
Regionsbestyrelses forslag til handleplan for april 2018- april 2019: 

Hvad skal vi lave fremadrettet? 

Du får her regionsbestyrelsens oplæg til debat om, hvad der skal arbejdes med i perioden april 
2018- april 2019. 
Efter generalforsamlingen laver den nye bestyrelse en operationaliseret handleplan på baggrund 
af dette oplæg, debatten på generalforsamlingen og de konkrete forslag og ønsker, som bliver 
rejst. 
 
Regionsbestyrelsen ønsker en mangfoldighed af aktivitet, der skabes for og sammen med 
medlemmer. 

 

Behov for ergoterapi 
Vi skal udnytte den samfundsmæssige interesse, der er for vores fag, så ergoterapeutstillinger 
fastholdes, og der skabes nye stillinger, både på traditionelle og nye områder. 
 
Regionsbestyrelsen vil derfor: 

• I samarbejde med medlemmer og tillidsrepræsentanter lokalt finde anledninger til at 
komme i dialog med og lave lobbyarbejde over for politikere og ledere.  
 

• Bruge valget i 2017 til kommunalbestyrelser og regionsråd som en anledning til at komme i 
kontakt og dialog med nyvalgte politikere.  
 

• Understøtte at medlemmer og tillidsrepræsentanter udnytter de muligheder, der opstår 
lokalt for at påvirke udviklingen. 

 

• I samarbejde i Etf på tværs af landet og regioner lave koordinerede indsatser på områder, 
der vurderes at have særligt potentiale, så der kan opnås en synenergieffekt.  
 

• Arbejde for at der skabes nye stillinger, hvor ergoterapeutiske kernekompetencer kommer 
i spil, i kommuner, i region og i privatpraksis eller privat virksomhed.  
Samtidig arbejde for at ergoterapeuter får kendskab til nye relevante jobområder og 
inspireres til at søge jobs både på nye og velkendte arbejdsområder 
 

• Over for politikere og ledere italesætte, at fagligt dygtige ergoterapeuter er afhængige af 
faglig udvikling og god ledelse. 
 

Her finder du det ergoterapeutiske virksomhedsområde:  
http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/autorisation  

 
Her finder du Etfs publikationer:  

http://www.etf.dk/publikationer 
 
 

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


Trivsel på ergoterapeutiske arbejdspladser 
Vi skal støtte forskellige måder til at skabe trivsel på ergoterapeutiske arbejdspladser 
 
Regionsbestyrelsen vil derfor: 

• Lave aktiviteter i relation til Etfs fokusområde, Trivsel og kvalitet i hverdagen. 
 

• Have dialog med politikere og ledere om, hvordan der sikres sikre sunde og udviklende 
arbejdspladser med faglig udvikling og god ledelse. 
 

Medlemsarrangementer: 
Medlemsarrangementer skal inspirere til og strategisk understøtte faglig udvikling.  
 
Regionsbestyrelsen vil derfor: 

• I forlængelse af den politiske indsats for skabe flere jobs på plejecenter-området, hvor 
ergoterapeutiske kernekompetencer sættes i spil, vil vi holde en konference om at arbejde 
på bo- og aktivitetstilbud til ældre mennesker med demens eller andre problemer. 
Konferencen skal inspirere til, hvordan ergoterapeutiske kompetencer bedst sættes i spil.  
 

• I forlængelse af den politiske indsats for skabe flere jobs på beskæftigelsesområdet, hvor 
ergoterapeutiske kompetencer efterspørges, vil vi holde en konference om forskellige 
måder ergoterapeuter bidrager til opgaveløsningen på.  Konferencen skal inspirere til 
forskellige måder at organisere arbejde på og til søge forskellige jobs. Der vil også være 
opmærksom på vigtigheden af, at man som ergoterapeut søger job på baggrund af sin 
sundhedsfaglige uddannelse. 

 

• Fortsætte med arrangementer, målrettet forskellige medlemsgrupper og i forskellige 
geografiske områder. Vi modtager gerne forslag. 
 

• Fastholde tilbuddet om økonomisk støtte til arrangementer på den enkelte arbejdsplads, 
der til gengæld åbnes for medlemmer fra andre arbejdspladser. 

Her kan du læse hvad du gør,  
hvis du har en god ide til et arrangement eller søger tilskud: 

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

• Tilbyde særlige aktiviteter til bestemte grupper medlemmer, f.eks. ledige og seniorer  
Her kan du læse om særlige aktiviteter for ledige, seniorer eller andre: 

http://www.etf.dk/aktiviteter-ledige-seniorer-eller-andre-medlemsgrupper 
 

 

Du er en del af fællesskabet i Etf Region Syd 
Demokrati, dialog, inddragelse og aktivt engagement skal gennemsyre alt det, Etf Region Syd 
arbejder med. 
 
Regionsbestyrelsen vil derfor:  

http://www.etf.dk/ide-til-eller-oekonomisk-tilskud-til-arrangement
http://www.etf.dk/aktiviteter-ledige-seniorer-eller-andre-medlemsgrupper


• Fortsætte med tilbud om møder på arbejdspladser med regionsformanden om det, der 
lokalt fylder og er spændende eller vanskeligt.  

Her kan du læse om dialogmøder:  
http://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand  

 

• Tilbyde alle medlemmer at få rådgivning eller sparring hos regionsformanden eller en 
dialog med regionsbestyrelsen.  

 

• Glæde sig til at få spørgsmål, ideer og forslag fra medlemmer om aktiviteter, 
medlemsarrangementer, lobbyisme eller andet. 

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

 

• Gøre det synligt og transparent hvad Etf Region Syd arbejder med. Så medlemmer ved det, 
og der kan deles erfaringer og skabes inspiration. 
 

• Udvikle bedre og mere effektiv kommunikation med medlemmer og tillidsvalgte gennem 
brug af www.etf.dk/syd, mails og Facebook.  

 
 

Bestyrelsesarbejde i Etf: 
Regionsbestyrelsesarbejde er frivilligt arbejde, der skal skabe aktivitet og resultater for 
medlemmer og samtidig være udviklende og give mening for den enkelte. 
 
Regionsbestyrelsen vil derfor: 

• For at fremme en god og effektiv opgaveløsning, arbejde med forskellige møde- og 
arbejdsformer, der tager afsæt i ønsker og behov hos bestyrelsesmedlemmerne 
 

• Sikre at bestyrelsesmedlemmer kan deltage i relevante arrangementer: F.eks. faglige 
temadage i Etf, TR-regionsmøder eller lokale aktiviteter i Sundhedskartellet eller vores 
hovedorganisation FTF. 
 

 

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

