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Ref.: aml 

E-mail:  aml@eft.dk 

Direkte tlf: 53364981 

  

 

Til stede: 

Annette Frost, Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Winnie Hansen, 

Birthe Schultz, Tomas Jacobsen, Kamilla Mercado, Camilla Mohr Nielsen, Anna-

Marie Laustsen 

 

Afbud: 

Marie Kaas, Silja Jørgensen, Helle Svendsen, Karin Horsted, Kate Schmidt, Anne 

Mette Riber 

 

 
1) Ordstyrer og referent. 

Marianne er ordstyrer og Birthe er med-ordstyrer. 
Anna-Marie er mødeleder og tager referat 
 
 

2) Fortsat operationalisering af handleplan og a jourføring af årsplan.  
Handleplanen er operationaliseret og lægges på www.etf.dk/syd. 
Vedlagt referatet. 
 
Den operationaliserede handelplan er et dynamisk dokument, som RB 
arbejder med løbende.  
 
A jourført årsplan er vedlagt referatet. 

 

 
3) Arrangementer: 

 

I. 

RB har i denne generalforsamlingsperiode et særligt fokus på medlemmers 

arbejdsliv og de former for pres, der opleves. RB besluttede derfor på 

baggrund af oplæg fra ad hoc gruppe (Annette, Marie, Jørgen, Marianne, Kate) 

at afholde:  

http://www.etf.dk/syd
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Arrangement: Dit arbejdsliv – din trivsel.  

Formålet er: 

 At medlemmerne oplever, at Etf kender og arbejder med de forskellige 

problemstillinger, som opleves på arbejdspladserne. 

 At medlemmer gennem deltagelse oplever ’lettelse’ og får inspiration til 

trivsel 

Stikord:  

Mestre forandringer, Gribe muligheder. Surfe på de forandringer, der er. Til-

passe og udvikle. Rammer og Vilkår. Skelne mellem vilkår og påvirkningsmu-

ligheder, men husk at vilkår også kan påvirkes. Evt. inddrage  IGLO-modellen 

(individ, arbejdsgruppe, ledelse og organisation). Rolleklarhed som en særlig 

udfordring for ergoterapeuter (FTF-undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø viste 

at ergoterapeuter har lavere rolleklarhed end andre FTF-grupper).  
Vigtigt at formen/processen på mødet bliver sådan, at der er god tid til dialog 
ved bordene, så deltagerne kan relatere de nye input til deres daglige ergote-
rapeutiske praksis.  

 

Anna-Marie aftaler nærmer med mulig oplægsholder ergoterapeut Gitten 

Hammerberg, Hammerberg Organisationsudvikling, www.hammerberg.dk  
 

Holdes som fyraftensmøder.  

3 identiske møder i Odense, Esbjerg og Aabenraa i efteråret 2014. 

Møderne indledes med en kort velkomst ved regionsformand /RB-medlem 

o RB har særligt fokus på fokus på medlemmers arbejdsliv og de 

former for pres, der opleves. 

o Dobbelthed: momentum kontra pres. Vi skal rumme og arbejde 

med begge dele 

o Ergoterapi i udvikling. TRIV. Selv- og fagkritisk stillingtagen 

 

      II. 

      RB besluttede, at en ad hoc gruppe (Birthe, Jørgen og Karin) til RB-mødet 1.     

      september kvalificerer et forslag om et arrangement om relationel koordinel 

      ring, interpersonel læring, tværfagligt samarbejde, og det at have en faglig 

      hed, som er så væsentlig at andre faggrupper også gerne arbejde med. 

 

      III. 

      RB besluttede, at en ad hoc gruppe (Marianne og Tomas) til RB-mødet 1.     

      september kvalificerer et forslag om et arrangement om arbejdsmiljø i  

      hverdagen. Overvejelser om evt. oplægsholdere: Mads Quist eller Michael  

      Nørager. 

 

      IV. 

      RB besluttede på bestyrelsesmøde i oktober at se nærmere på evt.  

      arrangement om håndtering af stress og stressrobusthed. 

 

 

 

 

http://www.hammerberg.dk/
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      V: 

      RB besluttede at supplere det tilbud, vi allerede har om dialogmøder på            

      arbejdspladsen med regionsformanden.  

      Så vi inviterer til dialogmøder på arbejdspladser med RF og evt. RB- 

      medlemmer om dobbeltheden: Momentum for ergoterapi samtidig med svære   

      forhold (paradokser, dilemmaer, pres). Et oplæg som tilpasses den enkelte  

      arbejdsplads. 

     VI. 

     RB besluttede at vi gennem nyhed på www.etf.dk/syd tilbyder at holde møder  

     om: ” På hvilke områder finder jeg mit nye job?”, hvis der er interesse for det. 

     Kamilla sender en mail til Anna-Marie, som Anna-Marie laver nyheden på  

     baggrund af. 
 
     VII. 
     RB blev orienteret om, at møderne ’Når frivillig møder professionel’   
     planlægges til 29.10. i Odense og 6.11. i Esbjerg. 
     På RB-mødet i september tager RB stilling til hvilke medlemmer, der deltager  
     på møderne. 

 
 

4) Sammenhæng mellem de forskellige politiske niveauer i Etf 
RB drøftede sammenhængene på baggrund af kort oplæg fra Anna-Marie 
om arbejdsgange i HB og om, at emner, der behandles altid opstår enten 
andre steder i organisationen eller i omgivelserne. 
 
RB (og repræsentanter) får nu tilsendt referat fra HB-møderne. God ide at 
abonnere på nyheder fra Etf, der i prosaform fortæller om væsentligst 
drøftelser / beslutninger.   
Har Anna-Marie brug for sparring, beder hun som hidtil om det hos de RB-
medlemmer, der har særlig viden på området. 
 
RB og Anna-Marie hjælper hinanden med at italesætte sammenhængen i 
hvilke emner, der behandles forskellige steder i Etf. 
 

           Fremover har vi et fast punkt på RB-dagsordenen, ”Sammenhæng til          
           resten af Etf” på hvert RB-møde. Med ’små’ emner, henvisninger eller         
           opfølgninger på noget, der tidligere er drøftet eller skal drøftes uddybende    
           senere. (’Større’ emner sættes på dagsordenen som selvstændige punkter) 
 
           I efteråret inviterer RB repræsentanterne til møde for at drøfte deres rolle  
           og sammenhængen til resten af RB. Dagsorden laves på RB-mødet i  
           september, men repræsentanterne varskoes allerede nu (RB får mailen cc) 
                 
           

5) Ny hjemmeside og nyt bladunivers 
Det er RBs’ (og resten af Etfs) opfattelse, at medlememrne endnu ikke i 
fuldt omfang har taget ny hjemmeside og nyt bladunivers til sig. 
 
RB har i den forbindelse en særlig opgave som ’ambassadører’. 

http://www.etf.dk/syd
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Oplver RB medlemmer, som har problemer, skal de bede dem sende en 
mail til Anna-Marie, som  så sørger for, at de får fornøden hjælp af 
kompetent medarbejder. 
 
Til brug i senere drøftelser i Etf videregiver RB flg. ideer: 
Overveje medlemsarrangement om brug af hjemmeside og blad-univers 
Overveje video instruktion på hjemmesiden  
Overveje en hotline øverst på hjemmesiden, så medlemmer ikke ’går død’, 
men straks kan bede om hjælp. 
Overveje guide-lines som hjælp til at løse gængse probelmer (fx log-in) 
 
RB har ønske om at få vejledning til hjemmeside og blad-univers. Mhp at 
fungere bedre som ambassadører. Sættes på RB møde i efteråret, hvor 
også repræsentanterne deltager, med oplæg enten fra blad / 
kommunikationsmedarbejder eller Anna-Marie. 
 
RB foreslår, at der udvikles en app. 
 
 

6) OK15. Opbrud i organisationsverdenen og nye fællesskaber. 
RB blev orienteret om og drøftede udfordrnibger og planlægning af OK15, 
det nye forhandlingsfællesskabr og andre opbrud i organisationsverdenen. 
 
 

7) Nyheder til hjemmesiden 
Hvilke nyheder ønsker RB efter dette møde? Og hvem er ansvarlig? 
Hvilke arrangementer er på vej? Handleplanen er operationaliseret. RBs 
overvejelser om OK15, RBs drøftesler i forhold til hjemmeside og nyt 
bladunivers.  

 
8) Næste møde  

På mødet 1. september  

o Planlægge møder i 2015 

o Aktuel ledighed. DSA. 
o Dagorden og dato til møde med de valgte repræsentanter.  
o Økonomi 
o Tillidsreformen 
o Arrangement om relationel koordinering mv. 
o Hvem deltager på møder ’Frivillig møder professionel’? 

 
 

9) Evt.  
RB evaluerede mødet. 

 

 
 


