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SKRIFTLIG BERETNING: 
HVAD HAR REGION SYD LAVET I 2018 OG STARTEN AF 2019 
Regionsbestyrelsen i Ergoterapeutforeningen Region Syd 
Perioden april 2018 - april 2019 
 
Du får her Regionsbestyrelsens skriftlige beretning for perioden april 2018 til april 2019.  
Det er en kort beskrivelse af de aktiviteter, som Region Syd har arbejdet med siden sidste generalforsamling.  
 
Beretningen er delt op i følgende afsnit: 
 

• OK 18, s. 1 

• Behov for ergoterapi, s.2 

• Trivsel på ergoterapeutiske arbejdspladser, s.3 

• Medlemsarrangementer, s. 3  

• Du er en del af fællesskabet i Etf Region Syd, s.6 

• Bestyrelsesarbejde i Etf, s.7 

• Fakta om medlemstal og ledighed, s.9 
 
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.  
 
Du kan evt. sammenholde beretningen med den handleplan, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018, og 
som du finder her  
 
God læselyst! 
 
 

OK18 
Målet har været at støtte medlemmer og TR udtaget til strejke eller varslet i lockout samt være med til at skabe 
pres, så der opnås resultat gennem forhandling.  
 
På generalforsamlingen i april 2018 vidste vi ikke, at der ville gå to måneder, før vi havde en aftalt og godkendt ny 
overenskomst. Foråret har derfor været præget af mange aktiviteter, som ikke på forhånd var planlagt.  
 
Vi har haft møder med tillidsrepræsentanter og en del af de medlemmer, som var udtaget til strejke. Vi har opfordret 
alle medlemmer til at deltage aktivt i demonstrationer og happenings, og vi har fordelt materialer og deltaget så 
mange steder som muligt. Derudover har vi haft planlagt en række aktiviteter, som skulle sættes i gang, hvis strejke 
og lockout var blevet en realitet. 
 
Medlemmer i Syd havde landets højeste stemmeprocent ved urafstemningen om den nye overenskomst. Det fejrer 
vi med lagkager på generalforsamlingen! 
 

 
 
 
 

 

https://www.etf.dk/generalforsamling-2018
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Behov for ergoterapi 
Målet har været at udnytte den samfundsmæssige interesse, der er for vores fag, så ergoterapeutstillinger fasthol-
des, og der skabes nye stillinger, både på traditionelle og nye områder. 
 
Derfor har vi været i dialog med både politikere og ledere og med medlemmer. 
 
”Ergoterapi er et vigtigt bidrag til løsning af de opgaver, som du har fået ansvar for”, har vi sagt til de rådmænd og 
udvalgsformænd, som vi har mødt efter kommunalvalget.  
 
Vores mål har været, at nuværende stillinger sikres, og der kommer nye til. Vi har derfor fortalt, hvordan de kan 
bruge ergoterapeuter, og hvilken forskel det gør for borgere, det tværfaglige samarbejde og kommunen. Vi har selv-
følgelig også været interesseret i at høre om deres visioner og forsøgt at skabe en god relation. Endelig har vi italesat 
vigtigheden af at sikre faglig udvikling, god ledelse og gode arbejdsforhold. 
 
Vi har mødt udvalgsmændene for ’Sundhed og Omsorg’, ’Børn og Familie’ og ’Social og Arbejdsmarked’ i Esbjerg 
Kommune samt rådmændene for ’Børn og Unge’, ’Beskæftigelses- og Social’ og ’Ældre- og Handicap’ i Odense Kom-
mune. 
 
Vi har også haft møder på embedsmandsniveau, bl.a. med afdelingschef i Aabenraa Kommune. Ved de fleste møder 

har TR eller FTR deltaget sammen med regionsformanden. 
 
Regionsformanden har sparret og drøftet strategi med mange TR med henblik på at udnytte lokale muligheder for at 
påvirke politikere og ledelse, inden beslutninger træffes. Det har været handlet om nye stillinger på nye områder, 
arbejdsforhold og desværre også om besparelser og afskedigelser.  

 
Vi har takket ja, når vi er blevet inviteret til at mødes med ledelser og medlemmer lokalt, om hvordan ergoterapi kan 
spille ind i den samlede opgaveløsning. Det har bl.a. været drøftelser om ergoterapi til børn og ergoterapi på pleje-
centre.  
 
I regionsbestyrelsen har vi drøftet, hvordan vi strategisk bruger både den ergoterapeutiske grundfortælling, de anbe-
falinger, Etf har på demens-, hjælpemiddel- og socialområdet og andre materialer. Vi har derfor været i dialog med 
lokale politikere og ledelser og givet dem relevante materialer, når der har været lokale anledninger, f.eks. en debat i 
pressen eller et hint fra et medlem om, hvad der særligt rører sig lokalt.  
 
Regionsbestyrelsen har haft en særlig opmærksomhed på medlemmer, der arbejder på psykiatriske og somatiske 
sygehuse. De har de seneste år oplevet store forandringer og kan forvente, at der også sker meget de kommende år. 
VI har derfor skrevet til TR og spurgt, om de og kollegerne i tilstrækkelig grad kan se sig selv i Etf’s Region Syds aktivi-
teter og de arrangementer, som vi holder. Vi har kun fået få tilbagemeldinger, men laver et arrangement i sensom-
meren, som er forslået af ergoterapeuter på afd. P i Odense. Derudover er vi i dialog med et medlem om et muligt 
møde på hendes arbejdsplads. 
 
Vi har afgivet høringssvar til Region Syddanmarks udkast til Sundhedsaftale for 2019-2023. Vi skrev bl.a.: ”Ergotera-
peutforeningen er enig i, at det er vigtigt at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Derfor mener 
vi, at der også i sundhedsvæsenet skal et større fokus på hverdagslivet og hverdagens aktiviteter.” 
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Vi har gennem sparring og rådgivning af medlemmer arbejdet for at udbrede kendskab til nye arbejdsområder og 
inspirere til jobsøgning. Regionsformanden har også delt de jobannoncer, som medlemmer har bedt hende om, på 
sin Facebook profil. 

 
 

Trivsel på ergoterapeutiske arbejdspladser 
Målet har været at støtte forskellige måder til at skabe trivsel på ergoterapeutiske arbejdspladser 
 
Strategier for at arbejde med trivsel på arbejdspladsen, god faglig udvikling og et godt arbejdsmiljø har været om-
drejningspunkt i mange samtaler med tillidsrepræsentanter og en del af de møder, vi har haft med medlemmer. 
Nogle medlemsarrangementer har også handlet om trivsel. 
 
I Kerteminde Kommune bad vi foranlediget af uheldig håndtering af besparelser og afskedigelser sammen med 
Dansk Socialrådgiverforening, Danske Fysioterapeuter og HK om møde med direktionen for at høre nærmere om den 
fremadrettede opgaveløsning og om, hvordan kommunen vil sikre godt arbejdsmiljø og trivsel. 
 
I Esbjerg Kommune har vi, sammen med Danske Fysioterapeuter haft møde med direktøren for høre, hvordan faglig-
hed (og trivsel) sikres i strukturændringer i ’Sundhed og Omsorg’. Kort forinden havde regionsformanden sammen 
med Danske Fysioterapeuter efter et arbejdsbesøg et indlæg i Jydske Vestkysten, hvor vi roste Esbjerg Kommune, 
fordi den daværende struktur understøttede god faglighed og dokumentation.  
 
 

Medlemsarrangementer 
Målet har været, at medlemsarrangementer skal inspirere til og strategisk understøtte faglig udvikling.  
 
Regionsbestyrelsen er glade for, at det er lykkes at holde mange medlemsarrangementer og meget glade for den 
store medlemsopbakning, der har været. 
 
Pres, trivsel og arbejdsmiljø 

• ”Arbejder du som myndighedssagsbehandler? Og oplever du at stå i et krydspres mellem forvaltning af lov-
givning og faglighed, hvor borgeren er i centrum? Vi sætter fokus på motivation og trivsel i hverdagen for 
myndighedssagsbehandlere. ”  
Sådan lød overskriften på de arrangementer, som vi holdt 8. maj i Odense og 13. september i Vojens. 

• 23. oktober holdt vores hovedorganisation FTF en arbejdsmiljøkonference i Odense, målrettet alle medlem-
mer. 

 
Viden eller tiltag, der er interessante for ergoterapeuter 

• 6. juni havde vi i Fredericia et arrangement om, hvordan smertebehandling og ergoterapi hænger sammen.  

• 27. september havde vi et arrangement om ”Byen for Livet”, en demenslandsby under skabelse. 

• 26. november præsenterede vores hovedorganisation FTF Ledelseskommissionens anbefalinger ved et med-
lemsarrangement i Kolding. 

 
Et nyt jobområde i stor vækst 
11. oktober holdt vi i Kolding en konference om ergoterapi på plejecentre. Den var målrettet ergoterapeuter, der 
arbejder på eller har lyst til at arbejde på området. Deltagerne kunne invitere deres leder (uanset faggruppe) med. 
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Stemningsbillede fra konferencen ”Ergoterapi på plejecentre”, 11. oktober 2018. 
 
Baggrunden for konferencen er, at der i de seneste år er der ansat mange nye ergoterapeuter på plejecenter-områ-
det. Der er store forskelle på, hvad man gør, og ergoterapeuter bliver ansat til mange forskellige opgaver. Tendensen 
er dog, at flere og flere bliver ansat til at facilitere hverdagens aktiviteter i meget tæt samarbejde med andre fag-
grupper. Det stiller store krav til egen faglighed og samarbejdskompetencer. Formålet med konferencen var at give 
gejst og inspiration og understøtte det værdifulde arbejde i den sidste del af menneskers hverdagsliv. 
 

 
Ergoterapeutisk kernefaglighed 
Vi er glade for at kunne imødekomme et stort ønske om arrangementer, som giver en faglig opdatering. Mange tak 
for samarbejdet til ergoterapeutuddannelserne i Odense og Esbjerg. 

 

• ”Få støvet dit fagsprog af” var overskriften på det arrangement, vi holdt 22. oktober i Fredericia om at over-
føre det ergoterapeutiske fagsprog til din praksis og din virkelighed.  

• Vi har oplevet en helt overvældende interesse for temadagene, 30. januar, 20. februar og 13. marts kl. 16-
20,30 i Odense, om det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab, ergoterapeutiske begrebsmodel-
ler, arbejdsprocesmodeller, undersøgelsesredskaber og metoder.  Pga. den overvældende interesse blev de 
hurtigt overtegnede. Der var fra starten planlagt tilsvarende temadage i Esbjerg, hvor vi har endnu ikke dato-
erne på plads. Nu har bestyrelsen besluttet, at vi også gentager temadagene i både i Vojens og Odense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 
 

 
Stemningsbillede fra temadagen om ergoterapeutisk paradigme og aktivitetsvidenskab, 30. januar 2019. 
 
Etf sammen med andre faglige organisationer 
Eft var for første gang en del af et fælles Sundhedskartel-telt på 1. maj-arrangementet i Odense, som vores hovedor-
ganisation FTF var medarrangør af. På trods af voldsom regn kom der en del medlemmer forbi, fik en kop kaffe og en 
god snak medlemmer af regionsbestyrelsen, regionsfomand eller Etf’s næstformand Lotte Lagoni. 
Også politikere, repræsentanter fra bruger- og patientorganisationer samt flere unge mennesker opsøgte Etf.  
Endelig var der i teltet en god debat om arbejdsmiljø og trivsel med Stephanie Lose, formand for Regionsrådet i Syd-
danmark og Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet. 
 
Udbytte af medlemskab og indflydelse i Etf  

• 15. november holdt vi et Rep-forberedende møde, hvor medlemmer havde mulighed for at drøfte med de 
valgte repræsentanter, inden Etf’s ekstraordinære Repræsentantskab 1.12.2018 tog stilling til skift af hoved-
organisation. 

• Hvad får jeg for mit kontingent, og hvad får jeg ud af at være medlem af en rigtig fag- og professionsfor-
ening? Under den overskrift inviter vi medlemmer til at møde Etf 18. marts i Odense. Udover oplæg planlæg-
ger vi, at deltagerne bliver involveret aktivt, og der er tid til debat, spørgsmål og undren.  
Du kan læse mere og tilmelde dig her 

 
 

Opfølgning på politisk indsats for at skabe nye jobs 
27. maj holder vi i Middelfart en konference om ergoterapiens mangfoldighed på beskæftigelsesområdet. Det hører 
du mere om på generalforsamlingen. 
Du kan også tilmelde dig her 
 
Møder med studerende 
Regionsformanden har haft 10 møder med ergoterapeutstuderende på uddannelserne i Esbjerg og Odense.  
De nye studerende på 1. semester får en præsentation af Etf med fokus på, hvad man som studerende har ud af 
medlemskab.  

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-syd-temadag-hvad-f%C3%A5r-jeg-for-mit-kontingent-og-hvad-f%C3%A5r-jeg-ud-af-at-v%C3%A6re-medlem-af-en-rigtig-fagforening-/1238
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/region-syd-konference-ergoterapi-p%C3%A5-besk%C3%A6ftigelsesomr%C3%A5det-/1240
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Når vi møder de næsten færdige ergoterapeuter på 7. semester taler vi særligt om, hvad de kan bruge Etf til, i rolle-
skift, fra studerende til jobsøgende og fra jobsøgende til nyansat.  
I Odense har vi også møder med 5. semester, hvor emnet er, hvad sundhedspolitiske rammer betyder for arbejdet 
som ergoterapeut.   
Møderne er åbne for alle ergoterapeutstuderende, fordi formålet også er at rekruttere nye medlemmer. 
 
Tilbud om støtte til lokale arrangementer 
Vi har tilbudt økonomisk støtte til arrangementer på den enkelte arbejdsplads, der til gengæld åbnes for medlemmer 
fra andre arbejdspladser. Det har ingen ønsket. 
 
 

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. 
 
Det skal være synligt og transparent, hvad Etf Region Syd arbejder med 
Derfor er Regionsbestyrelsen begyndt at sende direkte-mails-til-alle-medlemmer, hvor vi fortæller om, hvilke politi-
ske indsatser og hvilke medlemsaktiviteter, vi arbejder med.  
Vi prøver løbende med at finde den rigtige form, så vi informerer, når vi har noget væsentligt på hjerte, og informati-
onerne bliver let tilgængelige, nærværende og inspirerende. Der har været mange spontane reaktioner på de di-
rekte-mails, som alle har været meget positive.  
Vi kommer i denne periode til at sende 7-8 direkte-mails. 
 
Kommunikation 
Alle arrangementer annonces på Etf’s kalender:  http://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer. 
Vi bruger www.etf.dk/syd  til informationer og materialer om Etfs Region Syds arbejde.  
Regionsformanden bruger, ligesom de andre fuldtidspolitikere i Etf, Facebook til at fortælle om nogle af arbejdsopga-
verne. Det kan f.eks. være fortællinger om et besøg på en arbejdsplads, et møde med en politiker, kontakt til journa-
lister eller møde med medlemmer, ergoterapeutstuderende eller tillidsrepræsentanter.  
Regionsformanden vil derfor gerne være FB-ven med medlemmer. 

 
Regionsformanden kommer ud på din arbejdsplads 
Der har været afholdt 7 dialogmøder på arbejdspladser. Det er et tilbud, vi har, hvor medlemmer kan invitere regi-
onsformanden og evt. bestyrelsesmedlemmer til komme og drøfte det, der lokalt fylder og er spændende eller van-
skeligt.  
Dialogmøderne har været geografisk spredt i regionen og om forskellige emner.  Vi har bl.a. drøftet faglighed og ar-
bejdsvilkår, arbejdsmiljø og trivsel, samt hvordan vi kan bruge Etf’s grundfortælling.  
Læs om dialogmøderne her 
 

 
Regionsformanden har sammen med enkelte bestyrelsesmedlemmer taget initiativ til besøg på arbejdspladser, hvor 
vi har set og hørt om den måde, der arbejdes på. 
 
Samarbejde med andre organisationer 
Vi har haft samarbejde med Danske Fysioterapeuter og de andre organisationer i Sundhedskartellet.  

http://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer
http://www.etf.dk/syd
http://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand
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Vores hovedorganisation FTF har vi primært samarbejdet med omkring udpegning til MED-udvalgt på de to øverste 
niveauer i kommuner og region. Vi har også deltaget i FTFs netværk omkring grund- og videreuddannelse og professi-
onshøjskolerne.  
 
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 politisk indsats eller lægge 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, jobsøgning eller 
rekruttering.  
 
Samarbejde med tillidsvalgte 
I regionen holder vi møder for tillidsrepræsentanter to gange om året. På møderne er både lokalt indhold og indhold 
fælles for hele landet.  
Regionsformanden har deltaget i grunduddannelse af tillidsrepræsentanter.  
 
Derudover har regionsformanden haft lokale møder med tillidsrepræsentanter og fælles-tillidsrepræsentanter i kom-
muner og på regionale arbejdspladser. Nogle møder er holdt fysisk, mens andre blev afviklet på skype eller som tele-
fonmøder.  
 
Samarbejde med ergoterapeutuddannelserne 
Regionsformanden er repræsenteret i uddannelsesudvalgene på uddannelserne i Esbjerg og Odense og bestyrelsen 
følger på den måde arbejdet på uddannelsesstederne. 
 
 

Bestyrelsesarbejde i Etf 

Målet har været, at regionsbestyrelsesarbejdet, som er frivilligt arbejde, skal skabe aktivitet og resultater for med-
lemmer og samtidig være udviklende og give mening for den enkelte. 
 
Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder som eftermiddags- /aftenmøder. 
Vi har arbejdet med forskellige møde- og arbejdsformer, bl.a. temamøder og gruppearbejde på møderne. Vi har kul-
tur for at diskutere, men også stor respekt for, at vi ikke gentager det, der allerede er sagt og stor opmærksomhed 
på, at snak skal omsættes i konkret handling.  
Planlægning af møderne har taget udgangspunkt i de opgaver, bestyrelsen skal løfte, men også inddraget ønsker og  
behov hos bestyrelsesmedlemmerne. De forskellige møde- og arbejdsformer samt evaluering af alle møder har væ-
ret med til skabe dynamik og fremdrift i arbejdet. 
 
De individuelle udviklingssamtaler, som regionsformanden har haft med bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der 
blev valgt i 2018, understøtter, at bestyrelsesarbejdet skal være udviklende og give mening for den enkelte og samti-
dig skabe resultat og aktiviteter for medlemmerne. 
 

 



 

8 

 

 
Fem regionsbestyrelsesmedlemmer har deltaget i ERGO18. 
 
Regionsbestyrelsen er med til at skabe sammenhænge i Etf, mellem medlemmer, arbejdspladser, regions- og hoved-
bestyrelse.  Det er derfor godt, at bestyrelsen har været bredt sammensat. Den består af erfarne bestyrelsesmed-
lemmer og nyvalgte. Forholdsvis nyuddannede og ergoterapeuter med mange års erfaring fra mange forskellige ar-
bejdsfelter i kommuner, stat og region. Der er også stor geografisk spredning.  
 

 
Her er din bestyrelse. Forrest fra venstre: Birthe Schultz, Christina Maj Nørgaard, Nathasja Groth, Maria Jumppanen 
Andersen. Bagerst fra venstre: Lisa Roberts, Lone Merete Handberg, Marianne Roth Sørensen, Anna-Marie Laustsen, 
Camilla Mohr Nielsen, Jørgen Peschardt, Bo Rossen. På billedet mangler: Gitte Lind, Marie Kaas, Lene Drejer, Tomas 
Jakobsen. 
 
Regionsbestyrelsen består af: 
 

• Jørgen Peschardt, Kolding Kommune (på valg i 2020) 

• Marie Kaas, Socialstyrelsen (på valg i 2019) 

• Birthe Schultz, Sygehus Lillebælt, Kolding (på valg i 2020) 

• 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 2020) 

• Tomas Jakobsen, Vejle Kommune (på valg i 2020)  

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

• Lone Merete Handberg, (på valg i 2019) 

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

• Lene Drejer, Odense Kommune (på valg i 2020) 

• Lisa Roberts, (på valg i 2020) 

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

• Maria Andersen, Kolding Kommune (på valg i 2019) 

• Nathasja Groth, Fredericia Kommune (på valg i 2019) 
 
Begge suppleanter har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet.  
Bestyrelsen har konstitueret sig med Marianne Roth Sørensen som næstformand.  
 

 
Fakta om medlemstal og ledighed 
Ifølge Etf’s medlemssystem er der 2068 medlemmer i Region Syd. De er studerende, i arbejde, ledige eller pensioni-
ster.  
 
Vi opfordrer dig altid til at føre dine medlemsoplysninger ajour på mit.etf.dk 
  
Ledigheden er faldet og lå i 2018 i gennemsnit på 2,3% i Syd. Ledigheden er stadig størst tæt på ergoterapeutuddan-
nelserne i Esbjerg og Odense – og selvfølgelig størst, når studerende netop har afsluttet uddannelsen.  

 

 

 

 

 

https://mit.etf.dk/

