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Referat af RB-møde tirsdag 11. september 2018 
 

Deltagere: 

Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Bo Trælund Rossen, Lone Merete 

Handberg, Birthe Schultz, Nathasja Groth, Tomas Jakobsen,  Anna-Marie 

Laustsen.  

 

Afbud: 

Gitte Lind, Christina Maj Nørgaard, Lene Drejer, Maria Andersen, Lisa Roberts, 

Marie Kaas, Camilla Mohr Nielsen 

 

 
 

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

 
2) ”Vejr-melding” 

 

FORMÅL 

”De-breefing” 

ANVENDELSE 

Alle kan deltage i mødet uden at være 

fyldt helt op af andre ting 

 
           Sagsfremstilling: 

Vi har besluttet at starte møderne med en kort vejrmelding, en mulighed 
for en kort ”de-breefing”. Er der noget, man er fyldt af på job eller privat, 
har man mulighed for at dele det. Der er ikke tale om en runde. 
Punktet kræver opmærksomhed på, at man ikke kommer til at tage 
punkter op, som i stedet burde have været på dagsordenen. 
Der tages ikke referat af punktet. 
 
Indstilling: 
Vejrmelding gennemføres. 

 
 

3) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 
 

FORMÅL ANVENDELSE 

RB har en bred viden 
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RB kan spørge uddybende til 

orientering 

 
Sagsfremstilling: 

• Skriftlig orientering fra Anna-Marie er vedhæftet.  

• På RB-juni i juni besluttede vi på senere RB-møde at drøfte, 
hvordan vi kan være med til at udbrede Etfs 10 anbefalinger på 
hjælpemiddelområdet. T.o. holder Etf landsdækkende konference 
målrettet ergoterapeuter, der på forskellig vis arbejder med 
hjælpemidler. Jeg håber, at flere RB-medlememr vil deltage. Jeg 
foreslår, at vi afventer konferencen og efterfølgende tager stilling 
til, om der er brug for en lokal opfølgning. 

• På RB-møde i juni drøftede vi også frit valg på 
genoptræningsområdet. Etf arbejder med dette i sekretariatet og 
politisk på landsplan. Jeg mener ikke, der på nuværende 
tidspunkt er anledning til lokal omfølgning. Læs opsummering af 
Etfs vurdering her: http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/frit-valg-paa-
genoptraening-hvad-kan-vi-forvente 

• Vi har taget flere tilløb til at drøfte udbredelse af ergoterapi på det 
sociale område. T.o. kommer det på HB-dagsordenen i 
september. Jeg vil foreslå, at RB på senere møde drøfter, om der 
er noget, vi lokalt skal følge op på. 

• I forbindelse med TR-regionsmøderne i efteråret 2019, bliver der 
særlige tilbud til regionale TR, både indenfor psykiatri og somatik. 

• Jeg har haft en drøftelse med Etfs kommunikations medarbejder 
Luise Hjort om de ”direkte-mails-til alle-medlemmer”, som vi efter 
GF18 er begyndt at sende ud. Vi har fået tilbagemeldinger fra 
medlemmer, om at det er rart med korte nyheder i egen 
indbakke, som er med til at give billede af hvad Etf i Region Syd 
laver. 
Luise og jeg vurderer, at vi har haft i noget rigtigt, og at det stille 
og roligt skal udvikles. Jeg vil derfor fortsat lave direkte mails 
jævnligt og styret af, hvornår der er relevant indhold. Er RB enig? 
 

Indstilling:  
Tages til efteretning 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 

 

4) Opsamling fra RB-samtaler 

 

FORMÅL 

RB er orienteret om, at der er gen-

nemført samtaler 

ANVENDELSE 

RB får viden om generelle ting, der 

har været drøftet 

 
Sagsfremstilling: 

           Maria, Nathasja, Birthe, Tomas og jeg har haft samtaler. Samtaler      
           med Gitte, Lisa og Lene er udskudt pgra sygdom og med Jørgen pgra    
           travlhed.  
 
           Hver enkelt melder tilbage, hvis der er noget som de ønsker at dele med  
           resten af RB. 
 
           Generelle forhold: 

http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/frit-valg-paa-genoptraening-hvad-kan-vi-forvente
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/frit-valg-paa-genoptraening-hvad-kan-vi-forvente
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           Birthe forslår, at vi kan afprøve en arbejdsmetode (vedlagt). Birthe og jeg  
           har talt om, at vi evt. kan afprøve den, når vi skal drøfte trivsel på   
           arbejdspladser og RBs rolle /muligheder. (Nov eller temamøde januar?)  
           Er RB med på det? 

 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

            RB vil gerne afprøve forskellige metoder til brug i debatter. Hvis RB  
            medlemmer møder metoder, de gerne vil afprøve, tager man kontakt til  
           Anne-Marie for at koordinere, hvornår det giver mening at afprøve den. RB  
           er indstillet på, at evaluere, og prøve os frem til hvilken metode der kan  
           give mening til at fasilitere debatterne. 

 

5) Økonomi 

 

FORMÅL 

Sikre at RB har viden om regionens 

økonomi 

ANVENDELSE 

Medvirker til at RB kan træffe de bed-

ste beslutning 

 
Sagsfremstilling: 
Som følge af beslutning på HB-møde i december 2017 om besparelse på 
de regionale budgetter i 2018, er den budgetramme, vi tidligere har fået 
meldt ud ikke gældende. På HB-møde i april blev beslutning fra december 
2017 justeret.  
Ultimo august har vi fået budgettallene for 2018. 
Region Syd får et samlet driftstilskud på 216.480 kr. På GF17 blev der 
vedtaget et budget (vedlagt) med et forventet driftstilskud på 235.000 kr. 
 
Jeg forventer snarest at få en status over aktuelt forbrug. Den 
eftersendes. 
 
 

            Indstilling: 
            RB drøfter økonomien. 

 
            Beslutning:  
 

RB er orienteret om, at vi får et mindre driftstilskud end forventet i 2018. Vi 
har på dette møde først fået tallene for budgettet i 2018. Vi har endnu ikke 
fået de faktuelle tal for forbruget. Det er derfor ikke muligt for RB at lave et 
nyt tilpasset budget, og det er ikke muligt for RB at tilpasse aktiviteterne til 
budgettet, da aktiviteterne er planlagte. RB noterer sig, at HB har forstå-
else for at der kan komme et overforbrug tilsvarende de aktiviteter, der var 
planlagt til 2017, men først blev afholdt i 2018. 
 

 
6) RB’s deltagelse i Ergo18 

 

FORMÅL 

Beslutte hvor mange og hvilke RB-

medlemmer, der kan få betalt 

deltagelse i ERGO18 

ANVENDELSE 

Sikre at RB-medlemmer har en bred 

viden om ergoterapi 
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           Sagsfremstilling: 
           Du kan læse alt om ERGO18, indhold og priser mv. her:      
           http://www.etf.dk/ergo18 
 
           Vi har afsat 9.000 kr. i budget 2018 til RB-medlemmers deltagelse i    
           konferencer. Etfs sekretariat estimerer, at fuld deltagelse (deltagergebyr,  
           middag, overnatning, transport og tabt arbejdsfortjeneste) vil beløbe sig til  
           8.-10.000 kr. pr. deltager. 
           Vi kan altså vælge at lade et RB-medlem deltage. Eller vælge f.eks.at  
           betale deltagergebyr, men ikke tabt arbejdsfortjeneste. 
 
           Hurtigt overblik over økonomien ved deltagelse: 

• Deltagergebyr 2 dage: 1600 kr. 

• Middag: 400 kr. 

• Engangsbilletter: 1. dag, 1200 kr, 2. dag, 800 kr. 

• Overnatning: 6-1200 kr. 

• Transport: ? 

• Tabt arbejdsfortjeneste: ? 
 
           Inden RB-mødet vil jeg bede jer overveje /afklare: 

• Kan jeg få betalt deltagelse fra min arbejdsplads? 

• Kan jeg får tjenestefri med løn? 

• Ønsker jeg, at Etf deltager mit deltager-gebyr? 

• Ønsker jeg, at Etf deltager min tabte arbejdsfortjeneste? 

• Er jeg indstillet på at bruge ferie /afspadsering? 

• Hvad er min principielle holdning til, om RB skal dække alle eller 
kun nogle udgifter? 

              
Indstilling: 
På RB drøftes ovesntående, og det besluttes, hvordan vi gør. 
 
Derefter tages der stilling til hvem, der får deltagelse og evt. andre udgifter 
betalt. 
 
Beslutning: 
RB skal være opmærksom på om der afsættes det rigtige beløb til RB-
medlemmers deltagelse i konferencer/møder i budgettet. RB bør have en 
særlig opmærksomhed de år, hvor der er ergoterapifaglig konference.  
 
De RB-medlemmer der har tilkendegivet i forbindelse med mødet, at de 
gerne vil deltage, får deltagergebyret, middag og transport betalt. 
Deltagere er: Christina, Nathasja, Birthe, Gitte, Bo, Tomas og Lone.  
RB-medlemmer dækker selv arbejdstid ind med tjenestefri med løn eller 
ferie/flex el. lign.  
RB-medlemmerne vurderer, om det passer bedst med transport eller 
overnatning, men orienterer Anna-Marie, såfremt der ønskes overnatning 
Birthe har overnatningsmuligheder (10 kms afstand), hvis man gerne vil 
gøre brug af det. 
 
De RB-medlemmer, der får betalt deltagergebyr og middag, tilmelder sig 
selv på hjemmesiden. Der skal angives, at det er Etf Region Syd, som 
skal betale.  

      
7) Arrangementer, som vi har sat i gang 

http://www.etf.dk/ergo18
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FORMÅL 

Skabe overblik over hvad vi har i 

gang 

ANVENDELSE 

Sikre at RB-medlemmer deltager i 

relevante arrangementer 

 
           Sagsfremstilling: 
           Vi har gang i meget.  
           T.o. planlægger jeg at deltage i de 4 arrangementer vi  
           selv laver i september og oktober. 
                  

• Krydspres – Myndighedsområdet, torsdag 13. september i Vojens. 

Lone og Anna-Marie deltager  

 

• ”Byen for Livet”, en demenslandsby under skabelse, torsdag 27. 

september i Fredericia.  

Tomas og Anna-Marie deltager. 

 

• Konference om ergoterapi på plejecentre, plejeboliger mv. ,torsdag 

11. oktober i Kolding.  

Arbejdsgruppen: Lone, Christina og Lisa deltager. Hele RB opfordres til 

at prioritere deltagelse. 

 

• ”Få støvet dit fagsprog af”, mandag 22. oktober i Fredericia.  

Anna-Marie deltager. 

• Arbejdsmiljøkonference. Vores hovedorganisation FTF sætter sammen 

med LO Fyn fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med den europæiske 

arbejdsmiljøuge 43. Tirsdag 23. oktober i Odense.  

Evt,. interesserede RB-medlemmer tilmelder sig 

       Vi har så småt gang i planlægning af  

• 3 fyraftensmøder, der skal give opdatering i forhold til aktivitetsvidenskab,      
             teori og metoder 

• Konference på beskæftigelsesområdet 

• Hvad får du for dit kontingent? 
 
 

Indstilling: 
RB tager overblik og deltagelse i arrangementer til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 
 

8) Et blik på vores handleplan 
 

FORMÅL 

Overblik over hvad vi har i gang eller 

måske skal sætte si gang 

ANVENDELSE 

Sikre at RB handler rettidigt  

 
 
            Sagsfremstilling: 
           Handleplan og oversigt over aktiviter, der er sat i gang, sættes i gang  
           senere eller er sat på hold er vedhæftet. 
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           I bedes inden mødet: 

• Orientere jer i handleplan og oversigt over aktiviteter.  

• Reflektere over om der er noget, vi mangler eller bør have særlig fokus 
på? Er der medlemsgrupper, som vores tilbud ikke henvender sig så 
meget til? F.eks. ergoterapeuter på somatiske og psykiatriske sygehuse? 

• Er der arrangementer, som vi ’let’ kan sætte i gang? 
 

Indstilling: 
RB drøfter og tager beslutninger 
 
Beslutning: 
 

• RB oplever, at vi har rigtig godt fat på arbejdet og implementering 
af handleplan. 

• Anna-Marie har skrevet til TR på psykiatriske sygehuse og spurgt, 
om der er noget, de mangler i forhold til arrangementer. Skriver 
tilsvarende til TR på somatiske sygehuse. 

• RBs præsentation af implementeringstratgi for gundfortælling (RB 
nov.) kan evt. afstedkomme ønske om flere aktiviteter. 

• Når Sundhedskartellet har lagt rammer for 1. maj 2019-
arrangementet, planlægger RB vores deltagelse. 

• Overvejelser, som evt. skal med i handleplan 2019-2020: 
- Trivsel på arbejdspladser, evt. arrangement 
- Opflg. Aktiviteter i forhold til Etfs anbefalinger på det 

sociale område, herunder bla. socialpsykiatri. En særlig 
opmærksomhed på det sønderjyske område: Søger 
ergoterapeuter jobs på det sociale område? 

- Ide fra ØST: god erfraing med at afholde åbent-hus-
arrangementer på forskellige arbejdspladser 

 

9) Hvad vil bruge RB’s temamøde i januar til? 

 

FORMÅL 

RB begynder at overveje, hvad vi vil 

bruge temamødet 11. januar 2019 til 

ANVENDELSE 

Sikrer at vi får et godt tema-møde 

 
Sagsfremstilling: 
Vi har tradition for et temamøde på 2-3 timer inden RB’s julefrokost. 
Vi har haft oplægsholdere eller selv taget drøftelser. 
I 2018 havde vi en proces, hvor vi sammen skabte et billede af nogle af 
opgaver og udfordringer, vi kunne forvente fremadrettet. Den proces hjælp 
os i arbejdet med at skabe en konkret handleplan for arbejdet i 208-2019. 
 
Jeg vil bede jer inden RB-mødet overvej, hvad I kunne ønske jer, at vi 
brugte mødet til.  
En proces som den vi havde i januar 2018? En oplægsholder om hvilket 
emne? Andet? 
 
 
Indstilling: 
RB deler synspunkter og tager indledende drøftelser, der er med til at 
kvalificere endelig beslutning på mødet i november. 
 
Beslutning: 
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1. prioritet: Tema-drøftelse. Hvordan påvirkes trivsel på 
arbejdspladserne af at være en del af en politisk styret organisation? 
Hvordan håndtererer jeg, at politiske beslutninger presser min 
faglighed – og trivsel? Hvordan kan jeg påvirke de politiske 
processer? 

2. prioritet: Lobbyisme 
Anna-Marie videre, så beslutning kan kvalificeres i november. 
 
Derudover interesse i evt. på senere tidspunkt at drøfte: 
-hvilke fremtidsscenarier, der måske er på vej (nyudannelsesreform – 
tværgående arbejde på tværs af fag og sektorer – bevægelse fra 
centralisering til decentralisering) 
-fremadrettede opgave i Etf. Synenergi og samspil mellem nationalt og 
regionalt niveau. 
 

 

 

10) Fast punkt: Næste møde, 22. november  2018     

     

FORMÅL 

RB får viden om en del af de emner, 

som forventes på næste RB-møde 

ANVENDELSE 

Er med til at kvalificere det fremadret-

tede arbejde 

 
Sagsfremstilling: 
Det forventes at RB skal: 

• drøfte strategi for implementering af grundfortælling 

• træffe beslutninger om GF19 

• evt. drøfte trivsel på arbejdspladser og RB’s rolle 

• evt. drøfte lokale aktiviteter i forhold til HB’s drøftelser om 
ergoterapi på det sociale område 

 
RB drøfter om der er andre ting, som vi på nuværende tidspunkt kan se, 
skal prioriteres. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 

 
11) Hvordan gik mødet? 

 

FORMÅL 

RB reflekterer over mødet og egen 

indsats og deler med hinanden 

ANVENDELSE 

Er med til at sikre bedre møder frem-

adrettet 

 
 

Sagsfremstilling: 
RB evaluerer mødet ud fra: 

• Hvad fik jeg ud af mødet? 

• Hvordan var mnin egen forberedelse? 

• Hvad blev jeg mere nysgerrig på? 
 

            Indstilling: 



 

 

 

 

 

 

8/8 

 

RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres 
anderledes på kommende møder. 
 
Beslutning: 
Evaluering gennemført 
 
 

12) Evt.  

 

 

 

 


