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Navn: Rikke Uldum Abrahamsen 

 Sæt kryds 

Jeg opstiller til Regionsbestyrelsen for en 2 årig periode eller til en 1 årig periode 
for suppleanter. 

x 

Jeg stiller kun op til en suppleantpost  

Er du studerende?  Er du pensionistmedlem? 

Hvad er din stilling og arbejdsplads, hvis du er i job: 
Ergoterapeut, ansat på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden 
Mit opstillingsgrundlag: 
 
Jeg brander for mit fag, og de vilkår vi som ergoterapeuter har for at udøve ergoterapi. At være med til at 
udvikle kvalitet og trivsel for ergoterapeuter giver mening og energi.   
 
Som ansat på det regionale områder er det naturligt, at mit perspektiv udspringer her fra. Men jeg tror på at 
samarbejde på tværs at sektorer og regioner skaber den bedste kvalitet og værdig.  
Hvilket mit arbejde i regionsbestyrelsen det seneste år, i høj grad bekræftet mig i. 
 
Nedenstående områder har min særlige interesse.      
 

• På det akutte område sker der store forandringer de kommende år, med etablering af Fælles 
akutmodtage afdelinger. Det er vigtigt at ergoterapeuter, bliver en integreret del af de tværfaglige 
teams på disse afdelinger. I Regionsbestyrelsen vil jeg arbejde for at ergoterapi bliver sat på 
dagsordenen i udviklingen af det akutte område.  
 

• Ergoterapeuter har en unik viden og kompetencer til, at analysere og vurdere sammenhængen 
mellem funktions nedsættelse og de udfordringer de medfører i hverdagen. Erfaringer har vist at 
kvaliteten af udskrivelser fra hospitalerne øges, når ergoterapeuter er involveret i hele udskrivnings-
processen og har en aktiv part i kommunikationen med kommunen f.eks. via kontakt til visitatorer og 
udarbejdelse af plejeforløbsplaner. Tænk hvis det er reglen og ikke undtagelsen, at ergoterapeuter er 
involveret i udskrivelsen af patienter fra hospitalerne.  

• Vi skal klæde vores politikerne bedre på. Ved at fortælle de konkrete historier, hvor ergoterapi gør en 
forskel borgerne og skaber værdig for samfundet. Vi skal øge politikernes interesse for de ydelser 
ergoterapeuter bidrager med. Ved direkte kontakt og via sammen med andre organisationer, skal vi 
øge viden og forståelsen for ergoterapi, hos såvel kommunalpolitikere som regionspolitikere.  
 

Som medlem af regionsbestyrelsen vil jeg fortsætte arbejdet med at lave temamøder og workshops der kan 
inspirere og støtte udviklingen af ergoterapi på hospitalerne. 
For at øge interesse og viden om udskrivelser og sektorovergange, vil jeg sætte ergoterapeuters samarbejdet 
og dialogen på tværs at sektorer på dagsordenen. 
I regionsbestyrelsen vil jeg have fokus på, hvordan vi går i dialog med politikere og påvirker de politiske 
beslutninger. 

 
 

Sæt gerne et foto af dig ind her: 


