidt netværksarbejde ude i debat-
teltene, hvor Åse og Margrethe bl.a. 
fik talt med Regionsrådsformand i Re-
gion Sjælland Heino Knudsen.  
 
 

Vi havde en rigtig god dag med information om ergoterapi og snak med 
vores kolleger fysioterapeuterne, der klogelig drog afsted lidt før os – er-
goterapeuterne holdt ud til skybruddet kom sidst på dagen og så sejlede 
vi hjem med våd pavillon og fik reddet de øvrige materialer. /Mitzi 
 

PS: Vi er meget glade for de grønne Etf jakker. 
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Politikermøde d. 13.november 2018 i Borup 
For at gentage et succesfyldt dialog-valgmøde fra valget til 
Regionsrådet i 17, havde Sundhedskartellets organisationer 
inviteret regionspolitikerne i Region Sjælland til møde, hvor 
der var mulighed for at drøfte de problematikker, vi oplever i 
regionen. Politikerne var fordelt ved tre borde, og de frem-
mødte kunne gå rundt mellem bordene, stille spørgsmål og 
deltage i debatten. 
 
Politikerne havde formuleret spørgsmål hjemmefra, der pri-
mært gik på, at de ville høre bud på, hvordan man bedst løser 
opgaverne i Region Sjælland. Bl.a. med de rekrutteringspro-
blemer der er for nogle faggrupper, og hvordan man skaber 
et godt arbejdsmiljø. 
 
Debatten kom dog for en stor del til at omhandle den meget 
medieomtalte besparelse, der er gennemført i Region Sjæl-
land i efteråret. Mange var frustrerede, og det prægede stem-
ningen.  
 
Det gav os mulighed for at sparke ergoterapi på banen: Mere 
terapi på afdelingerne aflaster indirekte plejen, forbedrer ar-
bejdsmiljøet, sikrer bedre udskrivelser og er medvirkende til 
at hindre uhensigtsmæssige genindlæggelser = en samfunds-
økonomisk gevinst. Der var opbakning fra den sygeplejefag-
lige gruppe – på Holbæk sygehus bruger man med succes 

flere terapeutressourcer, især i medicinske afdelinger hvor det er svært at rekruttere sygeplejersker. Mere ergote-
rapi giver bedre patientforløb. Vi håber Heino Knudsen lyttede til pointerne. /Margrethe 

 

Møde med Regionsrådsformand Heino Knudsen og adm. direktør Per Bennetsen 
På Folkemøde Møn fik vi lejlighed til at invitere Heino Knudsen på ”en hot date” med Ergoterapeutforeningen, hvor 
vi ville fortælle hvordan vi kan medvirke til at løse nogle af Heinos problemer. Mødet blev en realitet her i start af 
2019. Per Bennetsen ville ikke gå glip af dette, og meldte sig som chaperone for Heino, hvilket gav virkelig god me-
ning, da han jo er chef for alle de ansatte i regionen. 
 
Vi drøftede bl.a. den aktuelle rekrutteringsproblematik, og hvordan vi som ergoterapeuter kan byde ind med mere 
terapi, udfyldelse af plejeforløbsplaner samt hvordan vi, med netop vores faglighed, er dygtige spillere i sektorover-
gange mellem sygehus og kommune. Vi talte også om hvordan ergoterapeuter er vigtige i teamet omkring den psyki-
atriske patient, og taler direkte ind i recovery begrebet og mindskning af tvang.  
 
Vi havde udarbejdet et sammendrag om ergoterapi i det akutte sygehusvæsen, som Heino og Per fik med sig. Per B. 
opfordrede ergoterapeuter til at arbejde med øget digitalisering og brug af nye teknologier i rehabilitering, da det er 
en stærk tendens i samfundet i dag. Et rigtig givende og spændende møde, der giver anledning til refleksioner. Der 
blev lyttet, både fra politisk og administrativt hold og stemningen ved bordet var god. /Margrethe 
 

Møde med Gitte Simoni fra Dansk Folkeparti 
Åse og jeg havde ligeledes fået kontakt med Gitte Simoni på folkemøde Møn, og det lykkedes at få et frokostmøde i 
stand en kold februardag i Roskilde. Gitte Simoni arbejder som folkeskolelærer ved siden af den politiske gerning, 
som medlem af Byrådet i Roskilde kommune og Regionsrådet i Region Sjælland, hvor hun er formand for udvalget 
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”Arbejdsmiljø og rekruttering” og medlem af forretningsudvalget.  Hun har derved god indsigt i både den regionale 
og den kommunale struktur og udfordringer.  
 
Det blev derfor et møde, hvor vi nåede vidt omkring, men først og fremmest var indholdet centreret omkring hvor-
dan ergoterapi bidrager væsentligt i sundhedsdagsordenen, både indenfor psykiatrisk og somatisk sygehusvæsen, 
socialområdet samt i den kommunale rehabilitering. Samtidig gav det også anledning til at drøfte bl.a. hvordan politi-
kere kan være i dialog med medarbejderne samt den aktuelle rekrutteringsproblematik i region Sjælland.  
 
Gitte Simoni har været medvirkende til, at der i regionen er udarbejdet et inspirationskatalog, hvor flere faggrupper 
byder ind på opgaveløsningen. Ergoterapeuterne er meget synlige i materialet, der anviser eksempler på opgaver, 
der traditionelt har været varetaget af andre faggrupper, men hvor mere ergoterapi løser opgaven på en lige så god 
eller bedre måde. En virkelig spændende drøftelse, hvor meget blev vendt, og hvor Gitte Simoni flere gange note-
rede pointer der skulle reageres på. /Margrethe 
 

Fyraftensmøde til maj 2019 for ergo´er, SOSUer og kostfaglige 
Vi har i Regionsbestyrelsen gennem et stykke tid arbejdet med ideen om en tværfaglig temaeftermiddag. Vi har væ-
ret omkring mange emner, men er nu landet på ”Det gode måltid- ernæring og dysfagi”. Måltider er en aktivitet, 
hvor mange faggrupper arbejder sammen i forhold til at skabe de bedste rammer og forudsætninger for, at borgerne 
oplever et godt og hyggeligt måltid samtidig med, at der er fokus på, at alle borgere får den konsistens, som de kan 
spise og drikke sikkert, understøttet af den nødvendige hjælp, hjælpemidler, siddestilling osv. 
 
Formålet med fyraftensmødet er gennem et øget fokus på ” Det gode måltid - ernæring og dysfagi” at bidrage til det 
gode tværfaglige samarbejde til fordel for borgerne samt øget jobglæde for personalet. Der er i Danmark et øget fo-
kus på småt spisende ældre borgere og borgere med dysfagi. Fra rapporten ”Dysfagi hos den ældre medicinske bor-
ger – de økonomiske konsekvenser” udarbejdet af Regionshospital Nordjylland ved vi, at en borger som bliver indlagt 
med dysfagi i hospitalsregi koster gennemsnitlig 37% mere. I kommunerne er borgere med dysfagi 33 % dyrere.  
 
Fyraftensmødet vil blive afholdt i løbet af foråret i samarbejde mellem FOA Social og Sundhedsafdelingen i Storkø-
benhavn, Kost og Ernæringsforbundet i Region Hovedstaden og Ergoterapeutforeningen Region Øst. På mødet vil der 
være oplæg fra SOSU-hjælper/assistenter, ernæringsassistenter og ergoterapeuter. Målgruppen vil være SOSU-per-
sonale, ergoterapeuter og kostfaglige medarbejdere, meget gerne fra samme arbejdsplads/kommune. 

Datoen er nu fastlagt til den 13. maj. Stedet bliver hos FOA på Godthåbsvej på Frederiksberg. Invitation vil blive ud-
sendt, når alle aftaler er på plads. /Sonja og Inge  
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Møde om beskæftigelsesområdets mangfoldighed 
Etf Region Øst arbejder med at udbrede kendskabet til, hvordan ergoterapeuter kan indgå i arbejdsrehabiliterings-
forløb i samarbejde med kommunernes jobcentre.  
 
Derfor havde vi i samarbejde med de Ergoterapeut Studerendes Råd i 2018 planlagt et temamøde hvor fire ergotera-
peuter fortalte om deres forskellige jobs på beskæftigelsesområdet.  
 
Den 9. april blev en superinspirerende eftermiddag, hvor vi hørte om mangfoldigheden af ergoterapeuters måder at 
arbejde med arbejdsrehabilitering.  

Ergoterapeut Mia Dahl fra Frederiksberg branche-
værksted og kursuscenter Unika, der er under F86, 
holdt oplæg om hvordan borgeren kan komme i in-
tern og ekstern gradueret praktik, der tager hensyn 
til borgerens funktionsniveau.  
 
Ergoterapeut Tina Grevsen fra Jobcenter Køben-
havn på Nørrebro fortalte, om hvordan hun i sam-
arbejde med sagsbehandleren får sygedagpenge-
modtagere tilbage i arbejde. Tina laver arbejds-
pladsbesøg, vurderer og bevilliger hjælpemidler og 
støtteordninger, tilrettelægger arbejdsopgaverne 
og deltager i rundbordssamtaler ved behov. Ergo-

terapeuter kan berige arbejdspladserne rigtig meget med den baggrund, vi har, og vores force er aktivitetsanalysen 
og vores evne til at graduere. Tina arbejder med funktionsnedsættelsen og ikke diagnosen. Man skal kunne lide at 
skrive grundet dokumentationskravet, og Tina kan lide at lave bevillinger og afslag.  
 
Udviklingsergoterapeut Sonja Vinkler fortalte om samarbejdet mellem Træningssektionen i Hillerød kommune og 
Beskæftigelsesafdelingen. Her kommer borgere med stress og psykisk sårbarhed i 12 ugers forløb og får en afkla-
rende samtale om værdier, hverdagslivet, krams faktorer og bliver undervist i mindfulness. Der er en del kvinder ml. 
30-50, der skal have familieliv med børn og arbejde og måske med dårligt arbejdsmiljø til at hænge sammen. En god  
guide til planlægning af holdene er udarbejdet ”Gør noget og få det godt” af Cristina Jessen Vinge og kan hentes på 
metropol.dk. https://www.phmetropol.dk/Lifestyle+redesign    
 
Til slut i de planlagte oplæg kom ergoterapeut Sif Meyhoff Nissen, som er formand for FNE-ergoterapi og Arbejdsre-
habilitering og fortalte om Center for Arbejdsmarked i Næstved kommune. Sif ser borgeren, som en del af jobscree-
ningen af borgere i fleksjobydelse. Opgaven er ADL. Sif beskriver den hjemlige funktion, hjemmets indretning og an-
vender AWC og AWP, som minder lidt om AMPS. Det teoretiske grundlag for AWP og AWC er Model of Human Oc-
cupation, MOHO. Den er også fundamentet for redskaberne WEIS og WRI, udviklet af den amerikanske ergoterapeut 
Gary Kielhofner. 

Og så kom overraskelsen. Blandt publikum sad der to ergoterapeuter Rikke og Erikur fra Incita (en privat aktør - tidli-
gere REVA Kbh.). De fortalte om deres tiltagende travlhed med at lave funktionsbeskrivelser med henblik på at be-
skrive borgerens ressourcer og begrænsninger.  
 
Endnu to fra publikum kom på scenen, nemlig Gitte og Maria. De fortalte om arbejdet på CSU i Holbæk med er-
hvervsaktive neurologiske borgere. Jobcenteret køber dem til at lave 13. ugers afklaringsforløb i forlængelse af gen-
optræning efter Sundhedsloven. Det er en kompleks opgave at få sundhedsområdet, socialområdet og beskæftigel-
sesområdet til at spille sammen og her oplever Gitte og Maria, at de virkelig gør en meningsfuld forskel for borgeren.  
Tak til alle for de spændende oplæg og et rigtig godt fyraftensmøde. /Mitzi  

https://www.phmetropol.dk/Lifestyle+redesign
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Om ESR - Ergoterapeutiske Studenter Råd 
I det Ergoterapeutiske Studenter Råd (ESR) skaber vi sammenhold på tværs af semestrene på Københavns Professi-
onshøjskole. Vi fungerer som et talerør mellem alle ergoterapeutstuderende og underviserne på uddannelsen. Her-
ved varetager vi de problematikker som bliver mødt på de forskellige semestre fagligt og socialt. I ESR laver vi arran-
gementer som bl.a. foredrag for at skabe bredere viden og sociale arrangementer som f.eks. juleklippedag, brætspil-
ledage m.m.  
 
I ESR har vi et godt samarbejde med Etf, som giver os bredere viden, om hvad der sker ude på arbejdsmarkedet.  
 

Ydermere er Etf en god støtte til de ideer og 
arrangementer, som ESR varetager. ESR ud-
peger to observatører til Regionsbestyrelsen 
i Etf Region Øst.  
/Mie 

 
 
 
 
 
 
 

Studenterobservatører fra ESR i Regionsbestyrelsen 
Observatørerne er Mie Jensen og Freja Garboe. Udover at trække gennemsnitsalderen kraftigt ned i Regionsbestyrel-
sen så bidrager Mie og Freja til, at de studerende får relevant information om den ergoterapeutiske praksis. Vi har 
gode erfaringer fra arrangementet om beskæftigelsesområdet for både studerende og færdiguddannede ergotera-
peuter, som er omtalt tidligere i denne beretning. 
 
Et nyt initiativ er undervejs. ESR har ønsket sig en karrieredag. I dialog med Ergoterapeutuddannelsen er onsdag den 
30. oktober fastlagt til et mangfoldigt udbud af praksiseksempler på hvad ergoterapeuter beskæftiger sig med på 
forskellige arbejdspladser. Vi håber at mange ergoterapeuter kan få mulighed for at introducere de studerende til 
hvordan ergoterapi udøves hos dem. Belønningen for at komme med et lille oplæg samt deltage i en rådgivnings-
bazar er at deltage i formiddagens program med forelæsninger fra uddannelsens lektorer og forskere. Programmet 
for dagen er stadig i proces. Vil du gerne fortælle om ergoterapi på din arbejdsplads? Så skriv til mig på 
aamm@etf.dk /Åse 
 

Nu sker der omsider noget! For dig i Myndighedsfunktion 
I flere år har regionsbestyrelsen haft en lang ”to do” liste, herunder fora for medlemmer i myndighedsfunktioner. 
Regionsbestyrelsesmedlemmer, der er sagsbehandlerergoterapeuter og visitatorer har fortalt om et stigende ar-
bejdspres og personaleflugt. Dertil kommer desværre ofte et udækket behov for anerkendende ledelse og godt 
tværfagligt samarbejde. 

Med dette som tema afholdes et fyraftensmøde den 10. april kl. 16.45 -18.45 på Quality Hotel Høje Taastrup 

Professor ved Århus Universitet Lotte Bøgh Andersen holder et oplæg, som har til formål at sætte din hverdagssitu-
ation ind i en større samfundsmæssig kontekst. Efter mødet er der middag og networking. /Sofie, Katharina og Åse. 

  

mailto:aamm@etf.dk
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Ergoterapeuter bidrager til løsninger på beskæftigelsesområdet 
Ergoterapeutforeningen mener, at ergoterapi kan forbedre indsatserne for mennesker med funktionsnedsættelser 
og begrænsninger i deres erhvervsevne. Vi valgte derfor at invitere lokalpolitikere fra beskæftigelsesudvalg i Vording-
borg, Guldborgsund og Lolland kommune med til et medlemsarrangement den 22. maj 2018, så de kunne få en øget 
indsigt i, hvad ergoterapi kan gøre i en tværfaglig kontekst, hvor man arbejder med arbejdsrehabilitering. 
 
Vi sendte en invitation til de tre forskellige udvalg, og succeskriteriet var, at der dukkede en repræsentant op fra hver 
kommune. Vi blev lidt overrasket over, hvor stor interesse der var fra politikerne på lige præcis der her område. Der 
dukkede ca. 30 deltagere op, hvoraf 1/3 af dem var politikere. Det tyder på, at dette område mangler nogle politiske 
løsninger. Temamødet blev afholdt i Rådhussalen i Algade i Vordingborg.  
 
Vi havde lavet et rigtig fint og alsidigt program, som tydeliggjorde hvilke vigtige og innovative opgaver ergoterapeu-
ter også kan byde ind med. Sif Meyhoff Nissen, som er ergoterapeut og formand for FNE ”Ergoterapi i arbejdsrehabi-
litering”, fortalte om testredskaber og samarbejdsflader i Næstved Ressourcecenter. Sif fik rigtig fint beskrevet, hvil-
ken forskel ergoterapeuter kan gøre i arbejdsrehabilitering, bl.a. igennem ergoterapeutiske tiltag, såsom hjemmebe-
søg med fokus på ADL, arbejdspladsvurdering inklusiv Adult Sensory Profile, WRI og AMPS. 
 
Vi havde også oplæg fra ergoterapeut Lene Feltsen, som er ansat i Vordingborg i projektet “ansvar for eget liv”, samt 
leder af træningsområdet Trine Nordentoft og ergoterapeut Jenni Brinch fra Team Tidlig indsats i Vordingborg kom-
mune.  
 
Britt Tina Davodi fra Lolland kommune fortalte om arbejdsrehabiliteringscenter Lolland ARC mens Pernille Kiehn fra 
Lolland kommune fortalte om helhedsindsatser for familier (HOS), og hvilke bidrag ergoterapeuter kommer med som 
familiekoordinator. 
 
June Pedersen fra Guldborgsund talte om indhold i tilbuddene til borgerne, og hvilke resultater og udfordringer der 
ses i samarbejdet mellem Jobcentret og Guldborgsund Genoptræning. 
 

Dagen blev rundet af med en plenumdebat, hvor 
primært politikerne fortalte, hvad de tog med sig 
hjem til deres kommuner. Der var en rigtig god 
stemning, og alle politikerne var meget positivt 
stemt overfor de løsningsforslag, ergoterapeuter 
kan byde ind med. /Emil 
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Sund 1.Maj møde I Sundhedskartellet i Hovedstaden 
DSR i Hovedstaden har i flere år arrangeret formiddagsmøde den 1.maj i deres lokaler ved Nørreport. I 2018 var Etf 
Region Øst medarrangør og en del medlemmer deltog i arrangementet med musik, sang og taler. Som Magrethe ud-
taler: ”Sidste år deltog jeg med mine 2 piger på 6 og 12 – og vi synes alle 3 at det var spændende! Der var arrangeret 
male/tegne/film og hyggerum for børnene, så mor her kunne nyde talerne, levende musik og det gode selskab ☺  
Vi har sagt ja tak til at være med igen i 2019. Se mere når mødet annonceres på etf.dk. Der er ikke tilmelding.  
 

 
 
 
Seniorklubbens arrangementer 
Seniorklubben er fortsat en aktiv ”klub” i Region Øst, hvor det er efterløns- og pensionistmedlemmerne, der plan-
lægger og gennemfører arrangementer, der er besluttet på det årlige jule-fællesmøde. I 2018 blev det til fire arran-
gementer: 
 
1. Overtaci på Charlottenborg 
Arrangører Annette Balling og Anette Rohde. Deltagerne roste museets rigtig gode guide, der også var betaget af, at 
der var deltagere, der havde mødt ham. Det var en god oplevelse, også det sociale samvær efter rundvisningen.  
 
2. Rundvisning på det tidligere Kommunehospital i København 
Arrangører Birthe Fredriksen og Gitte Holm. Mange deltagere. Supergodt arrangement. Især blev fremhævet Birthes 
oplæg om indsatsen for at synliggøre ergoterapi. Det affødte en længere drøftelse af værdien af at få nedskrevet ar-
bejdspladserfaringerne for de kommende generationer.  
 
3. Rundvisning på Det kgl. Teater ved David Drachmann om arkitektur 
Arrangører: Johanne Drachmann, Karen Hedvig Legarth og Susanne Fortmeier. Dette havde også været en rigtig inte-
ressant oplevelse. Fremhævet blev de spændende historier om arkitekturen.  
 
4. Arrangement om Forskningsprojekt om aktiviteter i Psykiatrien af Bodil V. Hansen, lektor på KP og Helle Peder-
sen, ledende ergoterapeut fra Vordingborg 
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Arrangører Sonja Hansen og Stella Steengaard. Deltagerne fremhævede, at det var dejligt at opleve de engagerede 
ergoterapeuter samt sammenhængen mellem forskning og praksis. Bodil er stadig i gang med at nedskrive sine forsk-
ningsresultater.  

Seniorklubbens arrangementer i starten af 2019 
7. februar 2019 
Udflugt til Bakkegården plejehjem i Bagsværd, Gladsaxe kommune. Se 
foto. Oplæg af demenskoordinator Charlotte Rugh og rundvisning. Ar-
rangører Ellen Thomassen og Åse Munk Mortensen. 
 
27. marts 2019  
Rundvisning på Kofoeds Skole. Arrangører Jytte Holm og Gitte Holm.  
 
Er du målgruppen for Seniorklub Øst? Se mere [her]  
https://www.etf.dk/seniorklub-oest /Johanne og Inge 

2018 blev et særligt OK-år 
Da vi holdt generalforsamling i 2018, var det midt i OK18 forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Udenfor denne var 
der livlige fremmøde med skilte, faner og ”uniformerede” fagforeningsrepræsentanter og medlemmer. Men også 
andre steder var ergoterapeuter på gaden, bl.a. på Torvet i Kalundborg, Dr. Louises bro i København, Hestetorvet i 
Roskilde samt ikke mindst foran Forligsinstitutionen, for at markere, at en god overenskomst for de offentlige an-
satte er noget, der berører os alle.  
 

https://www.etf.dk/seniorklub-oest

