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For mig er det at være ergoterapeut uløseligt forbundet med Ergoterapeutforeningen. 
Ergoterapeutforeningen er det fællesskab, hvor ergoterapeuter finder støtte og viden om faglige 
spørgsmål, vores ansættelsesforhold samt aktuelle samfundsmæssige tendenser og udviklinger. 
 
Netværk  
 
Med alle de faglige fora og TR-netværk binder Ergoterapeutforeningen os sammen på tværs af 
sektorer og geografi. For vores profession er disse netværk en væsentlig drivkraft i fagets udvikling 
og identitet.  
Jeg ser Region Øst som et vigtigt bindeled imellem disse forskellige fora og netværk, og jeg er 
optaget af, hvordan vi kan knytte de forskellige niveauer i Etf. tættere sammen. 
Jeg ser posten som Regionsformand og arbejdet i Regionsbestyrelsen som et naturligt led i 
formidlingen af tiltag, der igangsættes fra centralt hold. Dette kunne f.eks. aktuelt være tiltag, der 
tager udgangspunkt i de 3 indsatsområder, som blev besluttet på REP 2019. 
 
Arrangementer  
 
Jeg har en vision om, at de medlemsarrangementer, vi udbyder i Region øst, har et klart fagligt og 
fagpolitisk sigte. Som regionsformand har jeg et ønske om at samarbejde med de faglige fora om 
at udvikle sådanne medlemsarrangementer, men også at indgå i samarbejde med andre 
organisationer, hvor dette giver mening i forhold til den praksis, medlemmerne står i til hverdag. 
 
Fagpolitik i forhold til den offentlige og private sektor 
 
Det danske sundhedsvæsen er under stadig forandring, og derfor er det vigtigt, at vi som 
profession udvikler os i takt med disse forandringer.  
En af strømningerne i tiden er fokus på borgeroplevet kvalitet og medinddragelse. Dette hører 
naturligt sammen med vores klientcentrerede tilgang, og jeg mener derfor, at vi som fag har 
meget at byde ind med i denne omstillingsproces. 
Som Regionsformand er det en central opgave at gå i dialog med såvel politikere som ledere i 
kommuner og regioner, for derigennem at påvirke de lokale beslutninger og samarbejde om at 
finde de bedste løsninger til gavn for borgerne. 
En anden strømning er øget brug af private aktører. Jeg mener, at vi som forening skal være 
proaktive i denne udvikling, men samtidig have øje for, at udviklingen ikke giver mere ulighed i 
sundhed.  
Særligt er jeg optaget af sektorovergange. Både overgangen mellem kommune og hospital, men 
også hvordan forskellige kommunale indsatser koordineres, således at borgeren oplever 
sammenhæng og mening i deres møde med ”systemet”. Vi som ergoterapeuter skal aktivt byde 
ind i løsningen af disse opgaver. 
 
Samarbejde med uddannelserne og studerende 
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I de seneste 3 år har vi i Regionsbestyrelsen haft en studerende fra KP med som observatør. Dette 
har været meget givende i forhold til kontakten og samarbejdet med vores kommende kollegaer.  
Jeg håber at kunne fortsætte dette samarbejde i fremtiden. Endvidere ser jeg samarbejdet med 
Absalon og KP som en vigtig opgave, da dette arbejde understøtter forståelsen mellem 
uddannelserne og den praksis, de studerende kommer ud til. 
 
Om mig 
 
Af natur er jeg en team-spiller, og som regionsformand vil jeg være afhængig af input fra og 
kontakt med medlemmerne i hele Region Øst. Derfor vil jeg lægge vægt på åbenhed og 
tilgængelighed som afgørende faktorer i samarbejdet med de lokale TR, ledere og medlemmer. 
Jeg er meget opmærksom på, at Region Øst dækker både Region Sjælland og Region Hovedstaden. 
I de to regioner er der store forskelle på størrelsen af kommuner og hospitaler og på 
befolkningssammensætningen. Det betyder, at organiseringen og den praksis, som vores 
medlemmer står i, er meget forskelligartede i de to regioner. 
Det er min overbevisning, at en fælles indsats på baggrund af indsigt i disse forskelle kan medvirke 
til nye kreative løsninger i forhold til opgavevaretagelsen i praksis.  
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