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Referat fra RB-møde, Etf region Syd, tirsdag 2. maj 2017  
 
Deltagere: 
Marianne Roth Sørensen (fra 16,45), Jørgen Peschardt, Christina Maj Nørgaard, Gitte Lind 
(indtil 18,45), Marie Kaas, Camilla Hartung Hansen, Birthe Schultz (indtil 18,45), Silja Junker 
Jørgensen, Bo Trælund Rossen, Lone Merete Handberg, Lene Drejer, Anna-Marie 
Laustsen.  
 
Afbud: 
Helle Svendsen, Camilla Mohr Nielsen, Tomas Jacobsen 
 
 

1) Velkommen til den nye bestyrelse og den nye periode 
RB præsenterede sig for hinanden. 
 

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

3) ”Vejr-melding” 
Vi har besluttet at starte møderne med en 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. 
 
Der tages ikke referat af punktet. 
 

4) Konstituering af næstformand 
Sagsfremstilling: 
I flg. Etfs vedtægter konstituerer RB sig med næstformand. 
Marianne Roth Sørensen har været næstformand i flere perioder. 
 
Indstilling: 
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RB drøfter og konstiturer næstformand. 
 
Beslutning: 
Marianne Roth Sørensen konstitueres som næstformand. 
 

5) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 
Sagsfremstilling: 
• Skriftlig orientering  fra Anna-Marie er vedlagt.  
• Der blev givet en kort mundtlig orientering på status i forhold til politisk indsats på 

beskæftigelsesområdet.  
Ergoterapeuten udkommer i maj 2017 som temanummer om dette. Etfs pjece om 
emnet revideres maj 2017. Findes ligesom andre publikationer her: 
http://www.etf.dk/publikationer 

 
            Indstilling: 

Tages til efterretning.   
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
  

6) Er der noget, den nye RB vil gøre anderledes? 
Sagsfremstilling: 
Den nye RB repræsenteres for, hvordan RB har gjort i sidste periode: 

• RB-møder holdes kl. 15-19,30 i Fredericia. På skiftende ugedage. 
• Forventet 7 RB-møder (maj, juni, september, november, januar og marts 

samt temadmøde og julefrokost en fredag eftermiddag / aften i januar) 
• RB-suppleanter deltager på lige fod i RB-arbejdet, dog uden stemmeret. 
• Der holdes individuelle RB-samtaler mellem RB-medlemmer valgt i 2017 og 

Anna-Marie. Forventes afholdt i august. Derudover altid mulighed for 
samtaler. 

 
             Det foreslåes, at nye RB-medlemmer introduceres til arbejdet af Anna-    
             Marie i forbindelse med RB-mødet i juni. Fra 13,30-14,45. 

 
       Indstilling: 

             RB drøfter, hvordan det ønskes fremadrettet. 
             Nye RB-medlemmer tager stilling til tidspunkt for indtroduktion og til om der  
             er særlige emner, som ønskes belyst. 
 
             Beslutning: 

• RB-møder holdes kl. 15-19,30. I Fredericia. På skiftende ugedage. 
• Der planlægges 7 møder samt et temamøde i forbindelse med julefrokost i 

januar. 
• RB-møder planlægges efter Anna-Maries kalender. I det omfang det er 

muligt at vælge mellem forskellige dage, afvikles en doodle. Ellers meldes 
datoerne ud.  

• Der inviteres til RB-møder, både i kalender og på mail.  
• Dagsorden og bilag mailes ud cirka en uge før mødet holdes. 
• RB-suppleanter deltager på lige fod i arbejdet. Når RB-medlemmer har 

forhold til møderne, får suppleanterne stemmeretten. 
• I august afholdes individuelle RB-samtaler mellem RB-medlemmer / 

suppleanter valgt i 2017  og Anna-Marie. Der sendes en doodle.  
Der er altid  mulighed for flere samtaler. 

• Anna-Marie aftaler på mail tid og indhold til introduktion af nye RB-
medlemmer. 

http://www.etf.dk/publikationer
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7) Årets gang i Etf og i RB 

Sagsfremstilling: 
I Etf er der udarbejdet et Etf-årshjul for 2017 og et HB-årshjul for 2017, som RB 
tidligere har været præsenteret for.  
De er vedlagt igen. 
 
Der er vedlagt et tilsvarende årshjul for RB-året april 2017- april 2018.  
 
Indstilling: 
RB har mulighed for at spørge og drøfte RB-årshjulet. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 

8) Generalforsamlingen.  
Sagsfremstilling: 
RB tager en kort drøftelse af generalforsamlingen, planlægning, afvikling, indtryk og 
oplevelser. 
 
Indstilling: 
RB tager stilling til, om der er noget, som skal gøres anderledes i 2018. 
 
Beslutning: 
RB går hver for sig i tænkeboks frem til vi i efteråret begynder at træffer beslutninger 
om GF18.  
 
 

9) Forventningsafstemning 
Sagsfremstilling: 
RB laver en gensidig forventningsafstemning. I processen pæsenterer RB hinanden 
for: 

• Hvad brænder jeg for, og hvordan giver det mening for mig at bidrage? 
• Hvilke opgaver vil jeg gerne være med til at løfte og på hvilken måde?.  

 
Indstilling: 
RB tager drøftelsen og er på den måde med til at skabe transperens og realitiske 
forventninger til arbejdet. 
 
Beslutning: 
RB er afklaret med ikke nødvendigvis at kunne nå alt, men ønsker at prioritere 
indsatser, som giver mening for medlemmer og for det enkelte RB-medlem. 
 
 

10) Arbejde med handleplanen 
Sagsfremstilling: 
RB forholder sig til flg. dokumenter: 

• Referat. Er vedhæftet 
• Noter fra debatten. Er vedhæftet  
• Kommentarer indsamlet i kurven på GF. Medbringes 
• Handleplanen. Er vedhæftet 

 
            Vi laver en proces, hvor RB præsenteres for og forholder sig til noter fra      
            debatten og kommentarer indsamlet i kurven. 
 
            Vi laver herefter en proces, hvor RB begynder at forholde sig til        
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            handleplanen og til hvilke opgaver, de enkelte RB-medlemmer gerne vil  
            være med til at løfte. 
 
            I processerne vil der indgå drøftelser i mindre grupper. 
 
            Indstilling: 
            RB begynder på denne måde at realisere handleplanen. 
 
            Beslutning: 
            I nedenstående skemaer fremgår hvilke aktiviteter, der sættes i gang, hvilke der er  
            sat på ’hold’, og hvilke der allerede er i gang. 
            RB-medlemmer, som ikke deltog på mødet, har mulighed for at knytte sig op på de  
            aktiviteter, som sættes i gang. 
 
 
Aktiviteter, som sættes i gang          

Emne Hvad skal der laves? RB-
medlemmer 

Aftaler 
mellem 
involverede 
RB-
medlemmer 

Drøftes 
på RB-
møde 

Obs. På 
myndighedsrollen og 
krydspres. Ergoterapi i 
myndighedsrollen 

Et oplæg, der kan 
kvalificere beslutning 
på RB-møde om 
medlemsarrangement 
eller anden aktivitet 

Marie, Silja, 
Gitte og 
Jørgen 

Aftaler 
indbyrdes 
arbejdsform 
og 
tidspunkter  

21.9.17 

Ergoterapi og 
smertehåndtering 

Oplæg til 
medlemsarrangement, 
som RB kan drøfte og 
beslutte. Kan f.eks. 
være et oplæg med 
Lene Barslund 

(Marianne), 
Lone, Silja, 
Birthe og Bo 

Aftaler 
indbyrdes 
arbejdsform 
og 
tidspunkter 

21.9.17 

Arrangement om søvn. 
Arrangement i 
Sønderjylland 

Oplæg til 
medlemsarrangement, 
som RB kan drøfte og 
beslutte. 

Camilla 
Hartung, 
Marianne og 
Christina  

Aftaler 
indbyrdes 
arbejdsform 
og 
tidspunkter 

21.9.17 

• Støtte 
ergoterapeuter, 
der arbejder 
alene 

• Bedre til at 
fortælle om 
ergoterapi 

• Udvikle boss-
words 

• Klæde 
ledere/chefer 
på 

• Netværk små 
arbejdspladser 
imellem 

Oplæg til RB om: 
• Hvordan der 

faciliteres til 
opbygning af  
netværk? 

• Hvordan kan 
kendskab til 
eksisterende 
netværk 
udbredes? 

Oplæg skal kvalificere 
RB til beslutning om 
evt. at igangsætte 
lokale aktiviteter. 
Der må forventes en 
sammenhæng til Etfs 
fokusområde og 
arbejdet med at 
udvikle en 

Camilla 
Hartung, 
Jørgen, 
Lone, Silja, 
Lene 

Aftaler 
indbyrdes 
arbejdsform 
og 
tidspunkter 

13.11.17 
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ergoterapeutisk 
grundfortælling. 

Ergoterapiens 
Mangfoldighed 

Oplæg til RB som skal 
danne afsæt for 
drøftelser og 
beslutning om evt. at 
lave nyt arrangement 
om Ergoterapiens 
mangfoldighed, evt. i 
oktober 2018. 
Oplæg tager afsæt i 
erfaringer med 
planlægning og 
afvikling af 
Ergoterapiens 
Mangfoldighed, maj 
2016. 
Når RB har truffet 
beslutning involveres 
Marie, Christina og 
evt. andre i 
planlægning af evt. 
nyt arrangement 

Anna-Marie  13.11.17 

 
 
 Aktiviteter, som er sat på ’hold’, men som evt. igangsættes senere           

Emne Hvad skal der 
laves? 

RB-
medlemmer 

Aftaler 
mellem 
involverede 
RB-
medlemmer 

Drøftes på 
RB-møde 

Fastholde eks. 
stillinger 

? Bo og Birthe ingen ? 

Fokus på 
hjælpemiddelområdet 

? Gitte ingen ? 

Habilitering på 
beskæftigelsesområdet 

? Bo og Tomas ingen ? 

Arrangement om 
dilemmaer i 
tværfaglighed og 
rehabilitering 
Evt. kombineret med 
fokus på evidens, tests 
og dokumentation 

? Jørgen, 
Birthe, Lone 
og Christina 

ingen ? 

Løfte faglighed og 
evidens 

Vil måske 
indgå som 
lokal opflg. af 
Etfs 
fokusområde? 

Birthe ingen ? 

Fokus på frivillighed og 
samskabelse 

Kan evt. være 
arrangement, 
der følger op 
på 
arrangementer 

? ingen ? 
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afholdt for ca. 
3 år siden 

Obs. På 
sammenhængende 
patient-forløb 

? ? ingen ? 

RB drøfte muligheder 
ved brug af Facebook 

? ? ingen ? 

 
 
Aktiviteter, som allerede er i gang:           

Emne Hvad skal der laves? RB-
medlemmer 

Aftaler 
mellem 
involverede 
RB-
medlemmer 

Drøftes 
på RB-
møde 

Faglig 
opdatering. 
Fokus på 
videnskab, 
teori, metode 
og redskaber 

Medlemsarrangementer er 
beskrevet, svarende til 3 
temadage / 
fyraftensmøder. 
RB har tidligere besluttet, 
at der ønskes afholdt 3 
temadage i Odense og 3 
temadage i Esbjerg. 
Der mangler aftaler med 
skolerne om undervisere. 

Anna-Marie 
og Camilla 
Hartung 

 21.6. 

Fokus på 
studerende 

• Regionsformanden 
møder studerende 
mindst 3 gange i 
uddannelsen og 
oftest mere 

• Regionsformanden 
er venner med 
mange studerende 
på Facebook 

• Etf (landsplan) har 
særligt fokus på 
rekruttering af 
studerende 

Anna-Marie  ? 

Optimere Syds 
brug af Etfs 
hjemmeside 

 Anna-Marie  ? 

Fremme 
mobilitet 
blandt 
ergoterapeuter 

• Narrativer 
fortællinger om 
hvor 
ergoterapeuter 
arbejder deles. Bla. 
på Facebook 

• Stillinger 
annonceres i 
Ergoterapeuten og 
på www.etf.dk 

• Stillingsannoncer 
deles på Facebook 

• Etf (landsplan) 
tiilbyder individuel 

Anna-Marie  ? 
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karriere-rådgivning. 
Der tilbydes særlig 
rådgivning til ledere 
og før-leder-
rådgivning. 

• DSA tilbyder 
individuel 
rådgivning og har 
medlemsmøder i 
forhold til 
jobsøgning 

• Anna-Marie har 
mange individuelle 
medlemsrådgivning 
i forhold til 
muligheder på det 
lokale jobmarked 

 
 
     

11) Fast punkt: Kort status over arrangementer, som er under under planlægning 
Sagsfremstilling: 
Kort status om de arrangementer, som ikke har haft et selvstændigt punkt. 
 

• Møderrække (f.eks. 3 møder) med fokus på sammenhæng mellem 
aktivitetsvidenskab- teori – metoder – redskaber. Det være have 
form af en introduktion. Laves i samarbejde med uddannelserne i 
Odense og Esbjerg. RB har besluttet, at det de ønskes afholdt både 
i Esbjerg og Odense. Datoer er ikke aftalt. Anna-Marie er tovholder. 

• Arrangement ”Kultur og sygdomsforståelse”, 29. maj. Gitte er 
tovholder. 

 
            Indstilling: 

      Orientering tages til efterretning  
 
     Beslutning: 
     Taget til efterretning. 
         

12) Kort orientering fra HB-møde 20. april 
Sagsfremstilling: 
Jørgen og Anna-Marie har mulighed for at orientere kort. 
Referat fra HB-møder sendes til alle RB-medlemmer, og væsentlige emner sættes på 
dagsordenen på RB-møder. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Jørgen og Anna-Marie orienterede om flg.: 
- Der igangsættes en proces for at skabe en ergoterapeutisk grundfortælling. Der 

vil undervejs blive involveret medlemmer i processen. Planen er, at RB bliver 
involveret på mødet i september, med opfølgning i november. Processen styres 
af pressechef Claus Christoffersen. 

- Der er Kick-off konference om OK18 for TR i juni. Efter sommerferien bliver der 
kravsindsamling for medlemmerne. Vigtigt at der er medlemsdeltagelse, da det 
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betyder, at vi får større indflydelse i forhandlingsfællesskabet. Kravene bliver 
samlet og bearbejdet, og udvekslet med arbejdsgiverne i efteråret. I januar og 
februar foregår de egentlige forhandlinger. Resultatet foreligger i foråret 2018. 
Det bliver vores nye forhandlingsleder Dorte J Kofoed og Tina Nør Langager, der 
står for vores forhandlinger. 

- Der er igangsat en proces, hvor HB ønsker at se nærmere på struktur og rammer 
for samt støtte til Etfs forskellige faglige foraer. Der er i øjeblikket op til 30 vidt 
forskellige faglige selskaber, netværk, klubber, mail-grupper osv.  
 

13) Fast punkt: Næste møde 
Sagsfremstilling: 
Afholdes 21. juni. 
Vi skal bla. drøfte: økonomi, aktiviteter i forbindelse med kommunalvalg, status på 
politisk indsat på beskæftigelsesområdet, medlemsarrangementer og udfoldelse af 
handleplanen, samt fastlægge datoer for kommende møder.  
Er der andre særlige ting, vi skal drøfte? 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Datoer på RB-møder fastlægges via mail umiddelbartt efter RB-mødet i maj. 
Camilla Hartung ønsker en drøftelse af ledigheden blandt ergoterapeuter. Herunder  
drøftelse af om der er særlig problemer for bestemte grupper, bla. dimittender. 
De øvrige dagsordenspunkter tages til efterretning. 

 
14) Hvordan gik mødet? 

Sagsfremstilling: 
RB evaluerer mødet. Hvad var godt? Hvad skulle have været anderledes? Hvordan 
var din egen forberedelse? 
 
Indstilling: 
RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres anderledes på 
kommende møder. 
 
Beslutning: 
Det er godt, at der er forskellige arbejdsprocesser under de enkelte punkter, så der er 
afveksling undervejs i mødet.  
 

15) Evt.  
Der laves fremadrettet en mødekalender, der sættes ind som fast punkt i 
dagsorden/referat. 
 

           Fremadrettet mødekalender: 
Dato Møde Deltagere Sted 
Ikke fastlagt Intro til  RB-

arbejdet 
nye RB-
medlemmer 
/suppleanter 

Ikke aftalt 

Onsdag 21. juni RB-møde alle Erritsøhallen 
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Torsdag 24. 
august og 
tirsdag 29. 
august. 
Aftaler laves på 
doodle og 
bekræftes på 
mail 

Individuelle 
samtaler RB-
medlem/ 
suppleant og 
regionsformand 

RB-medlemmer 
og suppleanter 
valgt i 2017 

Skype. 
Evt. telefon 
eller fysisk 
møde. 

Torsdag 21. 
september 

RB-møde alle Erritsøhallen 

Mandag 13. 
november 

RB-møde alle Erritsøhallen 
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