
Opstillingsgrundlag.  

 

Jeg genopstiller til Regionsbestyrelsen i Region Syd.           

 

Jeg er 51 år. Uddannet ergoterapeut i 1995 og har siden 1996 arbejdet 

i Kolding Kommune.  

 

Til daglig arbejder jeg med genoptræning, hverdagsrehabilitering og 

har været tillidsrepræsentant siden 1999.  

 
Jeg er medlem af Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse og har 
siddet i Regionsbestyrelsen i en årrække.  
 
Jeg stiller op til genvalg i regionsbestyrelsen fordi det skaber sammenhæng og fordi jeg gerne vil fortsætte 
det spændende og udbytterige arbejde med at skabe kvalitet og trivsel for ergoterapeuter i Region Syd.    

  

Jeg brænder for:  

• At skabe det gode arbejdsliv hvor man har indflydelse, udvikles og trives.  

• At tage del i at udvikle de regionale tilbud så de matcher de behov som medlemmerne oplever.  

 

Ergoterapeuters arbejdsforhold og udvikling af fagområdet betyder rigtig meget for mig. Derfor er det 

vigtigt for mig at være en synlig og vigtig medspiller hvor beslutningerne tages. Mine kompetencer gør det 

muligt at se sammenhængene helt fra Repræsentantskabet og ned til det enkelte medlem på 

arbejdspladsniveau.  Derfor kan jeg i regionsbestyrelsen bidrage med: 

  

• At kvalificere og udvikle på de tilbud som der er på medlemsniveau. 

• At arbejde ud fra forskellige perspektiver.  

• At erhverve og anvende vigtig viden om andre fagområder og praksis.   

 

Erfaring: 

På det overordnede plan bidrager jeg med erfaring fra forskellige kommunale fora og 

Hovedbestyrelsesposten i ergoterapeutforeningen. Dette har givet mig et indgående politisk og 

organisatorisk kendskab.  

 

I Kolding Kommunes hovedudvalg deltager jeg blandt andet i udviklingen af overordnede politikker og 

retningslinjer og samarbejde med ledere og politikere. Beslutningerne er jeg ofte med til at 

operationalisere nede i det lokale MED niveau.  I hovedudvalget har jeg blandt andet arbejdet med: 

• Den forrige revision MED-aftalen.  

• Kompetencestrategier samt den seneste version af MUS-værktøjet.  

• Udarbejdelsen af vejledningen ”forebyg stress”. 

• Fremtidens TR-profil.  

 

Jeg bidrager med erfaring på medlemsniveau fra min erfaring som trænende ergoterapeut og 

tillidsrepræsentant blandt andet ved:  

• At varetage medlemmers interesser.  

• At arbejde lokalt med at være medskabende og sparringspartner i de fora hvor det er muligt.  

• At udarbejde politikker, lokal aftaler, og retningslinjer.  

• At arbejde med trivsel. F.eks. Projektet omkring den gode arbejdsplads. (Ergoterapeuten 03.15.) 

 


