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Etf Region Syd. Regionsbestyrelses forslag til handleplan for april 2019- april 2020: 

Hvad skal vi lave fremadrettet? 

Du får her regionsbestyrelsens oplæg til debat om, hvad der skal arbejdes med i perioden april 
2019 - april 2020. 
Efter generalforsamlingen operationaliserer den nye bestyrelse arbejdet på baggrund af dette 
oplæg, debatten på generalforsamlingen og de konkrete forslag og ønsker, som bliver rejst. 
 

Bestyrelsen vil være særlig optaget af: 

At skabe nye og bevare eksisterende ergoterapeutiske arbejdspladser.  

At understøtte trivsel og faglig udvikling blandt ergoterapeuter. 

 

Vi vil gøre det ved konkrete tiltag indenfor følgende områder: 

• Behov for ergoterapi 

• Medlemsarrangementer 

• Du er en del af fællesskabet i Etf Region Syd 

• Samarbejde med andre organisationer 

• Bestyrelsesarbejde i Etf Region Syd 

 

 

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. 
 
Det skal ses i lyset af, at Etf i en 10-årig periode på landsplan har behov for 2500 nye stillinger. 

Tallet er estimeret ud fra optag på uddannelsen og tilbagetrækningsreformen, hvor vi skal være 

ældre, inden vi kan gå på pension. Selv om der allerede er skabt en del stillinger, og vi aktuelt har 

lav ledighed, er det også fremadrettet en meget vigtig opgave. 

 
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.  
Vi skal fortælle, hvordan de bedre kan løse den opgave, de har ansvar for ved at bruge flere 
ergoterapeutiske kernekompetencer.  
Vi skal også fortælle, at fagligt dygtige ergoterapeuter er afhængige af faglig udvikling, god 
ledelse og sunde og udviklende arbejdspladser. 
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• Understøtte at medlemmer og tillidsrepræsentanter udnytter de muligheder, der opstår 
lokalt for at påvirke udviklingen. 
 

• Bruge Etfs nye grundfortælling. Så ergoterapeuter får ejerskab til den, og den bliver 

levende og understøtter god faglig udvikling samt skaber større viden hos politikere og 

befolkning om, hvad ergoterapi er. Du finder grundfortællingen her   

 

• Give ergoterapeuter større kendskab til, hvordan privatpraktiserende ergoterapeuter 
arbejder. Mhp at kunne dele viden med andre faggrupper og borgere eller selv blive 
inspireret til at starte som privatpraktiserende. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at lovgivning om frit-valg på genoptræningsområdet vil 
være med til at skabe større behov for ergoterapeutisk privatpraksis. Samtidig oplever vi, 
at flere ergoterapeuter er nysgerrige efter evt. at blive selvstændige. 
 

• Have særligt fokus på vilkårene for ergoterapi og ergoterapeuter på sygehusene, hvor der 
er sket meget siden Strukturreformen i 2007, og hvor der også vil komme til at ske meget i 
de kommende år.   
Vi skal selvfølgelig også have opmærksomhed på, hvad en evt. Sundhedsreform vil betyde 
både på sygehuse, i kommuner og i privatpraksis. 
 

• Være opmærksom på hvordan vi kan bruge Etfs anbefalinger på socialområdet, og hvordan 
vi kan understøtte, at flere ergoterapeuter får arbejdet på dette område. Du finder 
anbefalingerne her: 
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Socialfagligt/ergoterapeutforenin
gens_9_anbefalinger_paa_socialomraadet.pdf 
 

          

Medlemsarrangementer: 
Vi ønsker at afholde medlemsarrangementer, der inspirerer til og strategisk understøtter faglig 
udvikling.  

 

Det vil vi gøre, fordi mange ergoterapeuter oplever et stort pres på arbejdspladsen, som påvirker 

trivsel og faglig udvikling negativt. Samtidig stiller samfundet øgede krav til effekt, dokumentation, 

stærk faglighed og større tværfagligt samarbejde. 

 

Regionsbestyrelsen vil derfor: 

• Mandag 27. maj holde et medlemsarrangement i forlængelse af den politiske indsats for 
skabe flere jobs på beskæftigelsesområdet, hvor ergoterapeutiske kompetencer 
efterspørges.  
Det bliver en konference, hvor ergoterapeuter fra praksis vil fortælle om de forskellige 
måder, de bidrager til opgaveløsningen på.  Den skal inspirere til forskellige måder at 
organisere arbejdet på og til søge forskellige jobs. Der vil også være oplæg om vigtigheden 
af, at man som ergoterapeut søger job på baggrund af sin sundhedsfaglige uddannelse.  
Du kan tilmelde dig nu: LINK 

https://www.etf.dk/grundfortaelling-0
https://www.etf.dk/grundfortaelling-0
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Socialfagligt/ergoterapeutforeningens_9_anbefalinger_paa_socialomraadet.pdf
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Socialfagligt/ergoterapeutforeningens_9_anbefalinger_paa_socialomraadet.pdf
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Socialfagligt/ergoterapeutforeningens_9_anbefalinger_paa_socialomraadet.pdf
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Socialfagligt/ergoterapeutforeningens_9_anbefalinger_paa_socialomraadet.pdf
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• Udbyde nye fyraftensmøder om det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab, 
ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdsprocesmodeller, undersøgelsesredskaber og 
metoder.  I januar, februar og marts 2019 holdt vi 3 møder i Odense. Der var overvældende 
interesse, lange ventelister og gode evalueringer. 

              Baggrunden for fyraftensmøderne er ønsker fra medlemmer og bestyrelsens oplevelse af,     

              at der er stort behov for, at ergoterapeuter fremadrettet står på og sprogliggør et stærkt  

              kernefagligt fundament. Vi oplever også, at større fokus på kernefagligheden understøtter  

              den ergoterapeutiske grundfortælling – og omvendt. Du finder grundfortællingen her   

Vi holder derfor 3 tilsvarende fyraftensmøder i Esbjerg, og gentager derefter 

arrangementerne i Odense og i Vojens. 
 

• Under overskriften ”Kvalificerer din ergoterapi” holde et arrangement om modellen : The 
Intentional Relationship Model (IRM) torsdag 29. august. Arrangementet henvender sig til 
alle ergoterapeuter uanset arbejdsområde, men afholdes efter forslag fra ergoterapeuter 
på afd. P i Odense.  

 

• Arbejde på at holde et fyraftensmøde om dokumentation. Det sker i samarbejde med Etfs 
faglige konsulent på området og bliver tidligst i efteråret 2019. 

 

• Fortsætte med arrangementer, målrettet forskellige medlemsgrupper og i forskellige 
geografiske områder. Send en mail til regionsformanden aml@etf.dk , hvis du har 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  
 

 
 
Sikre fællesskab i Etf Region Syd 
Demokrati, dialog, inddragelse og aktivt engagement skal gennemsyre alt det, Etf Region Syd 
arbejder med, og du skal opleve dig som en aktiv del af fællesskabet. 
 
Regionsbestyrelsen vil derfor:  

• Fortsætte med at udsende direkte-mails-til-alle-medlemmer, når vi har noget væsentligt at 
fortælle bla. om det politisk arbejde og medlemsarrangementer. 

 

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

 

https://www.etf.dk/grundfortaelling-0
https://www.etf.dk/grundfortaelling-0
mailto:aml@etf.dk
mailto:aml@etf.dk
http://www.etf.dk/ide-til-eller-oekonomisk-tilskud-til-arrangement
http://www.etf.dk/ide-til-eller-oekonomisk-tilskud-til-arrangement
http://www.etf.dk/syd
http://www.etf.dk/syd
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• Fortsætte med tilbud om møder på arbejdspladser med regionsformanden og evt. 
bestyrelsesmedlemmer 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 sparring hos regionsformanden eller dialog med 
regionsbestyrelsen.  
 

• Fortsætte samarbejde med ergoterapeutuddannelserne i Esbjerg og Odense og deltagelse i 
Uddannelsesudvalgene.  
 

• Møde ergoterapeutstuderende, når de starter på og inden de afslutter uddannelsen, samt 
undervejs i uddannelsen hvis de studerende eller ergoterapeutuddannelserne ønsker det. 
 

• Inden Etfs Repræsentantskab Rep19 holde formøde. 
I formødet deltager de valgte repræsentanter og drøfter de ting, der skal tages stilling til 

med medlemmerne. Formøderne er medlemmernes direkte mulighed for at få indflydelse 

på Repræsentantskabets beslutninger og således en vigtig del af Etfs medlemsdemokrati. 

 
Der udover glæder RB sig til at få spørgsmål, ideer og forslag fra medlemmer om aktiviteter, 
medlemsarrangementer, lobbyisme eller andet. Send en mail til regionsformanden: aml@etf.dk  

 

 
Samarbejde med andre organisationer: 
Regionsbestyrelsen ønsker samarbejde, når det giver mening både i forhold til opgaven og 
ressourceforbrug. 
 
Vi ønsker fortsat at samarbejde med andre faglige organisationer, når det i konkrete sager giver en 
bedre opgaveløsning. 
 
Regionsbestyrelsen deltager 1. maj i et fælles Sundhedskartel-telt i Odense. 1. maj i Odense 
afholdes af Fagbevægelsens Hovedorganisation (tdl. FTF). Vi deltager, fordi vi ønsker at møde 
medlemmer i en uformel sammenhæng og ønsker at fastholde og udvikle vores samarbejde med 
andre faglige organisationer på tværs af fagbevægelsen.  
Vi håber, at mange medlemmer vil lægge vejen forbi til en kop kaffe og en god snak med 
regionsbestyrelsen. Det annonceres på hjemmesiden, når vi kender programmet. 
 
Vi opfordrer TR og FTR til at udvikle et stærkt lokalt samarbejde, både i forhold til MED-system og 
samarbejde på arbejdspladserne. 
På organisationsniveau skal vi betræde nye veje, når Etf i 2020 bliver medlem af 
hovedorganisationen Akademikerne, og derfor træder ud af de lokale samarbejdsfora i 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (tdl. FTF) og Sundhedskartellet.  
 

http://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand
http://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand
mailto:aml@etf.dk
mailto:aml@etf.dk


Etf Region Syd                                                                                                                                                 

Etf, Region Syd.  
Forslag til handleplan for 2019-2020 

 

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

• Inddrage bestyrelsesmedlemmernes forskelligartede kompetencer, mangfoldige 
holdninger og bredt dækkende praksiserfaringer i debatter og beslutninger i 
bestyrelsesarbejdet 
 

• Fremme en god og effektiv opgaveløsning arbejde med forskellige møde- og 
arbejdsformer, der tager afsæt i den opgave, som skal løses, men inddrager ønsker og 
behov hos bestyrelsesmedlemmerne 
 

• Kvalificere bestyrelsesarbejdet ved at bestyrelsesmedlemmer kan deltage i relevante 
arrangementer: F.eks. faglige temadage i Etf eller TR-regionsmøder. 
 

 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 


