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Referat af RB-møde tirsdag 3. maj 2016  

 
 
Deltagere: 
Jørgen Peschardt, Anne Mette Riber, Tomas Jacobsen, Birthe Schultz, Camilla 
Mohr Nielsen,Christina Maj Nørgaard, Gitte Lind, Anna-Marie Laustsen, Camilla 
Hartung Hansen.  
 
Afbud: Marianne Roth Sørensen, Silja Junker Jørgensen, Helle Svendsen, Marie 
Kaas, Karin Horsted, Anette Bisgaard 
 
 
 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Anne Mette er ordstyrer  
Birthe og Gitte tager referat  
 
Godkendelse af dagsorden og referat fra møde i marts.  
 

2) Velkommen til RB-arbejdet 2014-2015! 
Sagsfremstilling: 
RB præsenterer sig for hinanden.  
Hvem er jeg? Hvad vil jeg opnå med arbejdet i RB? Hvad vil jeg gerne 
bidrage med? 
 
Det anbefales, at man har orienteret sig i notatet ’Politiske roller i 
Ergoterapeutforeningen’ . Det er vedhæftet. 
 
Der bliver aftalt et tidspunkt for individuel introduktion til RB-arbejdet, hvor 
Camilla og Anna-Marie mødes. 
 
Der er mulighed for at spørge ind. 
 
Indstilling: 
Tages til efteretning        
 
Beslutning: 
Der er lavet præsentationsrunde 

 
3) Konstituering 

Sagsfremstilling: 
RB skal konstituere sig med en næstformand for et år af gangen. 
Siden 2013 har Marianne været næstformand. 
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Da vi ikke havde kampvalg på generalforsamlingen (og derfor ingen 
stemmetal), skal RB tage stilling til, hvem der er henholdsvis 1. og 2. 
suppleant. 
 
Indstilling: 
RB drøfter og konstituerer sig med næstformand.  
 
Der trækkes lod om hvem, der er 1. og hvem der er 2. suppleant. 
 
Beslutning: 
Marianne vil gerne fortsætte og konstitures i enighed. 
 
Efter ønske fra Christina og Camilla bliver fordeling på 1. og 2. suppleant 
således: 
Christina Maj Nørgaard: 1. suppleant 
Camilla Hartung  Hansen: 2.suppleant 
 

 
4) Hvordan ønsker vi at arbejde som regionsbestyrelse? 

Sagsfremstilling: 
Anna-Marie kommer til mundtligt oplæg til drøftelse og 
forventningsafstemning af arbejdsforhold og vilkår i RB. Herunder hvordan vi 
hjælper hinanden med at skabe konstruktive møder, hvor vi har fokus på de 
opgaver, der skal løses. 
 
RB-medlemmer har inden mødet overvejet, om der er forhold, hvor de ønsker 
at hidtidig praksis skal ændres. 
 
Anna-Marie ønsker fremadrettet at have individuelle samtaler med RB-
medlemmer. Med drøftelse af hvad man brænder for, og hvordan det kan 
komme til udtryk i arbejdet. Som udgangspunkt telefonsamtaler eller samtaler 
i forbindelse med andre møder. 
Anna-Marie ønsker samtalerne kort tid efter, at man er valgt, og som 
udgangspunkt én samtale i hver valgperiode. Foreslår at alle RB-medlemmer 
tilbydes en samtale henover sommeren 2016.   
 
Indstilling: 
RB drøfter og træffer beslutning på baggrund af oplæg og overvejelser inden 
mødet, om hvordan  RB fremadrettet skal arbejde.  
 
RB beslutter, at der fremadrettet som udgangspunkt gennemføres én 
samtale med RB-medlem og regionsformand for at sikre, at alle får de bedste 
muligheder for at arbejde med det i RB, som de brænder for. Anna-Marie 
laver individuelle aftaler med alle RB-medlememr og suppleanter henover 
sommeren 2016. 
    
Beslutning: 
 
RB beslutter, at vi hjælper hinanden til at holde fokus på de opgaver, vi er 
valgt til at løse, samtidig med at vi giver hinanden ’plads’, fordi  RB-arbejdet 
hovedsagligt er frivilligt arbejde. 
Det betyder bla. : 

• at vi hjælper hinanden med at overholde dagsorden og tidsplan 
• sørger for at få ting sat på dagsordenen, så alle kan forberede sig  
• hjælper og respekterer ordstyrerens funktionen 
• forsøger at undgå for mange gentagelser i debatten 
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• hjælper hinanden til at respektere, om et givet punkt er til kort 
orientering eller egentlig debat. Det markeres allerede i dagsorden og 
tidsplan, om punktet er til orientering eller debat.  

 
Anna-Marie er mødeleder, mens RB beslutter, at Marianne er fast referent og 
funktionen som ordstyrer går på skift. Når alle har prøvet at være ordstyrer 
evaluerer vi. 
 
Det besluttes, at vi også fremadrettet holder forskellige typer møder, så vi har 
både faktuelle / stringente møder og mere løst strukturerede debatterende 
møder. Der arbejdes med forskellige diskussionsformer – gerne i grupper ind 
i mellem.  
I forhold til møderne i 2016-17 er der allerede flg. struktur: 

• De kommende 3 møder ( juni, august og oktober) bliver korte og 
koncenterede. Mange af debatterne flyttes til det møde, der samme 
dag holdes sammen med repræsentanter og medlemmer. 

• De 2 sidste møder inden generalforsamlingen i 2017, handler i 
overvejende grad om forberedelse af GF, og bliver derfor meget 
koncenterede og faktuelle. 

• De resterende møder planlægges ud fra det, vi på det tidspunkt har 
mest behov for. 

• Det overvejes igen i år at lægge et debatmøde med mere løst 
struktureret form inden RB’s julefrokost. 

 
RB beslutter, at vi starter møderne med en kort ”vejrmelding”, som en 
mulighed for at fortælle højt, hvad der fylder på job eller privat og på den 
måde lægge det fra sig. Det er ikke en runde og som udgangspunkt  
kommenteres der ikke. 
”Vejrmeldingen” tages ved mødes start. 
 
Mødetidspunkterne er normalt kl. 15-19,30. 
Der er mulighed for at aftale andet start- og/eller sluttidsspunkt. 
Alle forsøger at deltage i mødet fra startet. 
  
Omkring samtaler mellem de enkelte RB-medlemmer og regionsformand 
besluttes flg: 

• Fremadrettet tilbydes hver enkelt RB-medlem mindst en samtale med 
Anna-Marie i valgperioden. Har nogle ønsker om flere samtale, får de 
det.  
Hen over sommeren kommer Anna-Marie med forslag til individuelle 
samtaler med alle RB-medlemmer og suppleanter. Som 
udgangspunkt telefonsamtaler. 

• Samtalerne holdes naturligvis i respekt for, at RB-arbejdet er frivilligt. 
Udgangspunkt for samtalen er: Hvad brænder jeg for? Hvordan kan 
jeg lykkes med det? Hvordan bliver jeg tilfreds med at være en del af 
RB? 
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5) Generalforsamling 2016 
Sagsfremstilling: 
Vi gennemfører ikke en elektronisk evaluering af GF2016. Der er sendt 
en ’tak for sidst’-mail til deltagerne med invitation til at fortælle hvis der er 
noget, som de synes RB skal vide. Der er også opfordret til at bidrage med 
udsagn, der kan fungere som appetit-vækker på GF17. 
 
RB får mulighed for at evaluere generalforsamlingen ud fra egen oplevelse. 
 
Indstilling: 
RB’s og medlemmers oplevelser inddrages ved planlægning af GF17 
 
Beslutning: 
De forholdsvis få tilbagemeldinger, der er givet fra medlemmer, er alle meget 
positive. De fleste tilbagemedlinger kommer fra yngre medlemmer, som 
måske har deltaget i GF for første gang. 
 
Ved planlægning af GF 17 overvejes: 

• Kan det gøres mere spændende?  
• Hvordan får vi lavet nogle gode diskussions- og arbejdsformer? 

Debatten om fokusområder var nærværende og god. Godt med 
mulighed for at tilkendegive prioritering med tal. Kan det overføres til 
andre debatter? 

• Godt med debat i grupper. Giver bla. mulighed for at diskutere 
forskellige ting, fordi vi arbejder forskellige steder. Kan vi udvikle 
gruppedebat, hvor et eller flere RB-medlememr faciliterer debatten 
(igangsætter, spørger ind og lyttter)? 

• Hvordan bringer vi flere (medlemmer/bestyrrelsen) talere i spill? 
• GF må gerne være forskellige år for år, så vi ikke udvikler en ’plejer’-

kultur. 
• Det var godt at få et overblik over hvad der der har været arbejdet 

med og hvad der skal arbejdes med (den røde tråd). 
• Der skal være tid til diskussioner. 
• Vigtigt at fastholde en måde at stille anonyme spørgsmål på. Fx 

aflevering i en kurv. 
 
 
 

6) Operationalisering af handleplan 
Sagsfremstilling: 
RB tager udgangspunkt i referat fra GF, noter fra debatten og den vedtagne 
handleplan. (Alle 3 dokumenter vedhæftet) 
 
RB skal bruge tilbagemeldingerne fra medlemmerne til at udfolde og 
konkretisere handleplanen. 
 
Indstilling: 
RB arbejder videre med konkrete handlinger i forhold til de enkelte punkter i 
handleplanen. 
 
Når RB ikke at færdiggøre det på dette møde, fortsættes arbejdet på mødet i 
juni.  
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Beslutning: 
Der var i tilbagemeldinger fra GF en række punkter, som RB skal arbejde 
videre med: 

• Ønsker om medlemsmøder /udbredelse af kendskab til TRIV. Anna-
Marie taler nærmere med Tina om hendes tanker om dette. 

• Der italesættes et behov for at ergoterapeuter rustes bedre til at søge 
bredere og højere stillinger. Måske italesættes det mest af 
ergoterapeuter, der synes, at andre skal søge? 
Arrangementet Ergoterapiens Mangfoldighed 19. maj har bla. dette 
sigte. Ved evaluering af arrangement drøfter vi, hvad vi mere kan 
gøre? 

• Der skal arbejdes videre med Psykiatri-Selskabet om tiltag i forhold til 
socialspykiatrien. Er der behov for politiske tiltag for at skabe ferle 
stillinger? Er der behov for særlige arrangementer for medlemmer? 

• Arbejdsmarkedsrettet rehabilitering er det særligt indsatsområde, 
hvor der planlægges en større indsats i efteråret. Koordineres på 
landsplan. 

• Måske behov for møderne eller lignende om fokus på kerneopgaven 
og kernekomepetancer? Måske i relation til prioritering og 
arbejdsvilkår? 

• Arbejdsmiljø – måske et kort oplæg som optakt til GF 2017 
• Palleation. Både politisk (flere stillinger) og som emne til 

medlemsmøder  
• Rehabilitering forandrer sig. Hvordan får vi plads til mere ergoterapi i 

rehabilitering i takt med, at andre faggrupper også begynder at 
artbejde rehabiliterende? Hvordan undgår vi at rehabilitering også 
bliver en spareøvelse? 

 
Disse punkter sættes på kommende RB-møder til behandling. 

 
 

7) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 
Sagsfremstilling: 
Der vil blive orienteret om minimum følgende og være mulighed for at stille 
korte spørgsmål: 

• HB-mødet april 2016 
• Arbejdsforhold på OUH/Svendborg, afd. N 
• Arbejdsforhold, Sygehus Sønderjylland 
• Næstformandsvalget i Etf 

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

 
            

8) Fast punkt: Kort status over arrangementer, som er afholdt eller under 
under planlægning 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres om status på de arrangementer, der aktuelt er under 
planlægning: 

- Ergoterapiens mangfoldighed torsdag 19. maj 
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- IPPA efteråret 2016 
- Medlemsmøder om Rep16 

 
            Indstilling: 

Tages til efterretning 
 
Beslutning: 
Taget til efteretning. 
 
 

9) Næste møde 
Sagsfremstilling: 
Der er planlagt flg. møder: 

• Torsdag 9. juni kl. 15-20,30 
• Onsdag 24. august kl. 15-20,30 
• Tirsdag 11. oktober kl. 15-20,30 

Alle møder incl. møde med repræsentanter og medlemmer. 
 

 
RB snakker kort om planlagt indhold og forventninger til mødet i juni. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning 
 
Beslutning: 
Tidspunkterne  taget til efteretning. 
Vi nåede ikke at indhold og forventninger til mødet i juni. 
 

10) Evt.  
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