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Deltagere: 

Marianne Roth Sørensen (fra kl. 17), Jørgen Peschardt, Bo Trælund Rossen (fra kl. 

17), Birthe Schultz, Lisa Roberts, Tomas Jacobsen, Christina Maj Nørgaard (fra kl. 

17), Lene Drejer, Lone Merete Handberg, Gitte Lind, Maria Andersen, Anya Bæksted, 

Anette Bisgaard Lunding, Anna-Marie Laustsen.  

 

Afbud: 

Nanna Damgaard Nordenskov  

 
 

1. Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Birthe er ordstyrer  
Marianne fast referent. 
 

 
2. Ny RB og suppleanter præsenterer sig for hinanden 

 
 

3. ”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. 
 

 
4. Konstituering i RB 

 

FORMÅL 

RB opfylder formelle krav 

ANVENDELSE 

Kvalificerer RBs arbejde 

 
           Sagsfremstilling: 
           RB skal konstiture sig med næstformand.  
           Alle RB-medlemmer er valgbare. Næstformandens opgave er at sparre med  
           formanden og repræsentere Etf i sammenhænge, hvor formanden ikke kan  
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           gøre det. 
           Det skal samtidig bemærkes, at formanden sparring med alle RB-medlemmer,   
           når det er relevant i viden, fagområde, geografi eller andet. På samme måde       
           kan alle repræsentere Etf, når det er relevant. 
 
           T.o. har Marianne været næstformand. 
 
           Da der ikke var kampvalg om suppleantpladserne, skal RB også konstituere   
           Maria og Nanna som henholdsvis 1. eller 2. suppleant. 
           Det kan ske enten efter ønske eller ved lodtrækning. 

 
Indstilling: 

           RB gennemfører konstitueringerne.  
 
           Beslutning: 
           Marianne konstitueres som næstformand. 
           Efter lodtrækning er Nanna 1. suppleant og Maria 2. suppleant. 
 
 

5. Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 
 

FORMÅL 

RB kan spørge uddybende til 

orientering 

ANVENDELSE 

RB har en bred viden 

 
Sagsfremstilling: 

     Der er vedlagt skriftlig orientering fra Anna-Marie.  
     

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

 
6. Økonomi, status 2019 

 

FORMÅL 

RB er orienteret 

ANVENDELSE 

RB handler på baggrund af viden om 

aktuelt forbrug 

 
           Sagsfremstilling: 

     Der er vedlagt en økonomisk opflg. over faktuelt forbrug 1.1.-31.3.2019. 
     Status vil blive gennemgået og RB kan stille spørgsmål. 
      
     Der er vedlagt en vejledning til RB vedr. transport og timeaflønning. 

 
Indstilling: 
Opgørelse over forbrug tages  til efteretning. 
 
Vejledning godkendes og følges fremadrettet. 
. 
Beslutning: 
RB fik omdelt en dugfrisk oversigt over faktuelt forbrug 1.1. -30.4.2019. Den 
blev taget til efterretning. 
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Vejledning vedr. transport og timeaflønning blev godkendt. 

 
 

7. Hvordan ønsker RB at arbejde? 
 

FORMÅL 

RB tager stilling til en række 

overordnede arbejdsforhold 

ANVENDELSE 

Sikrer at arbejdet sker som ny RB 

ønsker det  

 
           Sagsfremstilling: 
           RB forholder sig til: 
 

-   Mødeforberedelse, ledelse, styring og referat 
T.o. har vi i sdste periode gjort flg.:  Anna-Marie laver dagsorden, som 
sendes på mail ca. en uge før mødets afholdelse. Anna-Marie leder mødet, 
men funktionen som ordstyrer går på skift. Marianne har været fast 
referent. Referater er sendt ud på mail og efter godkendelse lagt på 
hjemmesiden. 

 
-    Variation i mødeform og arbejdsgrupper mellem møderne. 
     T.o.har vi i sidste periode gjort flg.: Nogle møder har været     
      forholdsvis ”dagsordenstunge, men der på andre har været bedre tid til         
      drøftelser. På enkelte møder har vi haft oplæg ude fra. Møderne er     
      planlagt ud fra den opgave, vi skal løse, men også ud fra RBs ønsker til  
      variation og forskellighed. Når det har været hensigtsmæssigt i forhold til  
      opgaven, har vi har nedsat ad hoc grupper, som har arbejdet mellem   

                   møderne, for at opkvalificere RBs arbejde og beslutninger. 
 
-    Tid og sted for møder 
     T.o. har vi i sidste periode gjort flg.: Holdt 7 møder i Fredericia kl. 15-19,30.       
     Planlagt på skiftende ugedage. 

 
-    Deltagelse i medlemsarrangementer 
     T.o. har så vidt mulig hele RB deltaget i møder af vigtig fagpolitisk eller  
      principiel karakter. Derudover har RB-medlemmer haft ansvar for afvikling  
      af nogle medlemsarrangementer. 
 
-    RB-udviklingssamtaler 

T.o. har vi i sidste periode gjort flg: RB-medlemmer og suppleanter har 
hvert andet år haft indivuduelle udviklingssamtaler med Anna-Marie. Som 
udgangspunkt i det, man er valgt. Afholdt i sensommeren, på telefon eller 
skype. 

 
-    Suppleanters deltagelse i møderne 

                  T.o. har vi i sidste periode gjort flg: Suppleanter har deltaget i alle møder       
                  på lige fod med ordinære medlemmer. Suppleanter har haft stemmeret,      
                  når ordinære medlemmer har meldt afbud. I daglig tale har begrebet ”RB”  
                  derfor omfattet både ordinære medlemmer og suppleanter. 
 

- RB drøfter muligheder for samkørsel fremadrettet. 
 
 

Indstilling: 
            RB drøfter og forholder sig til hvad de ønsker. 
 



 

 

 

 

 

 

4/8 

 

            Beslutning: 
            RB fortsætter arbejdet som beskrevet ovenfor. 
 
            RB medlemmer arrangerer selv fra samkørsel fra Kolding, Esbjerg og     
            Svendborg.  
            Fremadrettet er Lone enten afhængig af kørselejlighed fra    
            Odense (Solfaldsvej tæt ved sygehuset) og retur til togstation eller Årslev eller        
            tog + taxa. Hun aftaler fra gang til gang om muligt kørsel med Lene eller Anna-       
            Marie 
            Andre RB-medlemmer arrangerer samkørsel, når /hvis det giver mening. 
 
 

8. Evaluering af GF19 
 

FORMÅL 

RB forholder sig til medlemmernes 

evaluering og kommer med egne 

betragtninger 

ANVENDELSE 

Kvalificerer arbejdet med GF20  

 
Sagsfremstilling: 

     Den elektronikske evaluering eftersendes til RB.  
     RB drøfter, hvad der virkede godt eller skidt efter egen opfattelse. 

 
           Indstilling: 

     RB forholder sig til der er noget, vi skal være særlig opmærksom på til GF20. 
 
            Beslutning: 
            RB fik omdelt elektronisk evaluering.  
            RB-medlemmernes egen oplevelse og elektronisk evaluering blev taget til  
            efterretning med flg. punkter, som kræver sælig opmærksomhed inden GF20: 

- Vi skal være bedre til at facilitere debat, både under beretning og 
fremadrettet arbejde. Under fremadrettet arbejde skal vi genoverveje om 
det er hensigtsmæssigt at lave gruppearbejde. For at kvalificere RB’s 
beslutning og planlægning af GF20 kan vi evt. overveje et oplæg i RB om 
pædagogiske /didaktiske måder at facilitere debat og drøftelser på. 

- Vi skal lave præsentation af deltagerne på hensigtsmæssig måde (f.esk. 
kommunalt- og regionalt ansatte, privatansatte og -praktiserende samt 
ledere) 

 
 

9. Arbejdet i det kommende år 
 

FORMÅL 

RB operationaliser handleplanen 

ANVENDELSE 

Kvalificerer arbejdet i kommende 

periode  

 
Sagsfremstilling: 

     Udgangspunktet for arbejdet er den vedtagne handleplan, som er vedhæftet. 
     Der er også vedlagt en oversigt over de aktiviteter, som allerede er sat i gang. 
      
     For at udfolde handleplanen starter RB drøftelser af de tilbagemeldinger, der 

var fra gruppearbejderne på GF. Sammenskrivning af tilbagemeldinger er 
vedlagt. 
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     For at skabe transperans i arbejdet laves en årskalender for RB og en 
årskalender for Etf region Syd. Opstart på årskalendre er vedlagt. 

 
           Indstilling: 

     RB arbejder med at udfolde handleplan og årskalendre.  
     Anna-Marie styrer processen, der kommer til at indeholde individuelle 

refleksioner samt drøftelser i summegrupper og plenum. 
     Hvis der er behov for mere tid, arbejdes der videre på mødet i juni.  
 

            Beslutning: 
 
G.1- Ergoterapeutisk privatpraksis :  
RB formidler via direct mail, hvad der er af informationer i selskab for 
privatpraktiserende. Der nedsættes en arbejdsgruppe (Anette, Lene, Lone og Anna-
Marie), der kvalificerer det videre arbejde på RB møde (juni eller sept). 
 
Gr.2 – Somatisk og psykiatrisk sygehusområde:  
Der skrives ud via direct-mail, at der er mulighed for at få dialogmøder med 
formanden. Birthe, Christina,Bo og Lone deltager i TR-møder for psykiatri og somatik i 
september for at blive mere konkret på udfordringerne. Om muligt deltager Christina 
og evt. Birthe på dialogmøde sammen med Anna-Marie på OUH, Odense og 
Svendborg. 
Sættes på RB-møde senere, f.eks. nov.  
 
Gr.3 – Udbrede ergoterapi på socialområdet:  
Vi bruger (og uddeler) Etfs anbefalinger, både til medlemmer og beslutningstagere, 
når det er hensigtsmæssigt 
Der er ergoterapeutiske ledere på området, som evt. er interesserede i at være 
medspillere i forhold til at få flere ergoterapeuter til at arbejde på området – og lave 
gode ansøgninger. Lene, Lone, Bo og Anna-Marie arbejder for at kvalificere det videre 
arbejde yderligere. Behandles på RB i løbet af efteråret eller foråret 2020. 
 
Gr.4 – Flere ergoterapeuter i udviklings- og lederstillinger:  
RB vil via Direct-mail i efteråret videreformidle de informationer der allerede ligger. 
Udover det lader RB foreningen som helhed handle på området.  
 
Gr.5 – Blinde vinkler:  
RB vil minde medlemmerne om via Direct-mail, minde om, at der fortsat er mulighed 
for at søge om tilskud til medlemsarrangement ex. om dobbeltdiagnoser. Generelt at 
informere om viden der allerede ligger tilgængeligt. Der er kommet mange input, som 
er vigtige for RB’s viden til det videre arbejde, men ikke input der kræver yderligere 
handling fra RB. 
 
Fra plenum: RB har besluttet at der fremadrettet lægges dette års budget ind som 
sammenligning.  
 
   

10. Datoer for RB-møder resten af 2019 
 

FORMÅL 

RB har langsigtet planlægning 

ANVENDELSE 

Gør det muligt for de fleste at deltage 

og sikrer bedste planlægning af 

møderne. 

 

 
Sagsfremstilling: 



 

 

 

 

 

 

6/8 

 

 
           Under forudsætning af at RB har valgt en møde-kadance som den vi hidtil har      
           haft foreslås flg.:  

- onsdag 18. september 
- torsdag 19. november 

            
Indstilling: 
RB tager beslutning. 
 
Beslutning:  

     RB afholdes onsdag 18. september og torsdag 21. november. 

 

         

11. Fast punkt: Næste møde,  17. juni 2019     

     

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: 
RB skal arbejde videre med planlægning af arbejdet i ny GF-periode. 
 
Indstilling: 
Tages til efteretning 
 
Beslutning: 
RB skal tage beslutning om evt. gentagelse af medlemsmødet ”Hvad får jeg får 
mit kontingent?”.  
Om muligt skal RB også drøfte en videre plan for arbejde henimod et 
medlemsarrangement om ergoterapeutisk privatpraksis. 
 
Derudover afsætter vi tid til en temadrøftelse under overskriften:  
Mister rehabiliteringsparadigmet fokus? Det skal bla. ses i lyset af det politiske 
fokus på især flere sygeplejersker, men også andet plejepersonale. 
I oplægget inddrages fakta, tendenser eller fornemmelser i forhold til bla. 
ledighed for ergoterapeuter, nedslidning/tilbagetrækning for ergoterapeuter, 
rekruttering til ergoterapeutuddannelsen og besparelser i den offentlige sektor. 
 
 

12. Hvordan gik mødet? 
 

FORMÅL 

RB reflekterer over mødet og egen ind-

sats og deler med hinanden 

ANVENDELSE 

Er med til at sikre bedre møder fremad-

rettet 

 
Sagsfremstilling: 
RB evaluerer mødet ud fra flg. 
Hvad tager jeg med herfra? 
Hvad skulle have været anderledes? 

                        
            Indstilling: 

RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres 
anderledes på kommende møder. 
 
Beslutning: 
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Husk næste gang at vi skal stå op ind i mellem under mødet, eller lave lidt 
varieret/bevægelse. 
 
 

13. Evt.  
 

Ønske til et punkt til kommende møde: At arbejde som ergoterapeut i krydspres 
mellem pleje og hverdagsaktiviteter og paradigmeskifte mellem omsorgs- og 
aktivitetsparadigme. F.eks. på plejecentre og botilbud.  
Ønsket sættes på dagsordenen og kvalificeres på RB-møde i juni. 
 
 
 
 
 
 
Møder i kommende tid: 
 

Dato Hvad? Hvem deltager? 

27. maj  Konference på 
beskæftigelsesområdet, 
Middelfart  

Tomas, Lene, Lone, Gitte 
og Anna-Marie. 
Alle tilmelder sig selv via 
hjemmesiden 

13.juni Temadag, 
ergoterapeutisk 
paradigme og 
aktivitetsvidenskab, 
Esbjerg   

Anette, Lisa og Anna-
Marie. 
Alle tilmelder sig selv via 
hjemmesiden 
 

17. juni RB-møde Alle 

29. august Kvalificerer din ergoterapi 
IRM, Intentional 
relationship model, 
Fredericia 

Anette, Lene og Anna-
Marie  
Alle tilmelder sig selv via 
hjemmesiden 

August-september Individuelle 
udviklingssamtaler 

Valgte i 2019. 
Anna-Marie inviterer via 
doodle 

18. september RB Alle 
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