
 

Region Midt-Nord 

Stationsvej 8 

DK-7500 Holstebro 

 

Region Øst 

Nørre Voldgade 90. 3 sal. 

DK-1358 København K 

 

Region Syd 

Lumbyvej 11 

DK-5000 Odense C 

 

 

 

 

 

 

 

Ergoterapeutforeningen 

Nørre Voldgade 90 

DK-1358 København K 

Tlf: +45 88 82 62 70 

Fax: +45 33 41 47 10 

cvr nr. 19 12 11 19 

etf.dk 

 

 

Referat af RB-møde, Etf Region Syd, 22. nov. 2018  
 
 

Deltagere: 

Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Bo Trælund Rossen, Camila Mohr 

Nielsen, Birthe Schultz, Lisa Roberts, Nathasja Groth, Tomas Jacobsen, Lene 

Drejer, Maria Andersen, Anna-Marie Laustsen.  

 

Afbud: 

Marie Kaas, Lone Merete Handberg, Gitte Lind, Christina Maj Nørgaard 

 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Bo er ordstyrer  
Marianne fast referent. 
 
Referatet fra september 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) Inden Rep 1. december 

 

FORMÅL 

Dele evt. overvejelser efter rep-

forberedende møde 15. november 

ANVENDELSE 

Alle får kendskab til evt. overvejelser 
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           Sagsfremstilling: 

Vi har afholdt et rep-forberende møde 15. november, hvor enkelte 
medlemmer, nogle RB-medlemmer og omkring halvdelen af de valgte 
repræsentanter deltog. 
Det er i Etfs vedtægter bestemt, at vi skal holde sådanne møder for at 
repræsentanterne mødes og kan drøfte med medlemmer (herunder) RB, 
inden de deltager på Repræsentantskab. Repræsentanter stemmer ud fra 
egen overbevisning og får altså ikke et bundet mandat. 
 
Vi skal ikke genoptage debatten fra mødet, men er der alligevel ting, vi har 
brug for at vende med hinanden? 
 
 
 
Indstilling: 
RB tager en kort drøftelse 
 
Beslutning: 
Ingen kommentarer 

 
 

4) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 
 

FORMÅL 

RB kan spørge uddybende til 

orientering 

ANVENDELSE 

RB har en bred viden 

 
Sagsfremstilling: 

• Skriftlig orientering fra Anna-Marie eftersendes.  
 
           Beslutning: 
           Taget til efterretning 
 
   
 

5) RB’s deltagelse i Ergo18 
 

FORMÅL 

Skete der noget på ERGO18, som i 

særlig grad bør få indflydelse på RBs 

arbejde 

ANVENDELSE 

RB er orienteret  

 
           Sagsfremstilling: 
           Fra RB deltog Birthe, Tomas, Lone, Christina og Nathasja og fra HB deltog  
           Jørgen og Anna-Marie. 
           De deltagende giver en kort tilbagemelding på, om der var på ERGO18,      
           som i særlig grad giver anledning til overvejelse i forhold til RB-arbejdet.   
           F.eks. emner til arrangementer, som vi bør overveje. 
 
           Du kan læse alt om ERGO18, slides mv. her:      
           http://www.etf.dk/ergo18 
 
            
           Indstilling: 

http://www.etf.dk/ergo18
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           RB drøfter 
 
           Beslutning: 
           RB har brug for på et senere tidspunkt at diskutere strategier for mulighed       
           for monofaglig udvikling/kompetenceudvikling på arbejdspladserne.  
 
                        
 
            

6) Trivsel på ergoterapeutiske arbejdspladser 

 

FORMÅL 

RB har opmærksomhed på de tiltag vi 

allerede har gjort 

ANVENDELSE 

Med til at kvalificere RB-mødet 11. 

januar 2019 

 
Sagsfremstilling: 
Vi har lokalt afholdt møder om krydspres på myndighedsområdet, der i høj 
grad har givet bud på, hvad der påvirker trivslen. 
Etf har holdt flere møder om emnet målrettet AMiR og leder. 
Vores hovedorganiosation FTF har også holdt møder om emnet. 
 
Etf har ikke indflydelse på, hvordan arbejdet tilrettelægges på 
arbejdspladser. Det hører under ledelsesretten, men TR og AMiR har i 
MED-systemet og TRIO-samarbejdet mulighed for at udfordre og påvirke. 
I særlige tilfælde, går Etf dog ind og drøfter problemerne med 
arbejdsgiverne. Det har vi i denne periode sammen andre organisationer 
gjort i Kerteminde Kommune. 
 
Jeg vurderer, at vi på den måde har opfyldt det, vi har forpligtet os til i 
arbejdsprogrammet i denne periode. Vi har altså god tid til at tage 
drøfteler, der peger frem mod indsatser efter GF19.  
 
Indstilling: 
RB beslutter på baggrund af sagsfremstillingen, at drøftelse af trivsel på 
ergoterapeutiske arbejdspladser sker på RB-mødet 11. januar. 
 
Beslutning: 
RB tager drøftelsen på RB-mødet d. 11.1. 

 

7) Etfs grundfortælling 

 

FORMÅL 

RB kender grundfortællingen 

ANVENDELSE 

Grundfortælingen kan inddrages, når 

det er relevant 

 
Sagsfremstilling: 
Etfs grundfortællng blev lanceret i Ergoterapeuten omkring 1. november.  
RB får kort mulighed for at drøfte den færdige grundfortælling. 
 
Grundfortælling skal ud og leve blandt ergoterapeuter.  
RB har allerede annonceret, at drøftelse af grundfortælling er en mulighed 
på dialogmøder med regionsformanden. 
RB skal inddrage grundfortællingen i andre relevante sammenhænge. 
Er der andre måder, som RB har ønske om at gøre en særlig indsat? 
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Indstilling: 
RB drøfter ovenstående. 
 
Beslutning: 
RB synes, det er en god grundfortælling og vil tage den med i forskellige 
arbejdsindsatser. 
 

 

8) Første skridt mod forslag til fremadrettet arbejde for perioden 2019-

2020 

 

FORMÅL 

RB deler umiddelbare perspektiver 

med hinanden 

ANVENDELSE 

Kvalificerer RB’s drøftelser på RB-

møder i januar og marts 2019 

 
Sagsfremstilling: 
RB laver en tuning-in på nogle af de ting, vi skal være opmærksomme på i 
det forslag til fremadrettet arbejde, som vi kommer med på GF19. 
 
De overordnede opgaver vil umiddelbart være at arbejde for at bevare 
eksisterende og skabe nye arbejdspladser. Sideordnet hermed skal vi 
have Etfs fokus-område; Kvalitet og trivsel i hverdagen. 
Underordnet dette er der ting, som vi umiddelbart kan overveje: 

• Arbejde med Etfs anbefalinger på det sociale område 

• Konferencen om trivsel på beskæftigelsesområdet, som er under 
planlægning 

• Trivsel på arbejspladser 

• Gentagelse eller udvidelse af faglige arrangementer? 

• Evt. indsatser efter ERGO18? 

• Er der medlemsgrupper eller arbejdsormåder, som vi skal have 
særligt fokus på? F.eks. ansatte på hospitaler? 

• Er der større arrangementer, som vi vil satse på? F.eks. 
gentagelse af Ergoterapiens mangfoldighed eller noget i forhold 
til ergoterapeutisk privatpraksis? 

• Andre ting? 
 
            Når vi fremlægger arbejdsprogrammet på GF19, skal vi have stor       
            opmærksomhed på, at vi er realistiske i forhold både i forhold til   
            arbejdskraft og økonomi. På dette møde er vi i en fase, hvor vi i højere       
            grad være åbne og tænke bredt.         

 
Indstilling: 
RB tager på dette møde en helt indledende drøftelse 
 
Beslutning: 
RB har haft indledende drøftelse. AML bruger drøftelsen til at lave et 
oplæg til det videre arbejde. 

 

9) Mødelokaler 

 

FORMÅL 

RB kender problematikken 

ANVENDELSE 

Er opmærksom på evt. muligheder 

 
Sagsfremstilling: 
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Der er kommet ny forpagter i Cafeen i Fredericia Idrætscenter. Vi har 
holdt 2 møder i træk, hvor forplejningen overhovedet ikke fungerede. Det 
rep-forberedende møde blev derfor med kort varsel flyttet. 
Specielt på GF18 oplevede vi også, at lokalet blev for varmt, når vi var så 
mange mennesker i relativ lang tid. 
Vi skal derfor drøfte, om vi er nødt til at flytte vores arrangementer. 
 
Udover Fredericia møder i typisk møder i Odense (Lumbyvej), Esbjerg 
(ergoterapeutuddannelsen) eller sydlige Jylland, hvor vi har god erfaring, 
både fra Vojens-hallerne og Folkehjem i Aabenraa. 
 
Jeg mener, at vi fortsat har brug for et mødested i Fredercia /Middelfart. 
Til en rimelig pris. Med rimelig facilteter og plads til 25-120 medlemmer. 
Med god og billig forplejning, som fungerer. Med god tilgængelighed både 
med bil og tog. 
Hvis RB har kendskab til evt. muligheder, vil jeg gerne vide det. Ellers må 
jeg arbejde videre med det. 
 
 
Indstilling: 
RB drøfter ovenstående. 
 
Beslutning: 

            Hvis RB medlemmer kender nogle gode fasiliteter meldes det ind til AML. 
      

10) Arrangementer. Status på det, der er afholdt og det, der er på vej 
 

FORMÅL 

Skabe overblik over hvad vi har i 

gang 

ANVENDELSE 

Sikre at RB-medlemmer har viden om 

og deltager i relevante arrangementer 

 
           Sagsfremstilling: 
           Vi har afholdt:    

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

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

ber i Fredericia.  

• Konference om ergoterapi på plejecentre, plejeboliger mv. ,torsdag 11. 

oktober i Kolding.  

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

• Arbejdsmiljøkonference. Vores hovedorganisation FTF sætter sammen 

med LO Fyn fokus på arbejdsmiljøet i forbindelse med den europæiske 

arbejdsmiljøuge 43. Tirsdag 23. oktober i Odense.  

 

       Vi har 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? 
 
FTF holder møde 26.11. om ledelseskommisionens anbefalinger. 
 

Indstilling: 
RB tager status til efterretning.    
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Beslutning: 
Taget til efterretning. 

 

 

11) Fast punkt: Næste møde, 11. og 28. januar  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: 
11. januar planlægges som temamøde om at arbejde i en politisk styret 
organisation. 
28. januar kommer primært til at handle om GF19. Derudover skal vi 
drøfte, hvordan vi kan arbejde med Etfs anbefalinger på socialområdet. 
 
Efter RB-mødet 11. januar går vi ud og spiser sammen kl. 18. RB skal 
tage stilling til, om  nogle vil planlægge dette, eller jeg skal bestille bord på 
en restaurant i Fredericia. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget  til efterretning. 
AML bestiller bord til d.11.1. 

 
12) 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: 
RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres 
anderledes på kommende møder. 
 
Beslutning: 
Evaluering gennemført 
 
 

13) Evt.  
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