
 

 

Noget om hvad 

vi har nået og 

opnået 
Beretning fra Ergoterapeutforeningen Region 

Øst 
 

Hvert år før generalforsamlingen gør vi, Regionsbestyrelsen, status og formidler til dig, 

medlem i Ergoterapeutforeningen Region Øst, hvad vi har været optaget af og hvilke akti-

viteter vi har taget initiativ til og medvirket i. I år har vi været særligt opmærksomme på at 

synliggøre, at vi er mange, der bidrager. Vi er ”vilde” med at have ”magt til at bidrage.”  

Vi ønsker at være en naturlig del af din hverdag og du en del af vores fællesskab Vi håber, 

at vi ses den 16.april 2018 i Roskilde til temamødet om ”Arbejdspladskulturens betydning 

for trivsel og kvalitet i opgaveløsningen” og Generalforsamlingen. 

 



 

Regionsbestyrelsens forslag til Handlingsplan 2018-19 

Matcher planen de fagpolitiske udfordringer og dine behov? 
 

Vi er i fuld gang med at forberede: 

• Fremtidens ergoterapi på de somatiske hospitaler. Workshop for udvalgte medlemmer den 19.9.  

• Møder om beskæftigelsesområdet både den 9. april i København og den 22.maj i Vordingborg  

• Fagpolitisk notat om hhv. tvang og sanserum i psykiatrien 

• Møde for tillidsrepræsentanter fra behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien i Hovedstaden 

• Konkrete dialoger med borgmestre og udvalgsformænd på beskæftigelsesområdet 

• Fællesmøde for ansatte fra FOA og Ergoterapeutforeningen på plejehjemsområdet i København. 

 

Vi vil gerne i den kommende periode have fokus på: 

• Hvordan vi kan udvikle workshops-metoden, evaluering og opmærksomhed på effekt 

• Fortsat arbejde med ergoterapi på akut modtageafsnit og i psykiatrien 

• Genoptræningsområdet, frit valg? Døgngenoptræning 

• Ergoterapi og hverdagsrehabilitering gennem andre faggrupper, hvordan bliver vi bedre til 

det? 

• Trivsel, fagidentitet og tværfagligt samarbejde 

• Effektmåling fremfor ydelsesstyring f.eks. i behandlingspsykiatrien.  

• Vi vil inspirere vores ledere, kommunalt og regionalt til at blive bedre ledere 

• Hvordan får din TR mere indflydelse?  

• Hvad er vigtigt for dig som medlem? 

• Flere møder for medlemmer i samme kommune for at skabe netværk og gøre Etf nærvæ-

rende. 

 

På generalforsamlingen den 16. april skal deltagerne drøfte og vedtage en handlingsplan.  
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Noget om hvad vi 

har nået og opnået 

Præsentation af regionsbestyrelsen  

Forest fra venstre:  

Margrethe Boel Stendys valgt ind i 2016. Tillidsrepræsentant på SUH Ros-

kilde og fællestillidsrepræsentant i Region Sjælland. 

Johanne Drachmann valgt ind i 2012. Aktiv mentor for bl.a. ledere. 

Sonja Vinkler valgt ind i 1994. Udviklingsergoterapeut i Hillerød.  

Anne T. Esbensen Observatør fra 2017-18 for de studerende på ergotera-

peutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole. 

Michelle Frederic valgt ind i 2016. Distriktsergoterapeut, PC København  

 

Bagerst fra venstre 

Emil Kjeldsmark Lemvig valgt ind i 2017. Ergoterapeut, PC Sct. Hans 

Rikke Uldum Abrahamsen valgt ind i 2017. Ergoterapeut, Hvidovre Hospi-

tal  

Åse Munk Mortensen valgt ind i 1992. Regionsformand siden 2001 

Henrik Kruse-Hansen valgt ind i 2016. Lektor på ergoterapeutuddannelsen, 

Københavns Professionshøjskole. 

Inge Sassene valgt ind i 2010. Udviklingsergoterapeut i Frederiksberg 

Sofie Nelmark Arenbrandt valgt ind i 2005. Visitator i Lyngby-Taarbæk 

Mitzi Falkenberg valgt ind i 2001. Hjerneskadekoordinator i Gladsaxe 

 

Indholdsfortegnelse 

OK18   Regionsbestyrelsen 

Ergoterapi på hospitaler  Uddannelse og forskning 

Ergoterapi på Plejehjem  Sammen med andre 

Psykiatri   Seniorklub 

Beskæftigelsesområdet  Dokumenter til GF 

Samspil med arbejdspladser(ne) 

 

 

 

Vi ses måske i 

Roskilde den 

16.april 
• • • 

Hvor? 

Scandic Roskilde 

Ved Ringen 2. 

4000 Roskilde 

 

Program 

12.30 Lidt frokost. 

13.00 Temamøde om: 

Kultur, trivsel og 

kvalitet. 

 

16.00 indskrivning 

16.30 

Generalforsamling 

 

18.00 Middag 

18.45 Generalforsam-

lingen fortsætter 

21.30 

Så er det hjemad 

 



 

OK 18 - aftaler eller storkonflikt 

Den 2. marts blev 

vores fine røde 

fane luftet foran 

Forligsinstitutio-

nen. Her skal det 

afklares om der 

findes en anden 

løsning end stor-

konflikt på det 

offentlige arbejdsmarked.  

Forud er gået mange overvejelser, drøftelser, dia-

log både internt i egen organisation, mellem de 

faglige organisationer og mellem parterne. 

Når vi ses til generalforsamlingen, er vi et endnu 

ukendt sted i processen. Vi håber det bedste og 

frygter det værste. /åse. 

Konfliktkoordinering på regionsniveau i 

Sundhedskartellet 

Siden Kick 

Off semina-

ret i juni 

2017, hvor 

dette foto er 

fra, har der 

været tæt 

koordine-

ring af 

hvilke arbejdsområder de enkelte organisatio-

ner: DSR, dbio, Jordemoderforeningen, Radio-

grafRådet, Danske Fysioterapeuter og Ergotera-

peutforeningen, ville udtage til konflikt i tilfælde 

af sammenbrud i overenskomstforhandlingerne 

på det offentlige arbejdsmarked. Vi har både ko-

ordineret i Hovedstaden og i Region Sjælland. 

/åse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold dig opdateret her eller her 

  

http://www.etf.dk/ok18
http://www.etf.dk/debatindlaeg-om-ok18


 

Ergoterapi på hospitaler 

Workshop med inviterede medlemmer  

Vi har i regionsbestyrelsen længe ønsket at give 

de hospitalsansatte ergoterapeuter en saltvands-

indsprøjtning i form af en temaeftermiddag, hvor 

vi vil se på de hospitalsansattes arbejdsvilkår 

med fokus på de muligheder og måder, hvorpå 

man kan ændre disse. 

For at få input og flere perspektiver på de udfor-

dringer ergoterapeuter står med på hospitalerne 

inviterede hospitalsgruppen, der består af Jo-

hanne Drachmann, Margrethe Boel Stendys, 

Sonja Vinkler, Inger Sassene, og Rikke Uldum til 

workshop den 30.10. Deltagerne var hospitals-

gruppen og Åse Munk Mortensen. De inviterede 

medlemmer var primært tillidsrepræsentanter, 

men også menige ergoterapeuter, ledere og ud-

viklingsergoterapeuter var inviterede og deltog. 

Johanne indledte med et kort oplæg og styrede 

kyndigt workshoppen med udgangspunkt de føl-

gende 3 emner:  

Er der ændrede økonomiske vilkår på hospitalerne?  

Er der nogle ændrede forhold som påvirker ledelserne? 

Hvad er kravene i dag til ergoterapeuterne? 

Alle deltagere deltog ivrigt i debatten og bidrog 

til et billede af, at der er store forskelle på de or-

ganisatoriske rammer og vilkår, ergoterapeuter 

har på de forskellige hospitaler.  

Fælles for ergoterapeuterne er de stadigt kortere 

indlæggelser, krav om stadig skarpere priorite-

ring af arbejdsopgaver for både ledere og medar-

bejdere. Dette stiller større krav til ergoterapeu-

ternes kompetencer og fleksibilitet.  

Ved workshoppens afslutning var der bred enig-

hed om, at det var givende at høre om hinandens 

hverdag, og at der er overraskende store forskelle 

på de vilkår, ergoterapeuter arbejder under fra 

hospital til hospital og fra speciale til speciale. 

Regionsbestyrelsen vil gerne takke alle 

deltagere for deres medvirken og deres 

input vil indgå i det videre arbejde i hos-

pitalsgruppen. /rikke 

 

Kompetenceudvikling i region Ho-

vedstaden Dysfagi og FAM, Fælles 

Akut Modtageafsnit. 

Region Hovedstadens Uddannelses Faglige Råd 

bad de mindre sundhedsfaglige organisationer 

om forslag til hvordan en ramme på 800.000 kr. 

kunne bruges til udvikling af koncepter for kom-

petenceudvikling.  

Etf Region Øst fik hjælp af dygtige ergoterapeu-

ter til at udarbejde forslag om dysfagi og psykia-

trisk ergoterapeutisk behandling.  

Se vores forslag her (dysfagi) og her (psyk.) 

Da de 800.000 kr. blev fordelt blev vores mono-

faglige forslag desværre ikke godkendt, men det 

blev besluttet at der skulle udvikles tværfaglige 

http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/oest/etfs_forslag_til_dysfagi_kurser_til_ergoterapeuter_i_region_hovedstaden_april_2017.pdf
http://gofile.me/2zcFn/6vBMViSIz
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koncepter indenfor det somatiske akutområde, 

dysfagi og psykiatri.  

På baggrund af vores velbeskrevne forslag blev 

vi inviteret til møde med de konsulenter, der de-

signer efteruddannelse til de personalegrupper, 

der forventes at have opgaver i Hovedstadens 

fremtidige akutmodtagelser.  

Forberedelsen til dette møde gav os rig lejlighed 

til at sætte os ind i materiale fra andre regioners 

udvikling af den ergoterapeutiske indsats. Vi op-

summerede i en enkel og kortfattet notatform, 

hvilke ergoterapeutiske indsatser vi bør tilbyde 

patienterne i det akutte område. /åse. 

Se notat om ergoterapi i det akutte område her 

Fælles Akutmodtagelser (FAM) på 

Fremtidens Akuthospitaler 

Den 2. november 2017 mødtes Åse Munk Mor-

tensen, FTR Alette Halvor Jensen, Rikke Uldum 

Abrahamsen og Sonja Vinkler med Eva Thomas 

og enhedschef Doris Østergaard fra Region Ho-

vedstaden for at videregive erfaringer og give 

input til afdækning af de mange arbejdsopgaver, 

samarbejdsflader og kompetencebehov for ergo-

terapeuter på regionens kommende Fælles 

Akutmodtagelser.  

Der blev set på mulige arbejdsopgaver, patient-

kategorier, tidlig intervention og mulige kompe-

tencebehov, hvor erfa-

ringer fra andre regio-

ner blev inddraget.  

Der blev bl.a. anvendt 

materiale fra Sygehus 

Vendsyssel om ergote-

rapi på Akutmodtagel-

sen 

http://www.etf.dk/ergo-

terapeuter-paa-akut-

modtagelsen-et-udviklingsprojekt og ergo- og 

fysioterapeuters funktion på akutmodtagelser i 

Region Midtjylland. http://www.etf.dk/sites/de-

fault/files/uploads/public/tx_subjectdb/Ergo_og_fy-

sioterapeuters_funktion_paa_akutmodtagelser_i_Re-

gion_Midtjylland.pdf  

 

Der var god dialog og lydhørhed for ergotera-

peuters opgaver på FAM, hvor fokus er på ud-

redning og diagnosticering af patientens funkti-

onsevne i forhold til aktivitetsformåen, kogni-

tion og synkefunktion, samt udlevering afhjæl-

pemidler og vejledning af patienter med skader 

på OE. Ergoterapeuter bidrager til det tværfag-

lige samarbejde om accelererede forløb og kan 

give en nuanceret beskrivelse af patientens fær-

dighedsniveau ved udskrivelse 

ved udarbejdelse af genoptræ-

ningsplaner til videre træning i 

kommunalt regi. /rikke og sonja 

Orientering af lederne i SLEF 

SLEF er forkortelsen for ”Sammenslutningen af 

Ledende Ergo-  og Fysioterapeuter” der i mange 

år har været det formaliserede ledersamarbejde 

på det somatiske område i Region Hovedstaden. 

Vi bad om et møde med SLEF for at gøre op-

mærksom på fremtidens behov for ergoterapi. 

Sammen med Danske Fysioterapeuter i region 

Hovedstaden havde vi et kort gensidigt oriente-

rende møde, der lå få dage forud for en officiel 

workshop i regionsregi om opgaverne i ”Fremti-

dens Akutmodtagelser.”  

Flere af de tilstedeværende ledere skulle deltage 

på den forestående workshop, så timingen var 

god. SLEF og de lokale tillidsrepræsentanter fik 

efterfølgende tilsendt en udvidet udgave af vores 

notat om ergoterapi i det akutte område. /åse 

  

http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/oest/etf_region_oest_notat_om_ergoterapi_paa_fam_januar_2018.pdf
http://www.etf.dk/ergoterapeuter-paa-akutmodtagelsen-et-udviklingsprojekt
http://www.etf.dk/ergoterapeuter-paa-akutmodtagelsen-et-udviklingsprojekt
http://www.etf.dk/ergoterapeuter-paa-akutmodtagelsen-et-udviklingsprojekt
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/tx_subjectdb/Ergo-_og_fysioterapeuters_funktion_paa_akutmodtagelser_i_Region_Midtjylland.pdf
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/tx_subjectdb/Ergo-_og_fysioterapeuters_funktion_paa_akutmodtagelser_i_Region_Midtjylland.pdf
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/tx_subjectdb/Ergo-_og_fysioterapeuters_funktion_paa_akutmodtagelser_i_Region_Midtjylland.pdf
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/tx_subjectdb/Ergo-_og_fysioterapeuters_funktion_paa_akutmodtagelser_i_Region_Midtjylland.pdf
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/tx_subjectdb/Ergo-_og_fysioterapeuters_funktion_paa_akutmodtagelser_i_Region_Midtjylland.pdf
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/tx_subjectdb/Ergo-_og_fysioterapeuters_funktion_paa_akutmodtagelser_i_Region_Midtjylland.pdf
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Ergoterapi på plejehjem 

Temadag for ergoterapeuter den 

11. sept. Formålet med dagen var, at 

ergoterapeuter på plejehjem og døgn-

institutioner, fik redskaber, metoder 

og ny viden til at bringe aktiviteter og aktivitets-

perspektivet ind i deres ergoterapeutiske praksis. 

Deltagerne skulle blive bedre i stand til at finde 

og bruge aktiviteter som er betydningsfulde for 

borgerne og som giver liv på institutioner og 

samarbejdet omkring borgeren. 

Til dette havde vi inviteret to meget kompetente 

og spændende oplægsholdere, ergoterapeut Lise 

Nevstrup Andersen og ergoterapeut Mette Søn-

dergaard, som gennem deres oplæg og diskussi-

oner netop gav os noget, vi kunne arbejde videre 

med i vores praksis. 

Nedenstående er eksempler på ideer, som delta-

gerne ville gå hjem og implementere: 

 

Invitere borgeren til at deltage i dagligdags gøremål, 

ved at lade f.eks. noget vasketøj der skal lægges sam-

men ligge fremme, en påbegyndt kabale eller puslespil 

– i haven noget jord, en skovl og en plante osv.    

 

Give borgeren en skriftlig invitation til deltagelse i en 

konkret aktivitet og efterfølgende give et takkebrev 

hvori man fortæller borgeren om deres deltagelse i ar-

bejdet. På den måde kan vi hjælpe den demente til at 

fastholde oplevelsen. 

 

Indretning og omgivelsernes betydning – wayfinding. 

 

At huske livshistorierne som ofte bliver glemt i daglig-

dagen. Hjælper til at se, hvad borger gerne vil inviteres 

til. Tværfaglighed. 

Det var en rigtig spændende temadag med gode 

inspirerende oplæg, meget engagerede deltagere, 

som bidrog til, mange spændende diskussioner, 

der gav anledning til efterfølgende refleksioner. 

/inge 

Alliance med FOA i Storkøbenhavn. 
I et par år har vi haft fokus på ergoterapeuter på 

plejehjem, små og større arrangementer, arbejds-

pladsbesøg og dialog med medlemmer indenfor 

plejeområdet. Ofte ansættes nyuddannede ergo-

terapeuter i nye stillinger. Det er ofte ”op ad 

bakke” at få skabt gode rammer for kvalitet i op-

gaveløsningen og trivsel for ergoterapeuten. For-

ventninger til opgaveindhold kan være modsat-

rettede. Omfanget af basale plejeopgaver kan 

være skjult i stillingsannoncen men tydelige i re-

lationen med kollegaerne. Hvor er aktivitetsper-

spektivet i disse stillinger? Hvorfor ansættes er-

goterapeuter, hvis ergoterapifagligheden ikke må 

udfolde sig?  

På Folkemødet 2017 fik jeg en aftale med den lo-

kale formand for FOA i København. Vi er enige 

om, at det giver mening at invitere til møde for de 

af vores medlemmer, der har fælles udfordringer, 

og som mangler inspiration til sammen, at trives 

bedre i deres stillinger på plejehjem. /åse 



 

 Psykiatri  
Indsats for bedre behandling og 

mindre tvang i psykiatrien 

Tilbage i juni 2014 blev Ministeriet for 

Sundhed og Forebyggelse og Danske Re-

gioner enig om en aftale om at nedbringe 

brugen af bæltefixeringer med 50% in-

den udgangen af 2020, samt minimere brugen af 

andre former for tvang. Selve målsætningen om 

at bruge mindre tvang i psykiatrien er rigtig god, 

men det har også haft konsekvenser for patienter 

og personale. 

Region Hovedstaden har igennem de seneste år 

haft en nedgang i bæltefixeringer og brugen af 

tvang generelt. Vi har i Ergoterapeutforeningen 

dog alligevel valgt at have en holdning til, hvilke 

konsekvenser det kan have at nedbringe brugen 

af tvang, når man “kun” kigger på målet og ikke 

på, hvordan man opnår målet. 

Vi har skrevet et notat, som forholder sig til, at 

man fra Region Hovedstadens side har valgt, at 

der ikke må ligge bælter klargjort på sengen på 

akutstuerne. Vi forholder os også til, at man ar-

bejder hen imod bæltefrie afdelinger, hvor man i 

stedet for, vil fastholde patienter. Begge disse til-

tag, er i vores optik, ikke hensigtsmæssige løsnin-

ger, hverken for patienterne eller for personalet.  

Vi forholder os også til den debat som har været, 

omkring brugen af sanserum til brug af tvangssi-

tuationer. Vi mener at sansemodulation bestemt 

har sin ret og helt sikkert også virker, både fore-

byggende og i den akutte situation, men kun hvis 

de rette forudsætninger og kompetencer er til 

stede. /emil 

 

Find notatet om bæltefixering m.m. her.  

Socialpsykiatrien i SOF 

SOF er i København 

kommune ensbety-

dende med Socialfor-

valtningen, der rum-

mer sociale tilbud til 

borgere under 65 år. 

 

Der er ansat ca. 170 er-

goterapeuter i SOF, 

heraf mange på boste-

der for mennesker med 

psykisk sygdom eller 

som hjemmevejledere 

efter §85 i Serviceloven.  

 

I disse stillinger er de daglige kollegaer ofte pæ-

dagoger og SOSU-assistenter og i mindre om-

fang sygeplejersker.  

 

Sammen med andre fagforeninger og bruger/på-

rørende organisationer indgår jeg i en følge-

gruppe, der rådgiver forvaltningen omkring den 

faglige udvikling af den socialpsykiatriske ind-

sats.  

Udviklingen er desværre igangsat på triste bag-

grunde: to medarbejdere er blevet knivdræbt af 

beboere på bosteder, beboere har markant over-

dødelighed grundet i somatiske lidelser, der må-

http://gofile.me/2zcFn/wza55KVea
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj00KHSvtbZAhUBriwKHYydBY4QjRx6BAgAEAY&url=https://jyllands-posten.dk/indland/article6037862.ece&psig=AOvVaw21ivoYoLzaBKp8Q1cA6vtN&ust=1520384013716529


Noget om hvad vi har nået og opnået 

• • • 

 

ske skyldes fejlmedicinering, manglende aktivi-

teter og dårlig kost. Derfor har tilsynsrapporter 

givet kommunen påbud. Der er også blevet be-

skrevet stor ensomhed for beboerne og at stoffer 

influerer på kulturen. 

 

Vi har bl.a. rådgivet om udarbejdelse af en 

Grundfortælling, 

der beskriver 

værdier, tilgange, 

og samspilsrelati-

oner:  

Det er glædeligt, 

at recovery og re-

habilitering er 

blevet centrale 

begreber i kom-

petenceudviklingen og grundpiller i den pæda-

gogiske, social- og sundhedsfaglige indsats. 

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-

files/grundfortaelling.pdf  

Aktuelt er vi som faglige organisationer taget 

med på råd om rammerne og vilkårene for den 8 

dages lange basisuddannelse i rehabilitering og 

recovery, som alle ansatte indenfor det social-

psykiatriske område SKAL gennemføre i de 

kommende år.  

For ergoterapeuter og andre med en mellemlang 

videregående uddannelse og mindst to års erfa-

ring vil uddannelsen være et modul på diplom 

niveau. /åse. 

 

Hvilke kompetencer efterspørger 

nye ergoterapeuter i Psykiatrien  

I Region Hovedstaden blev der i 2017 bevilget 

200.000 kr. til kompetenceudvikling af nyansatte 

i psykiatrien. På den baggrund har vi, Henrik, 

Michelle og Emil fra regionsbestyrelsen, planlagt 

og afholdt en workshop for ergoterapeuter, som 

har været ansat i kortere tid end 2 år. Workshop-

pen blev afholdt d. 8. november. Der deltog to er-

goterapeuter og udviklingsergoterapeut Jytte 

Rotbøl fra Psykiatrisk center Nordsjælland. 

 

Formålet var at afdække hvilke behov for kompe-

tenceudvikling de nyansatte ergoterapeuter pe-

ger på. Workshoppen pegede på tre forskellige 

kompetenceudviklingsområder: 

 

Kerneopgaven, organisatorisk kontekst og snit-

flader til andre faggrupper. 

Et løsningsforslag er at organisere sig med men-

torfunktion varende mere end 14 dage. Derud-

over grundig introduktion til både organisation, 

afdeling og profession. 

 

Ergoterapeutiske undersøgelses- og analysered-

skaber. 

Deltagerne gav udtryk for et behov for kompe-

tenceudvikling indenfor brugen af specifikke er-

goterapeutiske redskaber. Dette er også relevant 

for de erfarne ergoterapeuter. 

 

Udvikling af det gode arbejdsmiljø. 

Der er behov for en tværfaglig indsats, med fokus 

på kulturen, sociale relationer og omgangstonen. 

 

Disse pointer tog Jytte Rotbøl med i sit videre ar-

bejde i arbejdsgruppen, 

der designer det tværfag-

lige introduktionsforløb i 

psykiatrien. /emil og henrik 

 

Se det fulde referat fra workshoppen, læs her  
 

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/grundfortaelling.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/grundfortaelling.pdf
http://gofile.me/2zcFn/iPQZNroU9
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EFS Psykiatri og aktivitetsvidenskab

Der er afholdt 2 medlemsmøder med oplæg om 

aktivitetsvidenskab ved Jesper Larsen Mærsk. 

Møderne blev afhold i samarbejde med ”EFS 

Psykiatri og psykosocial rehabilitering” juni 

2017 i København. og januar 2018 i Sorø.  

Der blev præsenteret og drøftet teoretiske begre-

ber som aktivitetspotentiale aktivitetsdeprivation 

og occupational justice/retfærdighed 

i relation til den ergoterapeutiske 

praksis i psykiatrien. Møderne var 

velbesøgt. /michelle 

Se Jespers dias her. 

 

Psykiatriske fællesskab 
I foråret 2017 kom der gang i tværfagligt samar-

bejde blandt de faglige organisationer med med-

lemmer i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP).  

Vi er tre ergoterapeuter der deltager i samarbej-

det: fællestillidsrepræsentant for ergoterapeu-

terne i RHP Linda Gyrup, arbejdsmiljørepræsen-

tant i Psykiatrisk Center København og regions-

bestyrelsesmedlem Michelle Frederic og regions-

formand Åse Munk Mortensen. 

Psykiatrisk Fællesskab har fokus på kvaliteten i 

behandlingen, sammenhæng i indsatserne og de 

rammer og beslutninger, der hindrer tilfredsstil-

lende vilkår for patienter og medarbejdere. Vi har 

koncentreret os om overbelægning, usaglige ud-

skrivelser, tvang og trivsel.  

Sammen med ledelsen og psykiatriudvalget i re-

gionsrådet har vi afholdt et tale-sammen møde, 

og vi forbereder aktuelt både evaluering af aftale 

om tillidsrepræsentantstrukturen og den admini-

strative fortolkning af den politiske målsætning 

om nedbringelse af tvang.  

Der er et ønske om at udbrede samarbejdet til 

også at omfatte patient/pårørende organisatio-

ner. Der har også været overvejelser om, politiet 

burde inviteres i samarbejdet. /åse. 

Fællesskabet på Folkemødet 
Vi har igennem vores stærke samarbejde i 

”Psykiatrisk Fællesskab” med 10 andre 

faglige organisationer bidraget på Folke-

mødet med at uddele flyers. Budskabet har været 

at gøre opmærksom på det ”nyere” stiftede fæl-

lesskab, samt nogle af vores fælles faglige mål in-

denfor psykiatrisk behandling i Region Hoved-

staden.  

Flyeren var også med til at skabe dialog med 

modtagerne om konsekvenserne af de politiske 

beslutninger, som træffes vedr. økonomi, bespa-

relser og omstrukturering af de forskellige be-

handlingstilbud. Flyeren blev positivt modtaget. 

/michelle 

 

 

 

  

http://www.etf.dk/medlemsmoeder-i-region-oest
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Beskæftigelsesområdet 
Besøg i Jobcenter Vordingborg  
Som et led i Ergoterapeutforeningens landsdæk-

kende koordinerede indsats for mere beskæfti-

gelsesrehabiliterende ergoterapi skal jeg som re-

gionsfomand tage kontakt til og besøge mindst 

fem kommuner. Jeg havde i forvejen Vording-

borg kommune i søgelyset. De havde søgt efter 

alternative typer medarbejdere bl.a., ergotera-

peut til en ny og anderledes indsats for de aktivi-

tetsparate kontanthjælpsmodtagere. Jeg kendte i 

forvejen den ergoterapeut, der blev ansat i kom-

munes projekt. Desværre var det ikke lykkedes 

for Etf at få hende ansat på vores overenskomst, 

da jobområdet var administrativt og de med ret-

ten på deres side, henførte stillingen til HKs over-

enskomst.  

Jeg mødtes med afdelingsleder Lotte og projekt-

leder Britta en regnfuld dag i oktober. Jeg havde 

lejlighed til at fortælle om ergoterapeuters forud-

sætninger, styrkerne ved vores metoder og un-

dersøgelsesredskaber. De var anerkendende i for-

hold til faglighedens relevans, men henviste til at 

vi kunne gøre mest gavn i forhold til indsatser, 

som sygemeldte og mennesker udenfor arbejds-

markedet har krav på og tilbydes. 

Jeg fik orientering om, hvordan det gik med deres 

projekt: ”Ansvar for eget liv” samt deres umid-

delbare refleksioner over at have en ergoterapeut 

som medarbejder. 

Link til projektbeskrivelsen er: .https://vording-

borg.dk/borger/ledighed-uddannelse-og-pen-

sion/ledighed/projekt-ansvar-for-eget-liv/ 

 

Kom der noget ud af mødet? 

Det kan være svært at måle. To måneder efter 

mødet blev der i kommunens Team Tidlig Ind-

sats opslået en ny stilling, som er blevet besat 

med en ergoterapeut. Det kan være en til-

fældighed begrundet i interne forhold. 

Men jeg vælger at tro, at mit besøg også 

kan have betydet noget. /åse. 

 

LAB loven kender du den? 
Professionshøjskolen Absalon (før 1.8. 2017 

UCSJ) har et uddannelsesudvalg for alle uddan-

nelser. Jeg har i mange år været formand for det 

udvalg som rådgiver om ergoterapeutuddannel-

sen. En dag faldt jeg tilfældigt over: ”Temadag 

for fysio- eller ergoterapeuter i beskæftigelses-

indsatsen, for fysio- og ergoterapeuter der arbej-

der med afklaring af borgernes arbejdsevne og 

ressourcer i forbindelse med den beskæftigelses-

rettede indsats. 

 

Jeg havde fornøjelsen af at deltage i temadagen 

og fik derigennem kendskab til Lov om Aktiv Be-

skæftigelsesindsats, hvilket gav mig et mere so-

lidt grundlag for at argumentere for faggruppens 

tilstedeværelse samt kendskab til ergoterapeuter 

i feltet. 

 

En gentagelse af temadagen den 24. april 2018 bli-

ver måske annonceret i Ergoterapeuten. Du fin-

der programmet her: https://phabsalon.dk/arran-

gementer/arrangement/temadag-om-beskaefti-

gelsesomraadet-maalrette-ergo-og-fysioterapeu-

ter/. Du får nyttig viden med hjem. /åse. 

 

https://vordingborg.dk/borger/ledighed-uddannelse-og-pension/ledighed/projekt-ansvar-for-eget-liv/
https://vordingborg.dk/borger/ledighed-uddannelse-og-pension/ledighed/projekt-ansvar-for-eget-liv/
https://vordingborg.dk/borger/ledighed-uddannelse-og-pension/ledighed/projekt-ansvar-for-eget-liv/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/temadag-om-beskaeftigelsesomraadet-maalrette-ergo-og-fysioterapeuter/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/temadag-om-beskaeftigelsesomraadet-maalrette-ergo-og-fysioterapeuter/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/temadag-om-beskaeftigelsesomraadet-maalrette-ergo-og-fysioterapeuter/
https://phabsalon.dk/arrangementer/arrangement/temadag-om-beskaeftigelsesomraadet-maalrette-ergo-og-fysioterapeuter/
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D. 16.8.2017 fik en borgmester mail 

 
”Kære Anna Me Allerslev 

Jeg vil meget gerne tale med dig om mulighederne og ud-

fordringerne i, at ergoterapi og ergoterapeuter bidrager i 

kommunernes beskæftigelsesindsats. Hvordan kan I få flere 

ledige gjort jobparate og få dem tættere på beskæftigelse 

ved brug af ergoterapeutiske kompetencer?  

 

Flere kommuner, især i det jyske, bruger i stigende grad er-

goterapeuter i beskæftigelsesindsatsen, bl.a. som en del af 

ressourceforløbene, som fastholdelseskonsulenter, eller i 

forbindelse med indsatser målrettet udsatte borgere med 

psykiske eller kognitive udfordringer.  

Det hænger sammen med, at ergoterapeuter er uddannet 

til at analysere og beskrive borgerens ressourcer med fokus 

på både de fysiske, psykiske og sociale aspekter. Der er be-

hov for, at mennesker med vanskeligheder som følge af fysi-

ske handicaps, gigtsygdomme, hjerneskader eller psykiske 

lidelser tilbydes ergoterapeutisk rådgivning og vejledning 

som led i deres ressourceforløb. ” 

Beskæftigelsesborgmesteren havde ikke tid til at 

mødes, men allerede den 8.9 fik jeg lejlighed til at 

uddybe mailen overfor en kontorchef og en kon-

sulent. De var positivt overraskede over ergote-

rapeuters kompetencer, som de sagtens kunne se 

relevansen af i kommunens beskæftigelsesind-

sats.  

 

Desværre så var de ekstra midler der var afsat i 

budget 2018 øremærkede til at nedsætte sags-

mængden for sagsbehandlerne på kommunens 

Jobcentre. Men de var især interesserede i objek-

tive observationsredskaber og ville overveje, 

hvordan ergoterapeuter kunne indgå i fremtidige 

udviklingsprojekter  

 

De næste kommuner på min to-do-liste er: 

Høje Taastrup, Sorø, Helsingør 

 

De nyvalgte arbejdsmarkedsudvalgsformænd i 

de 46 kommuner i Region Øst er målgruppen for 

et velkomstbrev, der indeholder et ønske om et 

uddybende møde. 

Foreløbig er der sendt 6 breve, der har afsted-

kommet to ønsker om opfølgende møder. /åse. 

Mangfoldighed i beskæftigelsesind-

satsen. Kom til møde i København 

den 9. april og i Vordingborg den 22. 

maj 
 
Hvad nytter det, at vi i Ergoterapeutforeningen 

overbeviser borgmestre, formænd for kommu-

nernes arbejdsmarkedsudvalg og kollegaerne i 

HK og Socialrådgiverforeningen om. at ergote-

rapi er et nødvendigt bidrag til at få flere menne-

sker aktive og deltagende på arbejdsmarkedet, 

hvis ergoterapeuterne ikke søger de sundheds-

faglige stillinger, der kommer.  

 
Hvordan kan vi udvikle vidensdeling om forma-

lisering af samarbejde mellem trænende ergote-

rapeuter i kommunerne, privatansatte ergotera-

peuter og kommunernes jobcentre.  

 

En arbejdsgruppe i regionsbestyrelsen bestående 

af Sofie, Mitzi og jeg har inviteret fem ergotera-

peuter til at dele deres praksiserfaring med os 

den 9. april. På et efterfølgende møde i Vording-

borg, der endnu ikke er helt på plads, åbner vi op 

for, at politikere og ledere indenfor beskæftigel-

sesområdet kan bidrage og lytte med. /åse. 



 

Samspil med arbejdspladser  

Fællestillidsrepræsentanter i Tivoli 

 

En af mine mærkesager er, at vores indflydelse 

øges markant, hvis tillidsrepræsentanterne lokalt 

organiserer sig med en koordinerende og mere 

overordnet orienteret fællestillidsrepræsentant 

(FTR). Da Region Øst fik sin femte kommunale 

FTR blev det fejret ved i Tivoli, hvor TR over en 

frokost fik udvekslet erfaringer. /åse. 

Møde om ytringsfrihed og åbenhed 

på Bornholm Hospital den 17.januar 

2018. 

Som led i implementeringen af Region 

Hovedstadens åbenhedspolitik var 

Virksomhedens MED-udvalg på Born-

holms Hospital vært for afholdelse et 

møde om medarbejdernes ytringsfrihed.  

Mødet bestod af et oplæg ved Camilla Bang fra 

Folketingets Ombudsmand og en paneldebat 

mellem repræsentanter fra forskellige organisati-

oner og de fremmødte medarbejdere. Jeg var Er-

goterapeutforeningens udsendte repræsentant. 

Dette gav mig anledning til et møde med alle er-

goterapeuterne, hvor vi talte om det nyligt afslut-

tede praksispuljeprojekt ”Klientcentrering på 

tværs af sektorer” og de udfordringer ergotera-

peuterne oplever i deres hverdag. 

En stor tak til alle ergoterapeuterne på Bornholms 

Hospital for en inspirerende og lærerig eftermid-

dag. /rikke 

Tillidsrepræsentanter på sygehuse i 

Region Sjælland mødes med FTR. 

Der har længe været fokus på at 

styrke TR-netværk i Region Sjæl-

land. Dette medførte, at vi med 

ikrafttræden af den nye MED aftale i 

2014 benyttede os af muligheden for 

at organisere os med FTR, og jeg blev ultimo 2014 

valgt til posten. 

I det daglige bliver jeg brugt af tillidsrepræsen-

tanterne i forskellige sager, hvor de ønsker spar-

ring og rådgivning. Her udover repræsenterer jeg 

Ergoterapeutforeningen ved forhandlinger på re-

gionsniveau. For tiden har vi en verserende for-

handling om Superbrugere. Region Sjælland 

valgte at opsige superbrugerordningen for Opus 

systemerne i god tid inden SundhedsPlatformen 

Go Live. Ergoterapeuter og fysioterapeuter på sy-

gehusene bruger dog de IT-ansvarlige til meget 

andet end Opus, og vi valgte derfor, som de 2 

eneste faglige organisationer i regionen, at indgå 

forhandling om at bevare funktionen – blot på de 

øvrige IT-områder. 

Tillidsrepræsenter fra Ergoterapeutforeningen 

og Danske Fysioterapeuter mødes ved et hel-

dagsmøde to gange årligt, hvor vi bruger formid-

dagen hver for sig, og eftermiddagen bruges sam-

let fysio- og ergoterapeuter. Alle oplever det utro-

ligt givende og gensidigt inspirerende at mødes. 

Vi får inspiration, til hvordan vi kan byde ind er-
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goterapeutisk i forskellige specialer, samt hvor-

dan vi kan bruge hinanden som løftestang i de år-

lige lønforhandlinger. 

Vi får også viden om, hvordan f.eks. personale-

politikker og øvrige personalevilkår tolkes på de 

forskellige matrikler. Ved det seneste møde var 

der genvalg, og vi besluttede her at udvide FTR 

funktionen til også at gælde for psykiatrien i Re-

gion Sjælland.  

Det fremadrettede fokus er således, at der også 

vælges TR for alle områder i psykiatrien. På 

denne måde står vi stærkere, og kan også her ud-

nytte synergieffekten ved at vidensdele og støtte 

og inspirere hinanden. Jeg blev genvalgt som FTR 

og Heidi Vedel Borch blev suppleant. /margrethe. 

Arbejdspladsbesøg kan rekvireres 
Ligesom mange ergoterapeuter tager på hjemme-

besøg, så er jeg som regionsformand også meget 

ude i felten. Det kræver kun en invitation og en 

efterfølgende kalenderøvelse, at få mig ud på je-

res arbejdsplads.  

Det skete f.eks., da vi i starten af 2017 begyndte at 

tænke på, hvad I forventede af OK18. Flere end 

umiddelbart muligt ville gerne have mig og vores 

forhandlingschef på besøg. Jeg/vi nåede at besøge 

bl.a. Frederiksberg, Sjællands Universitetshospi-

tal Roskilde, SUF og SOF i Københavns kom-

mune, Rudersdal og Bornholm.  

Det giver rigtig god mening at samle alle ergote-

rapeuter i en kommune til et fyraftensmøde, hvor 

vi gerne er sponsor for noget mad. Her får med-

lemmerne lejlighed til at mødes på tværs af ar-

bejdspladser og der kan komme lys på gråzoner, 

overlap og misforståelser i arbejdsgange. Samti-

dig kan vi fra Ergoterapeutforeningen fortælle, 

hvad vi er optaget af og få fornemmelse af, hvad 

der rører sig i forhold til medlemmernes arbejds-

forhold og manglende tilbud til borgerne. /åse. 

Send en mail på aamm@etf.dk , hvis du ønsker 

et møde med andre ergoterapeuter i din kom-

mune eller region. 

 

Nye tillidsrepræsentanter møder de-

res regionsformand. Hvad kan vi 

sammen?  
På første kursusdag mødes regionsformændene 

og de nye tillidsrepræsentanter fra ”deres” re-

gion. Her lægges kimen til et samarbejde, hvor 

løsningen på udfordringer kræver fagpolitisk 

handling i forhold til beslutningstagere på ni-

veauer højere end der, hvor tillidsrepræsentanten 

har sine ledelsesmæssige sparringspartnere.  

Hvis sagen har et borgerperspektiv, så er det ofte 

ikke nok kun at ”gå til” nærmeste leder. Så skal 

der også handles i andre fora f.eks. henvendelser 

til borgmestre og andre lokalpolitikere. Det arbej-

der vi på i Ergoterapeutforeningen Region Øst. 

Det er vig-

tigt at for-

tælle de 

nyvalgte 

om det 

gode tvær-

faglige 

samar-

bejde, som 

er mellem de faglige organisationer og som vi 

lægger mange kræfter i at indgå i. /åse. 

Tillidsrepræsentanterne møder os 
Kommunale og regionale tillidsrepræsentanter 

inviteres til heldagsmøder i september og marts.  

På mø-

derne: i 

septem-

ber 2017 

var der, 

udover 

OK18, 

fokus på 

TRs rolle 

i forhold 

til langtidssygemeldte kollegaer. Underviseren 

var socialrådgiver Annette Kappel, der er tilknyt-

tet Ergoterapeutforeningen og især varetager 

rådgivning og sagsbehandling af arbejdsbetin-

gede sygdomme og ulykker. /åse 

mailto:aamm@etf.dk
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Regionsbestyrelsen, hvem er på valg? 

Den nuværende regionsbestyrelse kan du se på 

side 1. Jeg blev i 2017 valgt som regionsformand 

for en treårig periode. På generalforsamlingen i 

2017 blev Sofie, Sonja og Johanne genvalgt for to 

år. Michelle, der havde været suppleant i et år, 

blev ordinært regionsbestyrelsesmedlem. Emil 

og Rikke blev valgt som suppleanter for et år. I 

2018 udløber valgperioden for Mitzi, Henrik, 

Inge samt Mette Flindt Vestergaard, der gik på 

barsel i juni 17, hvorfor hun ikke er med på fotoet 

af regionsbestyrelsen. 

Mette og Henrik stopper, tak for indsatsen. Mitzi 

og Inge genopstiller. De to suppleanter Emil og 

Rikke stiller op til ordinære pladser.  

Alle medlemmer af regionen kan stille op til både 

ordinære pladser og suppleantpladserne. Du kan 

stille op ved at indsende en opstillingsblanket in-

den den 3.april eller aflevere blanketten på gene-

ralforsamlingen den 16.april. /åse. 

Du finder opstillingsblanketten her. 

Valg til Hovedbestyrelsen 2018 
Siden 2001 har de tre regionsgeneralforsamlinger 

hvert 3 år valgt et medlem af Etfs Hovedbesty-

relse (HB). Katharina Freud-Magnus har været 

vores HB medlem, og hun genopstiller ikke. Tak 

for indsatsen og engagementet.  

Repræsentantskabet 2016 ændrede måden 

hvorpå de regionale HB medlemmer skal vælges. 

Fra 2018 og hvert 3. år skal de vælges ved regio-

nal urafstemning. Det vil betyde, at flere får ind-

flydelse. Samtidig bliver der de samme krav til 

alle i HB, nemlig et skriftligt opstillingsgrundlag, 

stillere og urafstemning. 

Region Øst fik inden opstillingsfristen 1.marts to 

kandidater til Hovedbestyrelsen: Rikke Uldum 

Abrahamsen og Margrethe Boel Stemdys. Vi er 

glade for, at der er to meget erfarne og kompe-

tente kandidater. Vi håber at du vil bidrage til en 

høj stemmeprocent i valget der varer frem til 31.3. 

læs mere her http://www.etf.dk/aktuelt/nyhe-

der/valg-2018-hvem-er-valgt-og-hvem-skal-i-

kampvalg ./åse. 

Heldagsmøde i Regionsbestyrelsen  

På heldagsmødet den 6. september var der 3 ho-

vedemner. Grundfortællingen om Ergoterapi, ar-

bejdsgrupper i forbindelse med handleplanen og 

aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget. I 

løbet af dagen sneg der sig et nye emne ind – 

hvordan skulle vi markere World OT day den 

27.10. 

 

Grundfortælling 

PA-chef i Ergoterapeutforeningen Claus Chri-

stoffersen holdt et oplæg om udarbejdelse af 

grundfortællingen om ergoterapi. Efterfølgende 

arbejdede vi med input for at indkredse den 

værdi, ergoterapeuter skaber for den enkelte bor-

ger og samfundet. Der var masser af energi i Re-

gionsbestyrelsen, da vi diskuterede og gav input 

til en let forståelig fortælling om, hvad ergoterapi 

er.  

 

Følgende er nogle input fra diskussionen: 

Ergoterapeuter ser på ressourcer, tager udgangs-

punkt i det enkelte menneske, ergoterapeuter har 

en evne til at sætte meget små mål sammen med 

borgeren, fokus på hverdagslivet og det levede 

liv er meget centralt i ergoterapi, ergoterapeuter 

har en evne til at se det hele menneske og dets 

samspil med hele samfundet. Ergoterapi tager 

udgangspunkt i borgerens liv før, nu og fremad-

rettet. Ergoterapeuter er løsningsorienterede i et 

realistisk hverdagsperspektiv. 

Ovenstående input tog Claus med til det videre 

arbejde med grundfortællingen. 

  

http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/oest/opstillingsblanket_til_regionsbestyrelsen_2018.pdf
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/valg-2018-hvem-er-valgt-og-hvem-skal-i-kampvalg
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/valg-2018-hvem-er-valgt-og-hvem-skal-i-kampvalg
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/valg-2018-hvem-er-valgt-og-hvem-skal-i-kampvalg
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Arbejdsgrupper 

Vi arbejdede i grupper med konkrete indhold på 

temaerne 

• ergoterapi på somatiske hospitaler  

• arbejdsbetinget rehabilitering 

• kompetencer i psykiatrien.  

Gruppernes arbejde gik i gang den dag og er se-

nere konkret mundet ud i de aktiviteter, der er 

omtalt andre steder i denne beretning. 

 

Aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget. 

Efter anbefaling fra PA-chef Claus Christoffersen 

besluttede vi, ikke at sætte konkrete aktiviteter i 

gang inden valget, men gå efter at skabe kontakt 

til konkrete politikere, som kunne være gavnlige 

efter valget.  

 

Aktiviteter i forbindelse med World OT day  

Vi kom meget langt omkring med gode og sjove 

ideer til, hvordan dagen kunne fejres. Vi beslut-

tede en event på de sociale medier med billeder 

taget på dagen om ergoterapi. I samarbejde med 

Ergoterapeutforeningens Se-

kretariat blev eventen reali-

seret som en landsdækkende 

aktivitet. /sonja og inge. 

 

World of OT Day 
Sonja skriver: Den 27. oktober 2017 blev Ergote-

rapiens Dag (World OT Day) markeret med stjer-

nestunder af ergoterapeuters hverdagsøjeblikke 

som fotokonkurrence.  

Fantasien og kreativiteten var stor. Her ses et ud-

snit af fotos som blev slået op på Facebook. De tre 

billeder med flest likes vandt hver en fribillet til 

årets begivenhed ERGO 18. 
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Studenterobservatør i bestyrelsen 
På generalforsamlingen 2017 blev det vedtaget at skabe en observatørplads i Regions-

bestyrelsen for 1 studerende fra professionshøjskolernes studenterråd. Dette resulte-

rede i at jeg, Anne, som ergoterapeutstuderende fra PH. Metropol er blevet mødt af 

en varm og åben regionsbestyrelse, som jeg det sidste år har deltaget i.  

 

Vi har fået etableret et godt samarbejde, som bringer mere dialog med sig, der skaber 

viden og gensidig forståelse, hvilket skaber en stærkere bro mellem de studerende og 

det praksisnære. Dette er et meget værdifuldt og forberedende element for den dan-

nelsesrejse, vi kommende ergoterapeuter har begivet os ud på. 

Der er skabt en grobund for fortsat udvikling af et samarbejde fx. vha. foredrag, hvil-

ket åbner nye muligheder, som vi gerne vil udforske og udfolde i det kommende år 

for at optimere relationen mellem Etf og de studerende på ergoterapeutuddannelsen. 

/anne. 
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Arbejdet i en Regionsbestyrelse  

- set fra en ValMO vinkel 
ValMO (Values and Meaning in Ocupation) er en 

ergoterapeutisk begrebsmodel, udviklet af Lena-

Karin Erlandsson og Dennis Persson (2017). Mo-

dellen beskriver kompleksiteten og de menings-

skabende værdier i menneskers aktiviteter. 

Modellen er byg-

get op om tre tria-

der: 

Aktivitetstriaden, 

bestående af per-

son, opgave og 

omgivelser. 

Værditriaden, be-

stående af kon-

krete, selvbeløn-

nende og socio-

symbolske vær-

dier. 

Perspektivtria-

den, bestående af 

mikro-, meso- og 

makroniveau. 

 

Nedenfor ses, hvordan det at være medlem af og 

arbejde for en regionsbestyrelse, kan forstås ud 

fra modellens tre triader. 

I aktivitetstriaden indgår begrebet ”opgaver”. 

Hver dag mødes vi mennesker af en række poten-

tielle aktiviteter (opgaver). I det øjeblik vi vælger 

at udføre disse, forandres opgaven til en aktivitet. 

For mit vedkommende rakte jeg for to år siden ud 

efter opgaven at være regionsbestyrelsesmedlem. 

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen og har siden da 

gjort en række andre opgaver til aktiviteter i den 

sammenhæng.  

Aktiviteterne har jeg overvejende oplevet som 

sjove, spændende og udviklende. De har dermed 

i høj grad indeholdt, hvad der i ValMO kaldes en 

selvbelønnende værdi. Når vi har arrangeret 

medlemsaktiviteter, har disse udmøntet sig i et 

synligt resultat, dvs. indeholdt en konkret værdi. 

Og sidst men ikke mindst har medlemskabet af 

regionsbestyrelsen styrket mit fagpolitiske til-

hørsforhold og dermed også indeholdt en socio-

symbolsk værdi. 

Den hverdag vi lever, og med de aktiviteter som 

den indeholder (mesoniveau), er i høj grad et re-

sultat af en række større livsvalg (makroniveau). 

Hvis jeg ikke en gang for snart rigtigt mange år 

siden havde taget et livsvalg og søgt ind på ergo-

terapeutuddannelsen, ja så var jeg jo heller ikke 

blevet medlem af en af Etf´s Regionsbestyrelser. 

Et mindre livsvalg som at arbejde for Regionsbe-

styrelsen har påvirket min hverdag og min fag-

politiske identitet så meget, at jeg fik blod på tan-

den til at foretage endnu et valg: Jeg stillede nem-

lig op til og blev valgt ind i Hovedbestyrelsen i 

2017. 

Jeg har valgt at lægge mine kræfter i arbejdet i 

Hovedbestyrelsen de næste to år, og jeg genop-

stiller derfor ikke til Regionsbestyrelsen. Forude 

venter en mængde opgaver, som jeg har tænkt 

mig at transformere til aktiviteter indeholdende 

hele værditriaden. Og hvem ved, måske fører 

dette til endnu et livsvalg? 

Jeg takker af hjertet såvel formand samt medlem-

mer af Regionsbestyrelsen for godt samarbejde, 

fornøjeligt samvær, udviklende diskussioner og 

lærerige stunder! God vind fremover. 

Henrik Kruse-Hansen 

Reference: Erlandsson, L-K & 

Persson, D (2017). ValMO-model-

len. Et redskab for aktivitetsbaseret 

ergoterapi. 1. udgave, 1. oplag. 

København: Forfatterne og 

Munksgaard. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://multimediaserver.gyldendal.dk/gyldendalakademisk/coverface/w210/9788762817227&imgrefurl=http://munksgaard.dk/Ergo--og-fysioterapi/ValMO-modellen/9788762817227&docid=wkQaO5cDcyM9XM&tbnid=qHFvFFlkaoP1gM:&vet=1&w=210&h=311&bih=491&biw=1080&q=ValMO&ved=0ahUKEwiUkLCJr4_SAhVB2CwKHb-TC8sQMwg9KBgwGA&iact=mrc&uact=8
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Samarbejdet regionalt og nationalt 

Vi har i Regionsbestyrelsen flere 

gange drøftet, hvordan snitfladerne 

til arbejdet i Hovedbestyrelsen er i 

forhold til, hvad vi skal tage os af. Da 

vi er flere novicer, står det ikke lige 

klart for os alle, hvorimod de ”gamle 

garvede” har mere fornemmelse for, hvad der ar-

bejdes med hvor. 

Vi valgte derfor i efteråret, at invitere Tina Nør 

Langager og Lotte Lagoni til at tale om fordelin-

gen af opgaver, hvor Hovedbestyrelsen har det 

nationale perspektiv og Regionsbestyrelsen har 

det regionale plan. Dette kan være med til at 

sikre, at vi bruger kræfter på emner, der ligger på 

det regionale niveau. 

Heldigvis har vi jo flere medlemmer, der ligele-

des sidder i Hovedbestyrelsen, og dermed er med 

til at sikre, at der ikke er overlapning, hvor det 

ikke er hensigtsmæssigt – bl.a. navigerer Åse os 

sikkert i det farvand.  

Der er ofte livlige diskussioner i Regionsbestyrel-

sen, hvor vi også oplever, at det er relevant at vi-

deregive input til Hovedbestyrelse og Sekretaria-

tet til temaer og emner, som vi som organisation 

skal beskæftige os med. 

Vi blev med Tina enige om, at vi skal 

fortsætte med dialog på flere ni-

veauer. Tina og Hovedbestyrelsen 

vil meget gerne sparre med regions-

bestyrelserne og fortsat modtage in-

put. /sonja og margrethe. 

De studerende og Ergoterapeutforeningen 
De studerende på ergoterapeutuddannelsen i 

København kan møde Ergoterapeutforeningen 

flere gang i løbet af deres 3½ år. Lige efter stu-

diestart kigger vi forbi og varskoer om et kom-

mende frokostmøde, hvor vi tilbyder gratis fro-

kost for til gengæld, at lægge ører til, hvorfor 

medlemskab er en god ide. 

 

Næste gang er op til, at de skal vælge tema for 

Bachelorprojektet. Her får de lejlighed til at 

spørge om alt og vi formidler vores bud på aktu-

elle temaer, som kan være gode projektemner. 

Sidste gang er når de studerende på eget initia-

tiv inviterer til en introduktion til løn- og ansæt-

telsesvilkår på det ergoterapeutiske arbejdsmar-

ked. 

 

På uddannelsen i Næstved kommer vi ved be-

gyndelsen og slutningen af studietiden. Her er 

holdstørrelsen mindre, hvilket giver anledning 

til et tættere og mere uformel dialog. /åse. 

 

Uddannelse og Forskning 

Ergoterapeutforeningen Region Øst har nære re-

lationer til både Ergoterapeutuddannelsen i 

Næstved, der er en del af Professionshøjskolen 

Absalon og Ergoterapeutuddannelsen i Køben-

havn. Begge professionshøjskoler har uddannel-

sesspecifikke uddannelsesudvalg, som har til op-

gave at bidrage til de bedst uddannede stude-

rende samt varetage praksisnær forskning samt 

relevant efter- og videreuddannelse.  

Jeg forsøger at dele min indsigt om udviklingen 

af det lokale arbejdsmarked, herunder hvordan 

der kan rekrutteres dygtige ergoterapeuter til så-

vel de traditionelle som de nyere arbejdsområ-

der. /åse. 

 

Ergoterapeutforeningen er sponsor  

I 2017 blev den bedste er-

goterapeutiske præsenta-

tion på det 8. forsknings-

symposium i Region Ho-

vedstaden leveret af ud-

viklingsterapeut Pia Maria 

Ilvig fra Hvidovre kom-

mune. 

Pia fik den præmie som 

Region Øst havde sponse-

ret. Præmien er en friplads 

på ERGO 18 den 6.-7. no-

vember 2018 i Odense.  
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Sammen med andre  
1. maj møde i 2017  
Der var stor aldersvariation, tre politikere fra 

hver deres sektor samt mange fagligheder.             

Vi er også medarrangør af tilsvarende møde i 

2018. Mon vi bliver flere end de tre der deltog i 

2017? 

 

Forholdene på Holbæk Sygehus 

Jeg deltog i efteråret 17 i et møde med de 

øvrige faglige organisationer i Region 

Sjælland. På mødet gav DSR (Dansk Sy-

gepleje Råd) udtryk for deres frustration 

over den uholdbare arbejdssituation på 

de medicinske afdelinger på Holbæk sygehus, 

hvor der mangler plejepersonale i en grad, at pa-

tientsikkerheden er i fare.  

Kort forinden havde tillidsrepræsentanten for er-

goterapeuterne og hendes suppleant beskrevet, 

at deres arbejdspres blev overskygget af de fryg-

telige vil-

kår for ple-

jepersona-

let og pati-

enter på 

medicin-

ske afde-

linger.  

På denne baggrund tilbød vi at være medforfat-

tere på en pressemeddelelse, hvor de faglige or-

ganisationer sammen gjorde opmærksom på den 

uholdbare situation. Pressemeddelelsen, der blev 

udarbejdet bl.a. med indlæg fra tillidsrepræsen-

tanten for ergoterapeuterne og hendes suppleant, 

fik stor mediedækning, og var medvirkende til, at 

den nye politiske ledelse har taget action på pro-

blemet. /margrethe. 

Læs pressemeddelsen her. 

 

 
Regionsformænd inden valggmødet 

 

Valgmøde i Borup 

Åse og jeg deltog i valgmøde i anledning 

af Regionsvalg 2017, arrangeret af det 

Sjællandske Sundhedskartel. 

Mødet var arrangeret, så politikerne stod 

fordelt ved caféborde, og alle interesserede frem-

mødte, kunne gå rundt blandt bordene og deltage 

i debatten. Der var en bordformand ved hvert 

bord – Jeg var så heldig at være bordformand ved 

bordet, hvor bl.a. den nyvalgte regionsrådsfor-

mand, Heino Knudsen, var placeret. 

http://gofile.me/2zcFn/J1tn9FmG4
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Heino var meget interesseret i at tale om opgave-

glidning, hvilket kan være et af løsningsparamet-

rene i den rekrutteringsproblematik, der verserer 

i Region Sjælland.  

Der var heftig debat omkring bordene, og vi fik, 

udover at tale om opgaveglidning, mulighed for 

at bidrage til debatten om rekruttering af de rette 

kompetencer til sundhedsvæsenet, både indenfor 

psykiatri og somatik. 

Der var mange fremmødte, og det var tydeligt, at 

mange repræsenterede et sundhedsvæsen under 

pres. Det var ligeledes tydeligt, at politikerne var 

oprigtigt interesserede i at tale med medarbejdere 

og organisationsrepræsentanter, udenom em-

bedsmændene – en problematik vi efterfølgende 

har drøftet og drøfter i Hovedudvalget i Region 

Sjælland: hvordan man bibringer politikere en vi-

den om de konsekvenser deres beslutninger har 

for personalet på gulvet. 

Vi tør godt love, at alle politikere gik hjem fra mø-

det med en udvidet forståelse af virkeligheden, 

set fra medarbejdernes synspunkt! /margrethe 

FOS - Faglige Organisationers Samar-

bejde i Region Hovedstaden 
FOS er et nyt forum, der samler alle fagforenin-

ger, der organiserer medarbejdere i Region H. 

Det vil sige alle fra håndværkere, teknikere og 

ufaglærte til kontoransatte, sundhedspersonale 

og akademikere. Sammenslutningen er et ufor-

melt forum uden beslutningskompetence, hvor 

organisationerne kan udveksle erfaringer og de-

battere emner med fælles interesse.  

 

FOS ønsker at være et proaktivt forum, der bl.a. 

mødes med regionsrådsmedlemmer, så de kan 

trykafprøve deres ideer og tanker om aktuelle 

emner, og hvor organisationerne kan bidrage 

med medarbejderens perspektiv på effekten af 

politiske beslutninger.  

FOS var vært for et møde den 9. februar 2018 mel-

lem repræsentanter fra det nyvalgte Regionsråd 

og organisationerne. Formålet med dette møde 

var en forventningsafstemning af hvordan og i 

hvilket omfang politikerne ønsker at samarbejde 

med organisationerne.  

Åse Munk Mortensen og jeg deltog i mødet. På 

mødet sad vi i mindre grupper, der lagde op til 

en uformel dialog. Her fik vi god kon-

takt til gruppeformanden for socialde-

mokraterne. Ved mødets afslutning 

var der fra politikere og organisations 

medlemmer en positiv holdning til et 

tættere samarbejde fremover. /rikke 
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Politikermøder i Københavns kommune 
I gennem flere år er der blevet udviklet et godt 

samarbejde med de lokale fællestillidsrepræsen-

tanter(FTR) for ergoterapeuterne og fysiotera-

peuterne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 

Anne T. Jacobsen og Charlotte Larsen samt fy-

sioterapeuternes lokale regionsformand Tine Ni-

elsen. Op til kommunalvalget holdt vores firklø-

ver møde med bl.a Enhedslistens spidskandidat 

Ninna Hedager Olsen. Vi huskede at tage et 

foto. /åse.  

 

Syd, Midt-Nord og Øst 

 

Ergoterapeutforeningen har tre regioner med 

hver sin regionsformand. På fotoet holder vi 

sommermøde i Lisbeths sommerhus. Dansk So-

cialrådgiverforening (DS) har som den eneste 

anden fagforening samme struktur. På Folkemø-

det i juni 2017 have Lisbeth, Anna Marie og jeg 

lejligheden til at orientere regionsformændene: 

Rasmus, Anne og Søren fra DS om vores igang-

værende aktiviteter på beskæftigelsesområdet. 

Vi nævnte bl.a. vores udfordringer med at få an-

sat ergoterapeuter på vores egen overenskomst.  

/åse. 

Kursus om lokal lobbyisme  

Både i FTFs lokale regioner og i Ergoterapeutfor-

eningen er vi optaget af øget politisk indflydelse. 

Det har givet anledning til såvel et lille kursus 

og oplæg i vore egne fora om, hvordan vi hjæl-

per lokale politikere til at træffe bedre beslutnin-

ger. Dette håber jeg, at vi i løbet af de kom-

mende år får meget erfaring og mange resultater 

med. /åse. 



 

Ergoterapeutforeningen Region Øst har en aktiv Seniorklub 

I sæsonen 2017 til 2018 arrangerede 

og gennemførte forskellige medlem-

mer af Seniorklubben følgende arran-

gementer: 

Rundvisning på Det Kongelige Teater ved Da-

vid Drachmann. Emne: Guldalderen 

Det blev en dejlig 

eftermiddag med 

meget interessante 

fortællinger om 

vigtige personer 

og begivenheder i 

Guldaldertiden på 

teatret. Bagefter 

var vi til the og 

kaffe i Nyhavn.  

Som opfølgning 

på dette arrange-

ment viste jeg en måned senere rundt på Assi-

stens Kirkegård, hvor mange af Guldalderens 

malere, digtere, skulptører m.fl. ligger begravet. 

Besøg på Filadelfia. 

Et meget inte-

ressant besøg, 

hvor vi fik 

mange infor-

mationer om 

afdelingen for 

epilepsi, bl.a. 

deres forskningsprojekter, som ergoterapi er en 

del af. Vi var også på Kurhus, hvilket også var 

spændende. Filadelfia er et stort geografisk om-

råde, så deltagerne fik god motion. 

Besøg på Metropol 

Først blev vi introduceret til den aktuelle og frem-

tidige ergoterapeutuddannelse ved Helle Mou-

sing, der er ny leder af uddannelsen. Derefter så 

vi det nye Innovations- og praksishus, hvor der 

var mange tværfaglige og monofaglige mulighe-

der for at afprøve mange funktioner i praksis, 

f.eks. robotter, sanserum, simulation og meget 

mere.  

 

Fællesmøde i november 2017 

Sædvanen tro afholder vi et fællesmøde for de se-

niorer, der kan komme. På fællesmødet evalue-

rede vi årets arrangementer. Der var stor ros til 

alle arrangementerne, og der er godt fremmøde 

til alle vores arrangementer.  

Vi brugte også mødet til at ideudvikle nye arran-

gementer for den kommende sæson. Som en del 

af dette fællesmøde inviterede Etf os på frokost, 

hvor vores formand, Tina Nør Langager fortalte 

os om alt det nyeste fra foreningen. /johanne. 

Overtaci på Charlottenborg 9. januar 2018 

En ung pige viste 

os Ovartacis fan-

tasifulde malerier 

og kreationer og 

fortalte meget le-

vende og vidende 

om Ovartacis liv 

på Risskov og 

hans malerkunst.  

Som sædvane 

sluttede vi med 

kaffe, kage og 

hyggesnak. 

Du finder referatet fra Fællesmødet og andre in-

formationer om Seniorklub Øst her: 

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

 

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


 

Dokumenter til Generalforsamlingen 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
 

2. Regionsbestyrelsens årsberetning. Hvad var vores aktiviteter det sidste år? 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017.Hvad brugte vi penge til? 

4. Hvad skal være mål og aktiviteter for det kommende år 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Rammebudget for 2019 

7. Valg af  

• fem regionsbestyrelsesmedlemmer for en toårig periode,  

• et regionsbestyrelsesmedlem for et år  

• to suppleanter til regionsbestyrelsen for et år 

8. Valg af to økonomiske kontrollanter 

9. Valg af suppleanter til Repræsentantskabet REP1  

10. Eventuelt 
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Bilag pkt. 3. Ergoterapeutforeningen, Region Øst, regnskab 2017 

 

Kontonavn 
 Budget 

17 Regnskab 17 
 

   
 

Indtægter   
 

Drifttilskud 256.590 260.760  

Diverse aktiviteter   
 

I ALT indtægter 256.590 260.760  

   
 

Regionsudgifter   
 

Bestyrelsesmøder 20.000 19.133  

Transport RB 12.000 7.453  

Frikøb RB-møder 15.000 27.550  

Frikøb RB-øvrige aktiviteter 7.000 438  

Gaver til RB 5.000 8.032  

Konferencer RB 6.000 0  

Diverse eksterne politiske aktiviteter 3.590 790  

I ALT Regionsudgifter 68.590 63.396  

   
 

Aktiviteter   
 

Generalforsamling 50.000 59.446  

Transport (oplægsholder og medl) 6.000 4.307  

Honorar - oplægsholdere 25.000 39.777  

Lokaleleje og fortæring mm 37.000 56.701  

Fagpolitiske materialer 6.000 0  

Gaver 5.000 696  

Kontingenter  0  

Projekter 14.100 2.879  

I ALT Aktiviteter 143.100 163.806  

    
 

Regionsformand   
 

Fagpolitisk arbejde 16.900 5.270  

Transport  20.000 13.056  

Abonnementer, aviser, bøger 2.000 1.280  

Konferencer 6.000 7.775  

I ALT Formand 44.900 27.381  

     
 

I alt 256.590 254.583  

   
 

Resultat  6.178  
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Forslag til Pkt 5 på dagsordenen 

Forslag til om fremtidig sammensætning af regionsbestyrelsen i ETF Region Øst 

Regionsbestyrelsen i Ergoterapeutforeningen Region Øst består af  

• regionsformanden 

• ni medlemmer, der vælges for en toårig periode.  

• to suppleanter. Suppleanterne vælges for en etårig periode. 

• observatører valgt af de ergoterapeutstuderende 

De ergoterapeutstuderende på områdets to professionshøjskoler har mulighed for observatør-

pladser i Regionsbestyrelsen i Etf region Øst. Status som observatør forudsætter medlemskab af 

Ergoterapeutforeningen. Op til to observatører vælges af ESR, Ergoterapeut Studerendes Råd på 

Københavns Professionshøjskole.En observatør vælges af de ergoterapeutstuderende, der er 

medlemmer af DSR, De Studerendes Råd på Campus Næstved i PH Absalon.  

Observatørerne modtager mødemateriale digitalt, kan deltage i regionsbestyrelsesmøder og får 

dækket dokumenterede transportudgifter til og fra møder efter samme regler som ordinære re-

gionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret. 

Forslagsstiller: Regionsbestyrelsen 

Klip fra Ergoterapeutforeningens vedtægter: 

15.8 Valg til regionsbestyrelsen 
Regionsbestyrelsen vælges på Regionsgeneralforsamlingen for en to-årig periode. Med-
lemmerne kan forlange skriftlig valghandling. 

Udover regionsformanden består regionsbestyrelsen af mindst 4 medlemmer plus 2 sup-
pleanter. Mindst 2/3 af regionsbestyrelsesmedlemmerne skal være aktive medlemmer. 

ESR på PH Metropol/Efter 1.3.18-Københavns Professionshøjskole vurderer: at vi gen-

nem observatørposten har opnået et mere tydeligt perspektiv af Etf som en samar-

bejdspartner/medspiller for studerende, samt skærpet vores forståelse af den "virke-
lige"- ergo-kontekst vi uddanner os hen imod. 
 

 

Regionsudgifter

Aktiviteter

Regionsformand


