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Referat af RB-møde onsdag 13. juni 2018 
 

  
 

Deltagere: 

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

Handberg, Christina Maj Nørgaard, Camila Mohr Nielsen, Birthe Schultz, Lisa 

Roberts, Nathasja Groth, Maria Andersen,  Anna-Marie Laustsen.  

 

Afbud: 

Marie Kaas, Gitte Lind, Lene Drejer, Tomas Jakobsen 

 

 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Christina 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 
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RB kan spørge uddybende til 

orientering 

RB har en bred viden 

 
Sagsfremstilling: 

• Skriftlig orientering fra Anna-Marie eftersendes.  

• Status på OK18 

• Der er vedhæftet spontane reaktioner på direkte-mail-til-
medlemmer, nr. 2, maj. Anna-Marie sparrer med 
kommunikationsmedarbejder ultimo august i forhold til erfaringer 
og fremadrettet udvikling.Sættes på RB-møde i september. 

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

 
4) At agere politisk 

 

FORMÅL 

Skærpe RBs opmærksomhed på 

hvad politisk arbejde og hvordan man 

arbejder politisk med opgaverne 

ANVENDELSE 

At udvikle det politiske arbejde i RB 

 
           Sagsfremstilling: 

     Claus Christoffer, der er PA og pressecehf i Etf kommer med oplæg. Der 
er gruppearbejde (walk and talk) om at arbejde politisk og opsamling i 
plenum.  

      Vi har knap 2 timer, fra 15,30-17,15 til punktet. 

      I drøftelserne er det hensigtsmæssigt at holde sig Etfs formål for øje:  

Foreningen er professions- og fagforening for ergoterapeuter. Foreningens 

formål er: 

• at støtte medlemmerne i deres arbejdsliv 

• at sikre bedst mulige løn- og arbejdsvilkår 

• at være drivkraft i ergoterapifagets udvikling 

• at påvirke samfundsudviklingen ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel 

• at understøtte netværksdannelse blandt medlemmerne 
 

Indstilling: 
RB drøfter hvad det vil sige at arbejde politisk. 
 
Ud fra Claus’s oplæg drøftedes i grupper, hvordan RB arbejder med: Etfs 
10 anbefalinger på hjælpemiddelmiddelområdet, frit valg på 
genoptræningsområdet og udbredelse af rehabilitering. 
 
Beslutning: 
Vedr. Etfs 10 anbefalinger på hjælpemiddelområdet:  
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I næste direkte mail til medlemmer, opfordres medlemmer, der arbejder 
med hjælpemidler kommunalt eller regionalt til at forholde sig til 
anbefalingerne samt drøfte med kolleger og ledelse hvordan de kan 
bruges og om de giver inspiration eller anledning til at ændre praksis. 
 
RB støtter op om de strategier for udbredelse, der forventes besluttet 
centralt, og RB tager punktet på dagsorden senere 
 
Etfs 10 anbefalinger tages med til de møder med politikere, som vi 
allerede har aftalt.  
Du finder anbefalingerne her: 
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/etfs-10-anbefalinger-paa-
hjaelpemiddelomraadet 
 
Vedr. frit valg på genoptræningsområdet 
Loven er i øjeblikket i høring. RB afventer beslutning og følger på de 
centrale initiativer, der bliver sat i værk. 
 
Drøftes på senere RB-møde. 
 
Vedr. Udbredelse af rehabilitering: 
Der tages en fornyet drøftelse i RB efter afholdelse af konferencen om 
ergoterapi på plejecentre. 
Det anbefales derfor, at alle RB-medlemmer deltager i konferencen. 
 
Køb af bøger: 
Bogen, ”Lokal lobbyisme – indflydelse i kommunen”, købes til RB-
medlemmer. Bogen, ”Flyt magten – sådan bliver du en god lobbyist” 
købes et ekspemplarer til cirkulation blandt RB-medlemmer. 
 
Claus’ slides: 
Sendes elektronisk til RB. 
 

5) Økonomi 

 

FORMÅL 

Sikre at RB har viden om regionens 

økonomi 

ANVENDELSE 

Medvirker til at RB kan træffe de bed-

ste beslutning 

 
Sagsfremstilling: 
RB vil på mødet blive orienteret om det faktiske budget for 2018. Det er 
ændret som konsekvens af besparelse vedtaget på 
Hovedbestyrelsesmøde i december. 
Jeg har ikke det faktiske budget endnu, så det vil blive eftersendt eller 
uddelt på mødet. 
 
RB vil blive orienteret om den første drøftelse, som regionsformændene 
har haft om principper for tildeling af økonomi til regioner. Et ønske jeg 
fremsatte på HB i april som konsekvens af besparelsen i 2018. Det vil 
senere give anledning til en fornyet drøftelse af principper for økonomisk 
tildeling. 
 
RB vil blive orienteret om det faktisk forbrug til og frem maj 2018. 
Status vil enten blive eftersendt eller uddelt på mødet. 
 

http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/etfs-10-anbefalinger-paa-hjaelpemiddelomraadet
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/etfs-10-anbefalinger-paa-hjaelpemiddelomraadet
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RB tager en første drøftelse, som en forventningsafstemning, af om vi har 
mulighed for at betale for 1 eller evt. flere RB-medlemmers deltagelse på 
ERGO18.  
Beslutning træffes på mødet i september. 
 
RB orienteres om undren, Lisa har haft i forhold til transportgodtgørelse. 
RB tager stilling til, om vi skal lægge op til fornyet drøftelse og beslutning 
på RB i september. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Vi mangler det faktiske budget for 2018 og statusopflg. RB orienteres på 
mail og punktet behandles igen på RB i september.  
 
På mødet i september tages drøftelse om RB’s deltagelse i Ergo18, på 
baggrund af oplæg fra AML, ift. hvad der er mulighed for. Det er ikke 
muligt at sende alle RB medlemmer afsted. 
 
Transportgodtgørelse til RB medlemmer: Det vil være de samme der skal 
køre langt til RB møder, og ikke en enkeltstående hændelse. Der er derfor 
tidligere truffet en beslutning i RB om at RB-medlemmer kører til høj takst 
til RB møder. Det samme er tilfældet i de andre regioner. Vi fastholder 
hidtidig praksis. 

 
6) Fast punkt: Arrangementer på vej 

 

FORMÅL 

RB er orienteret 

ANVENDELSE 

RB kan deltage og opfordre andre til 

at deltage 

 
Sagsfremstilling: 

- Arbejdsgruppen vedr. konference på plejcenterområdet 
mødes 12.6. RB orienteres senere på mail. 

- Der vedlægges evaluering af arrangement om krydspres på 
myndighedsområdet. T.o. 

- Arrangement om krydspres på myndighedsområdet gentages 
13. september i Vojens. Anna-Marie deltager. Hvem andre fra 
RB? 

- Arrangement om ergoterapi og smerte 6. juni. Kort 
orientering. Skriftlig evaluering fremsendes senere. 

- Formanden for Margueritten, der arbejder på skabe ’Byen for 
Livet’ som mulighed for demente og andre, er inviteret til at 
komme med udspil til evt. arrangement i efteråret. 

- På mødet vil Anna-Marie mundtlig orientere om evt. mulighed 
for gennemførelse af temadage om aktivitetsvidenskab, teori 
og metoder. 

- Anna-Marie arbejder ultimo juni med annoncering og 
planlægning af medlemsarrangement, om hvad man som 
medlem får for sit kontingent, hvad en rigtig fagforening kan 
vrs. en gul forening. RB orienteres og kvalificerer 
efterfølgende på mail. Formentlig vælger 1 eller 2 
konsulenter, der i Etf arbejder med rekruttering og 
fastholdelse af deltage.  
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Indstilling: 
Orientering tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 

              
 

7) Beslutning om kommende Møder 

FORMÅL 

RB fastlægger møder for resten af 

GF-perioden 

ANVENDELSE 

Er med til at sikre at flest mulig kan 

deltage 

 
Sagsfremstilling: 
Jeg foreslår: 

• Afholdelse af individuelle RB-udviklings-samtaler for de, der er 
valgt i 2018: onsdag 22. august, tirsdag 28. august i tidsprummet 
14-20 eller evt. efter individuel aftale. Der afsættes max. en time 
til hver samtale. De gennemføres som udgangspunkt på telefon 
eller skype. Anna-Marie inviterer til, at  man vælger, der passer 
en bedst. 

• Afholdelse af RB-møder på flg. dage: 
- Tirsdag 11.9.2018 
- Torsdag 22.11 2018 
- Fredag 11.1. 2019, temamøde og efterfølgende julefrokost 
- Mandag 28. januar 2019 
- Tirsdag 12. marts 2019 

• Afholdelse af GF19: onsdag 10. april 2019 
 

      RB drøfter om noget taler for andre dage. 
 
Indstilling: 
Datoer godkendes. 
 
Beslutning: 

Datoer godkendt. Drøftelse af tidspunktet d. 11.9., som fastholdes, idet vi 

ellers kommer for langt hen på året, ift. andre aktiviteter. 

Det er det enkelte RB-medlem selv , der er ansvarlig for at føre datoerne 

ind i deres kalender. Det er ikke muligt for AML, at lave en fælles 

mødeindkaldelse i kalender. 

 

8) Orientering om politk for smerte og smertehåndtering 

        

FORMÅL 

RB får viden om dette 

ANVENDELSE 

Er med til at udvide RBs vidensfelt 

 
Sagsfremstilling: 

     Tomas orienterer om arbejde, han er involveret. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Udsat til senere møde. 
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9) Fast punkt: Næste møde, 11. september  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 beslutte og planlægge medlemsarrangementer. 
Have en økonomisk status og træffe beslutning om betaling for evt. RB-
medlemmers deltagelse i ERGO18. Have en tilbagemelding i forhold til 
RB-udviklingssamtaler. Evt. drøfte rekruttering og fastholdelse med 
særligt fokus på unge. Status på formål og effekt af Direkte-mails-til-
medlemmer. 
 
RB drøfter om der er andre ting, som vi på nuværende tidspunkt kan se, 
skal prioriteres. 
 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

           Drøftelse af rekruttering og fastholdelse med særligt fokus på unge,             
           udsættes evt. til november. Om muligt tager RB drøfter strategiske       
           opgaver i forbindelse med ny ergoterapeutisk grundfortælling. 
 

10) 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.  
Den gang arbejder vi ud fra flg. spørgsmål: 

- Hvad gjorde indtryk? 
- Hvad betyder det for mit fremadrettede arbejde i RB? 

            
            Indstilling: 

RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres 
anderledes på kommende møder. 
 
Beslutning: 
Der er ikke anledning til at ændre noget. 
 

11) Evt.  
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Husk kommende aktiviteter 
 

 

Aktivitet Dato Deltagere 

Individuel RB-udviklings-

samtale 

Onsdag 22. august RB valgt i 2018. Aftales 

på doodle 

Individuel RB-udviklings-

samtale 

Tirsdag 28. august RB valgt i 2018. Aftales 

på doodle 

RB Tirsdag 11. september RB 

Arrangement, krydspres 

myndighedsormådet 

Tirsdag 13. september Medlemmer. Tilmelding 

hjemmeside 

Arrangement, demens 

landsby 

Efterår 2018  Medlemmer. Tilmelding 

hjemmeside 

Konference, ergoterapi 

på plejecentre 

Efterår 2018 Medlemmer samt gerne 

hele RB. Tilmelding 

hjemmeside 

Arrangement, hvad får 

du for dit kontingent? En 

rigtig fag- og professi-

onsforening vrs. en gul 

forening. 

Efter 2018 Medlemmer samt gerne 

hele RB. Tilmelding 

hjemmeside 

RB  Torsdag 22. november RB 

RB-temamøde og jule-

frokost 

Fredag 11. januar 2019 RB 

RB Mandag 28. januar 2019 RB 

RB Tirsdag 12. marts 2019 RB-medlemmer og sup-

pleanter 

GF  Onsdag 10. april 2019 Medlemmer samt hele 

RB 

 

 

Ved ”RB” forstås både RB-medlemmer og RB-suppleanter 


