
BERETNING REGION SYD  
- Hvad har Etf region Syd lavet? 
 
Du får her regionsbestyrelsens beretning for perioden april 2017 til april 2018.  
Det er en kort beskrivelse af de aktiviteter, som region Syd har arbejdet med siden sidste 
generalforsamling. 
 
Beretningen er delt op i følgende afsnit: 
 

 Behov for ergoterapi  

 Du er en del af fællesskabet i Etf Region Syd 

 Trivsel på ergoterapeutiske arbejdspladser 

 Medlemsarrangementer  

 Bestyrelses arbejde i Etf  

 Fakta om medlemstal og ledighed 
 
Ergoterapeutforeningens fokusområde 2017-19, ”Kvalitet og trivsel i hverdagen ”har præget 
arbejdet i Region Syd og indgået som en integreret del af regionens aktiviteter, der beskrives her.  
 
 

Behov for ergoterapi  
Målet har været, at vi udnytter den samfundsmæssige interesse, der er for vores fag, så 
ergoterapeutstillinger fastholdes, og der skabes nye stillinger, både på traditionelle og nye 
områder. 

 

Møder med beslutningstagere 
Vi har været i dialog med både politikere og ledere på højt niveau i kommuner og i regionen. Det 
er lobby-arbejde, der udspringer af lokale forhold. Det sker i samarbejde med medlemmer og 
tillidsrepræsentanter, der bidrager til at kvalificere arbejdet. 
 
Eksempler på møder: 

 Møde med Rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Om arbejdet i 
forvaltningen. 

 Møde med direktør i Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune. Om organisationsændring og 
ressourcetilpasning 

 Møder med flere politikere i Esbjerg Kommune. Om manglende ergoterapi til børn. 
Indsatsen i denne og forrige periode har sat fokus på området, så politikere og ledere har 
prioriteret at oprette enkelte nye ergoterapeutstillinger. 

 Møder med kommunaldirektør og chefer i Faaborg-Midtfyn. Om organisationsændringer. 
 
Vores fokus er altid på ergoterapeutiske kernekompetencer, og på hvordan de kan bringes i spil i 
større omfang både på kendte og nye områder. Vi skal fastholde nuværende, have flere og nye 
stillinger, fordi større brug af ergoterapi giver en bedre, mere målrettet og effektiv opgaveløsning 



til gavn for borgere og patienter. Vi er respektfulde overfor andre faggrupper og italesætter, at 
ergoterapeuters styrke er vores faglighed som et bidrag til tværfaglige opgaveløsning. Endelig 
italesætter vi sammenhængen mellem dygtige ergoterapeuter, god ledelse og faglig udvikling. 
 
Vi bruger ofte det ergoterapeutiske virksomhedsområde, der er bilag til vores autorisation samt 
relevante publikationer, der er udarbejdet af Etf. 
 
Her finder du det ergoterapeutiske virksomhedsområde:  
http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/autorisation 

  
Her finder du Etfs publikationer:  
http://publikationer.etf.dk/ 
 
 

Særlig opmærksomhed på områder med potentiale for mange nye jobs 
 Ergoterapeuter på plejecentre 

Overalt i Region Syd er der ansat flere ergoterapeuter til at indgå i det tværfaglige arbejde 
omkring borgere med demens eller andre problemstillinger på bo- og aktivitetstilbud. I 
nogle af disse stillinger er der dygtig og visionær ledelse, og ergoterapeuter får plads til at 
udfolde og udvikle fagligheden og er vigtige og ligeværdige samarbejdspartner i det 
tværfaglige arbejde. I andre stillinger oplever ergoterapeuter at blive klemt, når 
aktivitetsparadigmet støder sammen med plejeparadigmet.  
 
Vi har været på flere arbejdspladsbesøg og har haft en del møder med politikere, rådmand, 
udvalgsformænd og ledere for at fremme god brug af ergoterapeuters faglighed og sikre 
gode og udviklende arbejdspladser.   
 
Den regionale indsats har spillet sammen med Etf’s nationale indsats, bl.a. på 
demensområdet. 

 

 Ergoterapeuter på beskæftigelsesområdet 
I foråret 2017 skrev vi til alle udvalgsmænd på beskæftigelsesområdet i kommuner for at 
fortælle, hvordan de kan bruge ergoterapeuters faglighed til at være med til at afklare om 
borgere med flere problemer end ledighed, kan fastholde eller få tilknytning til 
arbejdsmarkedet. De fik samtidig fagbladet Ergoterapeuten maj 2017, der var et 
temanummer og Etf’s pjece om ergoterapeuter i arbejdsrehabilitering. Du finder pjecen 
her: http://publikationer.etf.dk/ergoterapeuter-i-arbejdsrehabilitering 
 
Vores henvendelse blev godt modtaget. Vi har efterfølgende været i dialog med flere 
politikere og ledere, ligesom vi har haft uddybende møder i Nyborg, Fredericia og Odense 
Kommuner. I foråret 2018 forventer vi et møde i Esbjerg Kommune. 
 
Der har været god sammenhæng til Etfs indsats på nationalt plan. 
I foråret deltager regionsformanden på KLs beskæftigelsespolitiske konference for at være 
med til at skabe større viden om, hvad ergoterapeuter kan bidrage med.  

http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/autorisation
http://publikationer.etf.dk/
http://publikationer.etf.dk/ergoterapeuter-i-arbejdsrehabilitering


 
 

 Valg til kommuner og region er anledning til dialog 
Etf lavede ’hands-out’ og andre materialer, som medlemmer og TR kunne bruge op til 
valget. Vores hovedorganisation FTF har været medarrangør af en lang række valgmøder. 
Efter valget har vi skrevet og ønsket tillykke til alle borgmestre og formanden for 
regionsrådet. 
 
Vi er i gang med at kontakte alle relevante udvalgsformænd og rådmænd. Vi sender dem 
relevant materiale om, hvordan de kan bruge ergoterapeuter til løsning af de opgaver, som 
de har ansvar for, og vi tilbyder selvfølgelig at mødes med dem. 
 
Vores strategi er, at vi prioriterer med møder med politikere i Esbjerg og Odense højt. De 
to kommuner har langt de fleste indbyggere. Det er også her de fleste ergoterapeuter bor, 
og der er forholdsvis mange ledige. 
 
For at vurdere, hvornår den bedste anledning er til at mødes med politikere i region og 
andre kommuner, har vi brug for et godt samspil med tillidsrepræsentanter og 
medlemmer. 

 

 Ergoterapeuter er efterspurgte 
Alle steder i region Syd efterspørges ergoterapeuters faglighed. Mange flere patienter og 
borgere har brug for ergoterapeutiske kernekompetencer. Samtidig kommer der nye jobs.  
Langt de fleste job opslås i dag med andre titler, men med ansættelse efter Etf’s 
overenskomst. Titlerne kan f.eks. være borgerkonsulent, visitator, aktivitetsmedarbejder 
eller socialfagligmedarbejder. Mange af disse stillinger kan besættes af flere faggrupper. 
Det er derfor vigtigt at være skarp, når man læser, hvad der søges og vigtigt at skrive sin 
ansøgning på baggrund af sin faglighed.  

 
Flere arbejdspladser har efterspurgt ledige ergoterapeuter/flere ansøgere til stillinger. Etf 
formidler ikke jobs, men henviser til Din Sundhedsfaglige A-kasse. Når vi bliver gjort 
opmærksomme på det, videregiver vi gerne viden om opslåede stillinger, bl.a. på Facebook.  
 
Desværre har der også i denne periode været stillinger, bl.a. lederjobs, hvor der ikke har 
været ergoterapeutiske ansøgere, og stillingerne så besættes af anden faggruppe.  
Samtidig hører vi om ledige, der har svært ved at få job.  

 

 Folkemøde 
Regionsformanden har deltaget i Folkemødet på Bornholm. Det har skabt mulighed for 
dialog og relationer til andre faglige organisationer, patientorganisationer og politikere.  

 
 
Du er en del af fællesskabet i Etf Region Syd 
Målet har været, at demokrati, dialog, inddragelse og aktivt engagement skal gennemsyre alt 
det, Etf Region Syd arbejder med. 



 

 Dialog, samskabelse, sparring og rådgivning 
Bestyrelsen og specielt regionsformanden har været i dialog med mange medlemmer og 
tillidsrepræsentanter. Vi har fået en stor hjælp fra medlemmer og tillidsvalgte, der har fulgt 
udviklingen i lokalområdet og været gode til at dele ideer, viden og indsigt, så det har 
været muligt at lave en strategi, når der er opstået nye muligheder eller været store 
forandringer på vej. 
Der er også mange medlemmer, der har brugt muligheden for rådgivning og sparring med  
regionsformanden. Det har primært handlet om eller fagpolitiske strategier, dårlig trivsel, 
omstruktureringer, nedskæringer eller jobsøgning.  

 
Her kan du se, hvordan du kontakter regionsformanden:  
http://www.etf.dk/kontakt-region-syd 

 
 

 Regionsformanden kommer ud på din arbejdsplads 
Vi har tilbud om, at regionsformanden kommer ud på arbejdspladser og indgår i drøftelser 
af det, der lokalt fylder og er spændende eller vanskeligt.  
 
Der har været afholdt 9 dialogmøder på arbejdspladser, geografisk spredt i regionen og om 
vidt forskellige emner. Vi har bl.a. drøftet udviklet inden faget, OK18, faglighed og 
arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og trivsel, strategier for at skabe en god udvikling, fremtidens 
ergoterapeutiske arbejdspladser, og hvad Etf aktuelt er optaget af. 
 
Her kan du læse om dialogmøder:  
http://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand 
 

 

 Samarbejde med tillidsvalgte 
Regionsformanden deltager i grunduddannelse af tillidsrepræsentanter og møder også 
arbejdsmiljørepræsentanter. I regionen holder vi møder for tillidsrepræsentanter to gange 
om året. På møderne er både lokalt indhold og indhold fælles for hele landet. I september 
2017 blev afholdt identiske møder i Odense og Kolding. I marts 2018 holdes separate 
møder for henholdsvis kommunale og regionale tillidsrepræsentanter.   
 
Regionsformanden har sparret med tillidsrepræsentanter i flere kommuner om valg af 
fælles-tillidsrepræsentant og de opgaver, udfordringer og muligheder, som 
fællestillidsrepræsentanter har. 

 
Derudover har regionsformanden haft lokale møder med tillidsrepræsentanter og fælles-
tillidsrepræsentanter i kommuner og på regionale arbejdspladser. Nogle møder holdes fysisk, 
mens andre afvikles på skype eller som telefonmøder.  
 

 

 Samarbejde med ergoterapeutuddannelserne 

http://www.etf.dk/kontakt-region-syd
http://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand


Regionsformanden er repræsenteret i uddannelsesudvalgene på uddannelserne i Esbjerg 
og Odense og bestyrelsen følger på den måde arbejdet på uddannelsesstederne. 

 

 Sammenhæng i Etf  
Det er vigtigt for bestyrelse og formand at være med til at skabe god sammenhæng mellem 
de forskellige dele af Ergoterapeutforeningen. To medlemmer af bestyrelsen sidder også i 
Etf’s Hovedbestyrelse: Jørgen Peschardt, der er generalforsamlingsvalgt og Anna-Marie, 
der som regionsformand er født medlem af Hovedbestyrelsen. 

 

 Kommunikation 
Regionsformanden bruger, ligesom de andre fuldtidspolitikere i Etf, Facebook til i et 
hverdagssprog at fortælle om nogle af arbejdsopgaverne. Det kan f.eks. være fortællinger 
om et besøg på en arbejdsplads, et møde med en politiker, kontakt til journalister eller 
møde med medlemmer, ergoterapeutstuderende eller tillidsrepræsentanter. 
Anna-Marie vil derfor gerne være FB-ven med medlemmer. 
 
Alle arrangementer annonces på Etfs kalender:   
http://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer 
 
Vi bruger også www.etf.dk/syd  til informationer, invitationer mv. og har vi sendt ’direct-
mails’ til alle medlemmer enkelte gange i perioden. Tillidsrepræsentanter får jævnligt mails 
om relevante emner.  
 
På Ergoterapiens Dag den 27. oktober lavede vi sammen med andre regioner en event på 
Etfs Facebook, hvor vi bad medlemmer lægge billeder op af en meningsfuld aktivitet.  
Vinderne har fået en fri-billet til ERGO18 

 

 
Trivsel på ergoterapeutiske arbejdspladser 
Målet har været, at vi skal arbejde med at håndtere og afhjælpe det pres, der er på 
ergoterapeutiske arbejdspladser 
 

 Sparring og rådgivning 
Regionsformanden har drøftet, rådgivet og sparret med medlemmer og 
tillidsrepræsentanter om håndtering af det pres, som mange ergoterapeuter oplever.  

 
 

 Drøftelser med politikere og ledere på arbejdspladser 
Vi har haft drøftelser, typisk på højt lederniveau, i flere kommuner og i regionen, hvor der 
har været arbejdsmiljøproblemer. Bl.a. møde med den nye direktion i Sygehus 
Sønderjylland, hvor der nu arbejdes konstruktivt med de store problemer, der har været 
tidligere. 
 
Når vi har været i kontakt med ledere og politikere i andre anledninger, taler vi også altid 
om vigtigheden af at sikre gode og sunde arbejdsforhold, hvor der er balance mellem 

http://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer
http://www.etf.dk/syd


opgaver og ressourcer og skabe udviklende arbejdspladser med faglig udvikling og god 
ledelse. 

 

 
Medlemsarrangementer 
Målet har været at medlemsarrangementer skal inspirere til og strategisk understøtte faglig 
udvikling.  
 
I maj 2017 holdt vi et velbesøgt arrangement om Kultur og Sygdomsforståelse. Vi havde inviteret 
Danske Fysioterapeuter til at være en del af arrangementet. 
 
Vi arbejder med et arrangement om det krydspres, der er på myndighedsområdet. Vi planlægger, 
at der holdes to arrangementer (i Odense og omkring Haderslev) i foråret. 
 
Vi arbejder også med et arrangement om ergoterapi og smerter. Det holdes i Fredericia i foråret. 
 
Vi er i dialog med ergoterapeutuddannelserne med henblik at få udbudt fyraftensmøder som 
opdatering på /introduktion til aktivitetsvidenskab – teori – metoder – redskaber.  
 
Igennem vores hovedorganisation FTF har der været holdt en del møder. Bl.a. om arbejdsmiljø og 
trivselsproblematikker samt om evt. fusion mellem vores hovedorganisation FTF og 
hovedorganisationen LO. 

 
Bestyrelsen har fastholdt tilbud om økonomisk støtte til arrangementer på den enkelte 

arbejdsplads, der til gengæld åbnes for medlemmer fra andre arbejdspladser. Desværre har ingen 

benyttet sig af tilbuddet. 

Regionsformanden mødes med studerende ved start og afslutning af uddannelse. I denne periode 
har der også været forskellige møder midt i studiet.   
 
Vi har tilbud om særlige aktiviteter for bestemte grupper medlemmer, f.eks. ledige og seniorer, 

som måtte interesse for det. De tilbud er ikke benyttet.  

 
Vi har flere gange efterlyst ønsker til arrangementer, men ikke fået nogen. Her kan du læse mere 
om, hvad du gør, hvis du har en god ide eller vil søge tilskud til et arrangement:   
http://www.etf.dk/ide-til-eller-oekonomisk-tilskud-til-arrangement 

  

 
Bestyrelsesarbejdet i Etf  
Målet har været, at regionsbestyrelsesarbejdet, som er frivilligt arbejde, skal være udviklende 
og give mening for den enkelte og samtidig skabe aktivitet og resultater for medlemmer. 
 
Vi har arbejdet med forskellige møde- og arbejdsformer, bl.a. temamøder, gruppearbejde på 

møderne og i ad hoc grupper mellem møderne. Planlægning har taget afsæt i ønsker og behov hos 

http://www.etf.dk/ide-til-eller-oekonomisk-tilskud-til-arrangement


bestyrelsesmedlemmerne. De forskellige møde- og arbejdsformer har været med til skabe 

dynamik og fremdrift i arbejdet. 

  
Bestyrelsesarbejdet er langt overvejende frivilligt arbejde, og der har været afholdt 7 
bestyrelsesmøder som eftermiddags- /aftenmøder. 
 
Vi har kultur for mange diskussioner, men også plads til at stille undrende spørgsmål og 
opmærksomhed på, at snak skal omsættes i konkret handling.  
 
De individuelle udviklingssamtaler, som regionsformanden har med bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter det år, de bliver valgt, understøtter, at bestyrelsesarbejdet skal være udviklende og 
give mening for den enkelte og samtidig skabe resultat og aktiviteter for medlemmerne. 
 
Regionsbestyrelsen er med til at skabe sammenhænge i Etf, mellem medlemmer, arbejdspladser, 
regions- og hovedbestyrelse.  Det er derfor godt, at bestyrelsen har været bredt sammensat. Den 
består af erfarne bestyrelsesmedlemmer og nyvalgte. Nyuddannede og ergoterapeuter med 
mange års erfaring fra mange forskellige arbejdsfelter i kommuner, stat og region. Aldersspændet 
er fra midten af 20’nerne til begyndelsen af 60’erne. Endelig er der er er stor geografisk spredning 
af arbejdspladser og bopæl.  
 
Regionsbestyrelsen har bestået af: 
 

 Jørgen Peschardt, Kolding Kommune (på valg i 2018) 

 Marie Kaas, Socialstyrelsen (på valg i 2019) 

 Silja Junker Jørgensen, Odense Kommune (på valg i 2018) 

 Helle Svendsen, Psykiatrisk afdeling, Odense (på valg i 2018) 

 Birthe Schultz, Sygehus Lillebælt, Kolding (på valg i 2018) 

 Marianne Roth Sørensen, Aabenraa Kommune (på valg i 2019) 

 Camilla Mohr Nielsen, Middelfart Kommune (på valg i 2019) 

 Gitte Lind, Kerteminde Kommune (på valg i 2018) 

 Tomas Jacobsen, Vejle Kommune (på valg i 2018)  

 Christina Maj Nørgaard, afd. N, OUH, Svendborg (på valg i 2019) 

 Lone Merete Handberg, Sønderborg Kommune (på valg i 2019) 

 Bo Trælund Rossen, Svendborg Kommune (på valg i 2019) 

 Anna-Marie Laustsen, Regionsformand (på valg ved urafstemning i 2020) 
 
Suppleanter:  

 Camilla Hartung Nielsen, Fredericia Kommune  

 Lene Drejer, Odense Kommune  
 
Begge suppleanter har valgt at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Begge er på valg i 2018. 
Bestyrelsen har konstitueret sig med Marianne Roth Sørensen som næstformand.  
 



 
Fakta om medlemstal og ledighed: 
Ifølge Etf’s medlemssystem er der 2026 medlemmer i Region Syd. De er studerende, i arbejde, 
ledige eller pensionister. 
 
Vi opfordrer dig altid til at føre dine medlemsoplysninger ajour på https://mit.etf.dk/ 
  
Ledigheden er ikke høj. Den lå i 2017 omkring 3,5% i Syd. Ledigheden er stadig størst tæt på 
ergoterapeutuddannelserne i Esbjerg og Odense – og selvfølgelig størst, når studerende netop har 
afsluttet uddannelsen.  

https://mit.etf.dk/

