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Referat fra  RB-møde mandag 23. januar 2017  
 
Deltagere: 
Camilla Mohr Nielsen, Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Silja Junker 
Jørgensen, Helle Svendsen, Tomas Jacobsen , Christina Maj Nørgaard, Gitte Lind, , 
Marie Kaas, Anna-Marie Laustsen.  
 
Afbud: 
Karin Horsted, Camilla Hartung Hansen, Anette Bisgaard, Birthe Schultz 
 
 
Dagsorden: 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Marie er ordstyrer  
Marianne fast referent. 
 
Referatet fra november er udsendt på mail og godkendt.  
 

2) ”Vejr-melding” 
Vi har besluttet at starte møderne med en mulighed for, at  man hurtigt kan 
dele med andre om forhold på job eller privat, hvis der er behov for det. Der 
er ikke tale om en runde. 
 
Der tages ikke referat af punktet. 
 

3) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 
Sagsfremstilling: 

• Politisk tiltag overfor Esbjerg Kommune. Der er stort set ingen 
ergoterapeuter ansat. Samarbejde med et medlem. Debatindlæg til 
Jyske Vestkysten og opfølgende drøftelser med politikere i Børne- og 
Familieudvalget.  
Der orienteres mundtligt. Debatindlæg til Jyske Vestkysten og 
uddybende beskrivelse til politikere er vedlagt. 

• Skriftlig orientering  fra AML om andre ting er vedlagt.  
• Forestående valg i Etf. (Landsformand, regionsformand, HB-

medlemmer samt repræsentanter og RB-medlemmer) 
 

            Indstilling: 
Tages til efterretning.    
 
Beslutning:   
Taget til efterretning. 
 

  
   
 



 
 
 
 
 
 

2/7 
 

4) Orientering fra HB januar 2016 
Sagsfremstilling: 
På HB-møde fyldte præsentation af medlemsundersøgelsen meget. 
Nyheder vedr. medlemsundersøgelse (9. januar) og ændret medlemsservice 
(19.december) 
 
Mulighed for at stille spørgsmål 
 
Indstilling: 
RB tager orientering til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning 
 

5) Ansøgning om tilskud til arrangement på arbejdsplads 
Sagsfremstilling: 
Der søges om betaling af oplægsholdere til en temadag for alle 
ergoterapeuter på psykiatriske hospitaler om genopstræningsplaner i 
psykiatrien. 
 
Det er et relativt stort beløb, men et politisk meget vigtigt emne, som samler 
alle de relavante ergoterapeuter. Hvis ikke leder og TR havde planlagt 
dagen, ville det have været en oplagt opgave for RB. 
 
Ansøgning er vedlagt. 
 
Indstilling: 
RB tilgodeser ansøgningen. 
 
Beslutning: 
RB imødekommer ansøgning for så vidt angår foredrags- og 
undervisningshonorar til oplægsholdere. 
RB dækker også transport i egen bil Aalborg- Odense retur, men det faktiske 
antal km. (der er en fejl i kilometertallet i ansøgningen) 
 

 
6) Workshops /gruppearbejde 

Sagsfremstilling: 
RB afprøver metode, hvor vi arbejder i mindre grupper. 
Der afsættes 1 time til hver gruppe + 10 minutters tilbagemelding fra hver 
gruppe.  
Er der behov for at træffe beslutninger, sker det under de 10 minutters 
fremlæggelse. 
 
Medlemmer af de 3 grupper tager en kort referat, så alle efterfølgende er 
orienteret. 
 
Indstilling: 
Metoden afprøves. 
 
Gruppe 1:  
Planlægning af generalforsamling 5. april.  

             
Anna-Marie, Camilla Mohr, Silja, Helle og Marie har arbejdet med dette.  
 
Beslutning: 
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Der bliver mulighed for at lave en skriftlig præsentation inden GF17, hvis man 
ønsker at opstille. Det er også muligt at stille op på selve dagen med 
mulighed for at præsentere sig med navn og arbejdssted. 
 
Der er mange input til afvikling af GF, som Anna-Marie tager med i videre 
arbejde med planlægning af GF (uge 7). Sender løbende orientering til RB. 
 
Hvis hensigtsmæssigt bliver gruppe 1 inddraget i arbejdet på mail, evt. skype 
eller evt. møde. 
 
 
Gruppe 2: 

     Planlægning af arrangement om PTSD, integration og kulturmødet. 
      
      Gitte og Tomas har arbejdet videre.  
      Arrangementet hedder nu ”Temaften om kultur og sygdomsforståelse i 

ergoterapeut-praksis”. Revideret oplæg er vedhæftet. 
 
      Beslutning:   

 RB er indstillet på at afholde arrangementet i maj, og Danske    
 fysioterapeuter, region syd inviteres til at være med, hvis de ønsker det. 

       
      Vil Dfys ikke være medarrangør afholder Etf selv arrangementet.  
 
      Der er lavet en teaser for medlemsarrangementet, som bruges ved 

annoncering. 
        
  
     Gruppe 3: 

           Opsamling fra RB-mødet 13. januar. Hvilke ting skal RB samlet arbejde     
           videre med.  

Marianne, Jørgen og Christina har arbejdet med dette. 
 
Beslutning: 
Der arbejdes videre med nedenstående ideer til tema-drøftelser på senere 
møder. Nogle af emnerne skal evt. istdet for behandling på RB-møder gives 
videre som ideer til det samlede Etf. 
 
Forslag om kommunalvalg som punkt senest på junimøde.  
 

            
           Kommunevalg den 21.11.2017.   
           FØR:  
           Handouts til medlemmer 
           Med spørgsmål til politikerne med evidensbegrundet  
           baggrundsmateriale    
           Evt. Med ergoterapeuten ud. (Downloads)   
           Workshop på RB- møde.  
           Med drøftelse af vigtige "ergo" sager.  
           Evt. På TR-regionsmøde (evt. RB deltagere) 
           Evt. Nedsættelse af ad-hoc gruppe.  
 
           UNDER:  
           At deltage i vælgermøder.  
           Evt.  eft.-> klæde RB på til det.  
           Facebook gruppe. 
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           EFTER : introduktion/goddag til nye politikere. (Hands out/direkte  
           møder) AML/etf.  
 
           OP-NED 
           HB <-> medlemmer/RB  
           HB<-> RB/ medlemmer 
 
            Medlemsmøder? 
             -> kom og drøft hvordan vi arbejder med og tænker etf.  (Små møder,        
           debat/cafemøder) 
           Spredt geografisk  evt. Skype på tværs i regionen.  
           Debatforum - evt. Oplæg virtuelt eller fysisk.  
 
           Forslag til Etf:  
           Pris til arbejdspladser der fremmer.....  
 
           Mentor ordning til ene ergoterapeuter.  (Har du brug for en livline)  
           % svært at få fat på dem.  
 
           Landkort over beskæftigelsen. Indenfor hvilke fagområde er vi ansat og    
           hvor.  
           (Kan trækkes på regions/landsplan). Som så kan formidles via etf.  
 
            Årshjul:  
            Punkt på dagsorden hvad er temadrøftelse på kommende møder.   
 
            Demens/geriatri: Hvornår er vi "specialister" eller fagligt gode?  
 
 

 
7) Fast punkt: Kort status over arrangementer, som er under under 

planlægning 
Sagsfremstilling: 
Kort status om de arrangementer, som ikke har haft et selvstændigt punkt. 
 

• Møder målrettet medlemmer i socialpsykiatrien, planlægges og 
afholdes i samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og 
Psykosocial Rehabilitering.  
Onsdag 22. marts kl. 16,30 - 19 i Odense. Hvem deltager fra RB? 
Onsdag 29. marts kl. 16,30 - 19 i Esbjerg. Hvem deltager fra RB? 
 

• Anna-Marie har sammen med medlemmer fra Odense og Faaborg-
Midtfyn Kommuner holdt møde med leder på 
ergoterapeutuddannelsen i Odense. 
Vi har talt med en møderække (f.eks. 3 møder) med fokus på 
sammenhæng mellem aktivitetsvidenskab – teori – metoder – 
redskaber. Der vil ikke være tale om kursus, men en præsentation.  
Uddannelseslederne i Odense og Esbjerg har påtaget sig at 
udarbejde et forslag.  
Der tænkes udbudt møder både i Esbjerg og i Odense i 2017. 
Der vil blive suppleret mundtligt. 
 

• OK18 arbejdspladsmøder. 
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Forhandlingsleder Dorthe Julie Kofoed og Anna-Marie besøger så 
mange arbejdspladser som muligt torsdag 30. og fredag 31. marts. 
 

            Indstilling: 
      Orientering tages til efterretning  
 
      Beslutning: 
      Orientering taget til efterretning. 
 
      Vedr. møderne som planlægges sammen med Psykiatriselskabet: Helle 

deltager på mødet i Odense, og Jørgen deltager på mødet i Esbjerg.Både 
helle og Jørgen tilmelder sig selv via hjememsiden. Anna-Marie deltager på 
begge møder. Andre RB-medlemmer kan også deltage. 

       
8) Tilbagemelding fra RB-medlemmer, som har deltaget i temadage mv. 

Sagsfremstilling: 
De RB-medlemmer, som har deltaget i tema- eller kursusdage eller 
konferencer betalt af Etf giver en kort tilbagemelding (”3 minutter”) ud fra flg. 
vinkler: 

• Hvad fik jeg med mig hjem? 
• Hvad giver det til RB-arbejde? 

              
Denne vil der blive flg. information: 

• Helle, temadag for kliniske undervisere 
• Silja, temadag om dysfagi 
• Anna-Marie, KL’s sundhedspolitiske konference 

 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Orientering taget til efterretning. 

      
9) Henvendelse om medlemsarrangament om at være hjerneskadet. 

Sagsfremstilling: 
Medlem Mikael Vittrup har henvendt sig og tilbyder sig som oplægsholder. 
Henvendelse fra Mikael Vittrup er vedlagt. 
 
Indstilling: 
RB beslutter om der skal afholdes et sådan arrangement. 
 
Beslutning: 
RB prioriterer andre opgaver lige nu, hvorfor der takkes nej til tilbuddet.  
 

10) Status i forhold til landsdækkende initiativ om demens 
Sagsfremstilling: 
Der er vedlagt en status fra HB-mødet, januar 2017. 
 
Derudover har Anna-Marie sammen med næstformand Lotte Lagoni bedt om 
et møde og besøg i demenslandsbyen i Svendborg. 
 
RB har tidligere kort vendt, at det kunne være relevant med besøg hos ledere 
/ politkere i kommuner, der har organiseret arbejdet med demente sådan, at  
ergoterapeuter ikke er inddraget hensigtsmæssigt.  
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Indstilling: 
RB drøfter hvordan der kan bakkes op om en landsdækkende temadag? Evt. 
ved at RB-medlemmer deltager? 
 
RB tager en kort drøftelse af, om der er ideer til lokaler initiativer, som ønskes 
drøftet på senere RB-møde. 
 
Beslutning: 
RB medlemmer bør overveje at deltage på den landsdækkende temadag om 
demens, der faholdes i Odense, d. 3.4.2017. Hold øje med kalenderen på 
etf.dk.  
De RB medlemmer, der gerne vil deltage, melder sig til og får deltagegebyret 
betalt af RB. 
 
Der ønskes et drøftelse senere om belysninger af de forskellige måder at 
arbejde med demens på, og hvordan kan vi som RB arbejde politisk for at 
fremme det. 
 

11) Status om landsdækkende initiativ i forhold til 
arbejdsmarkedsrehabilitering. 
Sagsfremstilling: 
Der er mange ting i gang. Bla. har der været afholdt en workshop for 
medlemmer, hvor også Tomas, Marianne og andre medlemmer fra Syd  har 
deltaget.  
Der foreligger nu en projektplan, som beskriver de forskellige tiltag på lokalt 
og nationalt plan. Den er vedlagt. 
Indstilling: 
RB har mulighed for at stille spørgsmål i forhold til projektplan. 
 
RB tager en kort drøftelse af, om der er ideer til andre lokale initiativer end de 
beskrevne? Er det tilfældet, sætter vi på dagsordenen til senere møde. 
 
Beslutning: 
Punktet tages op igen, formentlig efter sommerferien, hvor der drøftes, om  
og hvordan RB skal lave lokale initiativer, der støtter op om den nationale 
proces. 
 
Hvis man kender til en kommune, hvor der kan være behov for at der bliver 
sat fokus, sendes en mail til Anna-Marie. 
  

12) Evaluering af den anderledes måde at holde møde på. 
 

• Fokus på hvordan vi understøtter forberedelsen til RB-møder. 
(læsning af bilag osv.) 

• Lidt for meget ”stof” på dagsordenen, men ok mødeform. Vigtigt, når 
der er vedhæftet bilag, skal det sendes ud i god tid, så der er tid til 
forberedelse.  

• Tydelighed på hvor lang tid er der til opfølgning efterfølgende, og 
hvad skal der laves opfølgning på.  

• Vi prøver formen igen, men ikke hver gang, og øves os til at blive 
bedre.  

• Opgaven for gruppearbejdet skal gerne fremgå af dagsorden.  
 
 

13) Næste møde 
Sagsfremstilling: 
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Er der særlige ting, vi skal drøfte? 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

           Næste møde har fokus på GF17 og det fremadrettede arbejde, samt     
           økonomi.  
 

14) Evt.  
Referaterne fra de seneste RB-møder ligger ikke på hjemmesiden, men er på 
vej.  
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