
Opstillingsgrundlag til Etf - Regionsbestyrelsen i Region Syd 

Mit navn er Birthe Schultz. Jeg er født i 1958 og uddannet i 1986. Jeg arbejder på Sygehus Lillebælt 

i Kolding som klinisk underviser og genopstiller til den kommende regionsbestyrelse i region syd. 

Jeg har mange års erfaring som somatisk ergoterapeut og kliniske underviser og er særlig optaget 

af hverdagsrehabilitering og gode forløb på tværs af sektorgrænser. Samtidig besidder jeg viden 

om vilkår på et akutsygehus, som jeg vil bringe med ind i mit bestyrelsesarbejde. Mit hovedfokus i 

mit arbejde er at koble teori og praksis i gode læringsforløb i studerendes læringsprocesser. Dette 

altid med det gode borgerrettede forløb i centrum. Således er jeg dybt involveret i tiltag inden for 

fagets udvikling lige fra studietiden samt i den praksis, som vi alle står i hver dag. Der er mange 

nye udfordringer for vores profession hvilket jeg anser som yderst vigtigt at støtte med visioner for 

faget samt ved at skabe en konkret og realistisk retning.  

Jeg har en tidligere baggrund som TR, nu som TR suppleant og har for en del år tilbage siddet med 

i hovedsamarbejdsudvalget ved Kolding Sygehus. Med en bachelor i almen pædagogik og en 

master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling er jeg i stand til at hæve mig i 

helikopterperspektiv og forstå forskellige ledelseslag og politiske strømninger. Dette påvirker mine 

beslutningsprocesser, hvilket jeg bringer med i mit bestyrelsesarbejde.  

Som et engageret regionsbestyrelsesmedlem med en del års erfaring, vil jeg med stor indsigt og 

omtanke kunne varetage vores fag i den politiske udvikling der påvirker os i disse år. 

Derfor vil en stemme på mig være en stemme på nytænkning men også på stabilitet. Jeg vil forene 

nye visioner og strømninger indenfor vores fantastiske fag med fornuftig og nutidig omhu for at 

bevare kernen i faget – nemlig aktivitet og deltagelse.  

 

 

 


