
Referat fra  

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningen Region Øst den 3. april 2019 
 

Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg. Anders Grønbæk blev valgt som dirigent. 
Pkt. 2 Regionsbestyrelsens mundtlige beretning: 

1. Åse kom med indledende bemærkninger 

2. Johanne: Fortalte om workshop på hospitalsområdet den 19/9 2018 som havde overskriften: 

Magten til at bidrage  

3. Emil: Vi har haft fokus på at få flere ergoterapeuter ansat i Psykiatrien i Region Sjælland. Ved 

samarbejde med de få lokale ergoterapeuter er det lykkedes med en ny problemstilling, eflg. Ansat 

endnu en ergoterapeut. Temamøde i Hillerød omkring tvang med opråb til politikerne. Pt. Ift. 

psykiatri, ny rapport, denne viser at ergo skal være ansat som kontaktperson, nogle andre 

faggrupper er udeladt af rapporten, der arbejdes for samarbejde med FOA 

4. Inge: Henvendelse fra unge ergo’er ift. fagidentitet, der blev lavet fyraftensmødet henvendt mod 

ergo på plejehjem, efter er der arrangeret en temadag. Vi vil gerne lave en temadag omkring 

tværfagligt samarbejde, endnu ikke noget respons omkring hvad en sådan dag skal handle om. Der 

er nu planlagt en dag omkring måltidet. Denne afholdes d. 13. maj 2019 

Kommentarer:  

• Ingen kommentarer 

Pkt. 3. Næstformand i Ergoterapeutforeningen Lotte Lagoni kom med en aktuel status for 

aktiviteter:  

Ny grundfortælling. Ny hovedorganisation AC: 91% stemte for dette ved REP18. 

Frit valg på genoptræningsområdet. Vi mangler at kunne forsyne disse nye områder. 

Nye anbefalinger: Socialområdet, hjælpemiddelområdet.  

Udarbejdelse af kompetenceprofiler på hjælpemiddelområdet, neurorehabilitering og kræft/palliation..  

Podcast om arbejdsmiljø, hentes under ”ergo” i podcast app. 

Revidering af specialistordning: certificerede klinikere, arbejdsliv, børn, gerontologi, håndterapi, psykiatri, 

neurorehabilitering.  

Reform af sundhedsvæsenet 

2019: TR-konference, arbejdsmiljøkonference, fokus på hjælpemiddelformidling, Folkemødet Bornholm, 

Repræsentantskab. 

I 2020 kommer international rehabiliteringskongres i Århus. 

 

Pkt. 4. Debat om Ergoterapeutforeningens virke, nationalt og regionalt 

 

Inge: Hvordan får vi borgere til ergoterapi, hvis der kommer ny reform? Udfordring at lægerne ikke kan 

henvise direkte til Ergoterapi. 

Åse: Det der er vigtigt, er vi ikke har praksissektor med overenskomst. Det vi kan gøre opmærksom på er, 

at der mangler privatpraktiserende ergoterapeuter. Vi skal gå til politikerne 

Tina Solveig Koch: Alle os der arbejder som ergo, vi rammer borgernes evne til at klare sig selv. Vi skal 

italesætte hvad vi gør med vores faglighed. Så vi får fortalt hvad vi kan. Det er oplevet, at andre 

faggrupper ikke kender ergo f.eks. læger. 

Rikke: Hvad kan vi som fagforening gøre? 

Lotte: Vi skal arbejde med skolerne for at sikre entreprenørskab, og støtte dem som gerne vil, vi skal pege 

på fællesskaber, f.eks. sundhedshuse. 

Nilo: Privatprak i Neuro. Tidsperspektiv er ikke med i lønramme. Manglende info om privat ergo.  

Lotte: Der arbejdes bla. med rammevilkår.  



Jytte: Socialpsykiatri. Ofte er mange tilbud til regionpsykiatri. Mere fokus på samarbejde med psykologer.  

Åse: Vi forsøger at arbejde meget med pædagoger osv. Men vi vil også gerne arbejde med psykologer. Vi 

tænker at ved indmeldelse i AC, kan vi blive interessante ift. f.eks. psykologer. 

Sofie Lind: ergo plejecenter. Ikke velbevandret i dysfagi, mødes af forventning og kompetencer i dette. 

Mere fokus på at ergo’er i arbejde, også skal opkvalificeres til at varetage opgave om dysfagi.  

Der mangler også fokus på seksualitet, som en del af det hele menneske.  

Åse: Udnyt de faglige selskaber, f.eks. selskab for dysfagi.  

Berit: KP: Svært at varetage kurser som bliver ”koncepter” hvor f.eks. kun nogle udvalgte kan undervise. 

Johanne: Dysfagi er et tværfagligt område. 

Socialpsykiatriområdet: Hvordan får vi omsat anbefalingerne til praksis.  

Det opleves også at der i samfundet kaldes på udøvelse af kreativitet, som kan være med til at hjælpe på 

socialområdet, da det kan være en brobygger til at være deltager i hverdagslivet. 

Marie: Privatpraktiserende, vi er en klub og ikke et fagligt selskab. 220 registrerede medlemmer pt. Der 

sker meget på netværk på Facebook. 

Tove: Hvad arbejdes der med ift. at udvikle kompetencer for dem i somatikken. Nu hvor opgaverne måske 

ændres meget.  

Jette Fisher: kliniskunderviser: Vi bør tale ADL op, holde fast i aktivitetsanalyse, de indgår ikke i 

grundfortælling. 

Lotte: Vi forsøger at formidle budskab som kan forstås i et hverdagssprog. Der skal nok blive holdt fast i 

det der er vores fagsprog.   

Pkt. 5  

Pkt. 6. Hvad skal være de fremtidige mål og aktiviteter.  
Hvilke temaer vil være relevante for foreningens kommende fokusområder nationalt, regionalt og lokalt? 
Vedtagelse af handleplan for Region Øst 
 

Forslag til Handlingsplan 

1. Ergo rolle i sektorovergange 

2. tværfaglighed på døgn 

3. Ergo rolle og funktion i tværfaglige miljøer 

4. Psykiatri i region og kommune 

5. REP19 

6. Teknologi.Hvad med dem som ikke er i stand til at bruge teknologien 

7. Folketingsvalg 

Indlæg i debatten om Handlingsplanen: 

Sofie Lind: ikke så stor forskel på punkt 2 og 3.  

Det er også at nødvendigt at have fokus på GOP i psykiatri. 

Hvordan finder vi gode ergoterapeuter til bosteder for senhjerneskadede. 

Se fagligt selskab 

Tina Solveig: Ud over punkt 5, handler det om magten til indflydelse. Vi kommer med det 

ergoterapeutiske værdisæt, som kan sige ”Hej, Jeg er ergoterapeut”.  

Helle Flint: At få ergoer ud hvor man mangler dem, lige før 7 semester, hvor den studerende kan tone 

deres ergoterapi. Hvor der er flere og flere studerende, som vil prøve der, hvor der ikke er nogen ergo i 

forvejen.  

Godt at psykiatri og somatik fremgår særskilt, da det er to forskellige behov patienterne har. 

Regionsbestyrelsens forslag til Handleplan blev vedtaget.  

Pkt. 7 Indkomne forslag fra medlemmerne. Der er ikke kommet nogle.  

Pkt. 8. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018.Hvad brugte vi penge til?  
Sonja fremlagde regnskabet og uddybede de enkelte udgiftsposter. Regnskabet for 2018 blev godkendt. 



Pkt. 9. Sonja fremlagde budgetter for 2019 og 2020. Forslaget blev vedtaget. 

Pkt.10. Valg af fem regionsbestyrelsesmedlemmer for en toårig periode og valg af to suppleanter til 
regionsbestyrelsen for et år 

Valgt til Regionsbestyrelsen for en 2årig periode 
Sofie Nelmark Arenbrandt  
Johanne Drachmann  
Katharina Freud-Magnus  
Inge Sassene  
Alette Jensen 
 
Mette Leth blev valgt som suppleant for 1 år 

 

Pkt.11. Valg af to økonomiske kontrollanter 
Christine Larsen og Jette Fischer Jensen blev valgt. 
 

Pkt.12. Valg af 20 suppleanter til Repræsentantskabet REP19. 
 
Nedenstående blev valgt i prioriteret rækkefølge til REP19 med de angivne stemmetal: 

Line Buur Svensson 34 

Jette Fischer Jensen 33 

Jannik Schøne 33 

Lene Fleckner 33 

Sofie Hou Lind 31 

Stine Jochumsen 30 

Inge Juul Hasselsteen 30 

Marie Engel Jensen 29 

Nilo Wielund-Zarrehparvar 29 
 

 


