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Ergoterapeutforeningen Region Syd 
 

 

 

 

 

Deltagere: 

Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Bo Trælund Rossen, Tomas Jacobsen, 

Christina Maj Nørgaard, Lene Drejer, Gitte Lind, Anna-Marie Laustsen.  

 

Afbud: 

Nathasja Groth, Marie Kaas, Camilla Mohr Nielsen, Lisa Roberts, Lone Merete 

Handberg, Marie Andersen, Birthe Schultz 

 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Lene er ordstyrer  
Marianne fast referent. 
 
Referatet fra november og 11. januar 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 

RB kan spørge uddybende til 

orientering 

ANVENDELSE 

RB har en bred viden 

 
Sagsfremstilling: 

• Skriftlig orientering fra Anna-Marie vedlagt  

• Der har været en række positive tilbagemedlinger fra medlemmer på 
Direkte-mail-nr. 5, december, 2018 
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• I december sendte jeg nedenstående til TR på psykiatriske og 
somatiske sygehuse i Region Syd.  
 
”Kære alle 
 
Jeg skriver til jer, fordi vi i Regionsbestyrelsen har en særlig 
opmærksomhed på medlemmer, der arbejder på psykiatriske og 
somatiske sygehuse. I har de seneste år oplevet store forandringer og 
kan forvente, at der også sker meget de kommende år. 
 
Det indgår i vores overvejelser, om I og jeres kolleger i tilstrækkelig 
grad kan se jer selv i Etfs Region Syds  aktiviteter og de 
arrangementer, som vi holder. Er det ikke tilfældet, vil jeg meget gerne 
høre fra jer. Har I forslag til konkrete aktiviteter eller arrangementer, vil 
jeg også gerne høre det. 
 
Til jeres orientering planlægger Etf i september 2019 landsdækkende 
TR-møder for henholdsvis det somatiske og det psykiatriske område. 
De erstatter de sædvanlige regionale møder. Jeg forventer, at det 
bliver 17. og 25. september, men ved endnu ikke hvilken dag, der 
bliver for henholdsvis psykiatri og somatik. 
 
Jeg glæder mig til at høre fra jer.” 
 

      Der har indtil nu været reaktion fra en TR, som synes, det var en rar    
      mail at få og et medlem, som havde nogle refleksioner. Jeg taler   
      videre med medlemmet og evt. bliver det til et møde på hendes    
      arbejdsplads. 

 
  
           Indstilling:  
           Tages til efterretning 
 
           Beslutning:  
           Taget til efterretning.  
 

 
4) Arrangementer. Status på 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 afholder 3 fyraftensmøder,30. januar, 20. februar og 13. marts i Odense, 
som giver  opdatering i forhold til aktivitetsvidenskab,  teori og metoder.  
Hensigten er at der afholdes 3 lignende dage i Esbjerg i efteråret 2019 eller 
vinteren 2020. Datoer er ikke aftalt. 

 
 

• Vi er ved at planlægge et arrangement ”Hvad får du for dit kontingent?” 
Afholdes i første omgang i Odense og evalueres /justeres, inden det senere 
holdes i Jylland (evt. både Esbjerg og Vojens) 
 

• Vi holder et fyraftensmøde om dokumentation torsdag 19. september. 
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Vi har ikke drøftet det i RB, men der er planlagt et oplæg på TR-
regionsmøderne i septemer om dokumentation; hvordan vi dokumenterer 
fagligt og overholder lovgivningen. 
I forlængelse af TR-møderne har vi mulighed for at holde et møde med 
samme oplæg, målrettet ledere og medlemmer. Det har jeg sagt ja til. 
 

 
Indstilling: 
RB tager status til efterretning.   
 
Beslutning:  

           Der er stor søgning til arrangmenterne i Odense. RB tænker, at det er relevant     
           med en gentagelse af arrangementerne om aktivitetsvidenskab, teori og  
           videnskab. Når vi kender datoerne fra Esbjerg, vil RB overveje, om der skal ske  
           yderligere gentagelse i Odense. 

 
   
5) GF19, orientering om i gangsatte aktiviteter 

 

FORMÅL 

RB er orienteret om tiltag, der er sat i 

gang.  

 

ANVENDELSE 

Kvalificerer arbejdet med planlægning 

af GF 

 
 
Sagsfremstilling: 
 
1. Der arbejdes med nedenstående kommunikationsplan: 

o Video med RF som inspiration til at deltage i GF. Optages 
primo februar. Deles på Etfs og RF’s Facebook 

o Direct-mail som invitation til at deltage. Sendes til alle 
medlemmer i marts marts 

o Fotos og opslag fra GFdeles på Etfs og RF’s Facebook. 
 
2. Der eftersendes tekst som er brugt til annoncering af GF på hjemmesiden. 

 
3. Jeg har bestilt lokaler i ”Huset” i Middelfart, samme lokale som Rep18 blev 

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

6) GF19, beslutninger som skal træffes 
 

FORMÅL 

RB drøfter og træffer nødvendige 

beslutninger 

ANVENDELSE 

Kvalificerer arbejdet med planlægning 

af GF 

 

 
Sagsfremstilling: 
RB skal træffe en række beslutninger. 
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• Beretning 
= en status over det arbejde som er udført det sidste år 
Anna-Marie skriver beretningen kort og faktuelt, og der tages afsæt i 
den formidling, vi allerede har lavet, f.eks.i direkte-mails.  
Beretningen mailes til RB i løbet af februar, som herefter godkender på 
mail, evt. med kort tidsfrist. 
 
BESLUTNING: INDSTILLING GODKENDT. 

 

• Materiale til hjemmeside 
Det indstilles, at vi lægger dagsorden, beretning, forslag til fremadrettet 
arbejde, regnskab og budget på hjemmesiden, efterhånden som det 
bliver færdigt. 

 
                         BESLUTNING: INDSTILLING GODKENDT 

 

• Dagsorden 
Der vedlægges 1. udkast til dagsorden og 1. udkast til tidsplan. 
RB tager en første drøftelse af dagsorden og prioritering af tid. 
Vi tager udgangspunkt i dagsordenen, når vi gennemgår 
nedenstående . 
 

                  BESLUTNING: INDSTILLING GODKENDT 
 
Mundtlig beretning og Etf fra et landspolitisk perspektiv 
Efter snak på politiske netværk lægger vi op til at den mundtlige 
beretning aflægges, og der derefter er mulighed for at stille spørgsmål. 
Så har Tina et oplæg om de landspolitiske perspektiver.  
Herefter lægger vi op til en samlet debat om Region Syds aktiviteter, 
hvor medlememrne kan inddrage landspolitiske perspektiver. 
 
Er RB enig i, at det er den måde, vi prøver i år? 
 
BESLUTNING: INDSTILLING GODKENDT 
 

• Fremadrettet arbejde 
Første udkast til det fremadrettede arbejde blev lavet på RB-møde i 
november 2018, og vi færdigbehandler det på RB-mødet i marts. I 
løbet af februar vil vi evt. arbejde med det på mail. 
 
På RB-mødet i marts beslutter RB, hvordan drøftelser og målrettet 
inddragelse af medlemmer planlægges.  
 
BESLUTNING: BESLUTTES PÅ RB-MØDET I MARTS 
 

• Valg på GF 
Det indstilles, at vi tilbyder de, der stiller op, at sende et 
opstillingsgrundlag. Overholdes en bestemt tidsfrist, lægges 
opstillingsgrundlaget på hjemmesiden. Alle opstillingsgrundlag 
kopieres og medbringes til deltagerne på GF. 
 
På generalforsamlingen kan kandidater præsentere sig med navn og 
arbejdssted (eller uddannelsessted eller for ledige med bopæl). 
 
På valg i 2019 er flg. RB-medlemmer og suppleanter: Marianne, Bo, 
Marie, Christina, Camilla, Lone, Maria og Nathasja. Hvis I har truffet 
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beslutninger om at genopstille eller ikke genopstille, må I gerne dele 
det med RB. 
 
BESLUTNING: 
INDSTILLING FØLGES, DOG SÅLEDES AT 
OPSTILLINGSGRUNDLAG IKKE KOPIERES TIL ALLE DELTAGERE 
PÅ GF, MEN SÆTTES OP PÅ PLANCHER I LOKALET. 
 
T.O. HAR NATHASJA BESLUTTET IKKE AT GENOPSTILLE, MENS 
BO OG MARIANNE GENOPSTILLER. DE ØVRIGE OVERVEJER. 
 
RB-MEDLEMMER, SOM IKKE ER REPRÆSENTANT ELLER 
SUPPLEANT TIL REPRÆSENTANTSKABET OPFORDRES TIL AT 
STILLE OP TIL SUPPLEANERINGSVALGET AF SUPPLEANTER TIL 
REP19. 
 
 

• Kahoot eller lotteri eller noget andet? 
På GF18 havde vi succes med en hurtig kahoot. 
På tidligere GF har vi haft lotteri. 
Hvem skal vi i år? 
Hvis vi vælger kahoot, er er der så  nogle, som har lyst til at lave en i 
år? 
 
TOMAS OG CHRISTINA KOMMER MED OPLÆG TIL KAHOOT 
 

• Lagkager  
I 2018 havde medlemmerne i Syd, som de plejer, den højeste 
stemme% til OK-afstemningen. Det giver lagkager på GF: 

https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/ok18-og-vinderen-af-regionskonkurren-
cen-er 
  
  
     Beslutning: 
     RB’s beslutninger er indføjet under hvert enkelt punkt. 

  
 
7) Etfs anbefalinger på det sociale område 
 

FORMÅL 

RB kender anbefalinger 

 

ANVENDELSE 

Kendskabet bruges i RB’s 

fremadrettede arbejde på området 

 
           Sagsfremstilling: 
           HB har besluttet en række anbefalinger om ergoterapi på det sociale område.  
           Medlemmerne er orienteret på sædvanlig vis, dvs. relevante selskaber er  
           inddraget og der er orienteret på hjemmeside og Facebook. 
           Du bør læse anbefalingerne inden mødet og finder dem her: 
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Socialfagligt/ergoterapeut-

foreningens_9_anbefalinger_paa_socialomraadet.pdf 

           Du behøver ikke at printe, da jeg har anbefalingerne med i papir til mødet. 
 

https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/ok18-og-vinderen-af-regionskonkurrencen-er
https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/ok18-og-vinderen-af-regionskonkurrencen-er
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Socialfagligt/ergoterapeutforeningens_9_anbefalinger_paa_socialomraadet.pdf
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Socialfagligt/ergoterapeutforeningens_9_anbefalinger_paa_socialomraadet.pdf
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           RB kan spørge ind til og drøfte Etfs anbefalinger på det sociale område. 
 
           Hensigten er, at anbefalingerne bruges, når det er relevant. F.eks. uddeling     
           eller fremsendelse til udvalgte politikere eller embedmænd, når det passer ind i  
           konteksten. Jeg har allerede sendt anbefalingerne til flere politikere og ledere,  
           som har vist interesse for området. Det vil selvfølgelig også ske fremadrettet. 
           Der er ikke lagt op til en koordineret indsats mellem det landsdækkende og  
           regionale niveau i Etf. 
 
           RB drøfter også, om vi har en særlig opgave i at udbrede anbefalingerne til  
           vores medlemmer? Og hvordan? 
 
 
           Indstilling: 
           RB drøfter og træffer evt. beslutning. 
 
           Beslutning: 
           RB støøter op om, at anbefalingerne bruges, når det er relevant. RB holder øje  
           med området, og hvis det fremadrettet bliver relevant vil RB vurdere om der er  
           behov for at afholde medlemsarrangement el. lign.  
 
 

8) Konference Beskæftigelsesområdet  

 

FORMÅL 

RB er orienteret 

ANVENDELSE 

RB er med til at skabe interesse for 

deltagelse, og RB-medlemmer deltager 

selv, såvidt det er muligt 

 
Sagsfremstilling: 
Arbejdsgruppen (Tomas og jeg) er i gang med planlægning. 
 
Vi holder konference om ergoterapi på beskæftigelsesområdet mandag 27. 
maj 2019. 
Det holdes i ”Huset” i Middelfart. 
 
Formålet er beskrevet i handleplanen vedtaget på GF18: 
”I forlængelse af den politiske indsats for skabe flere jobs på 
beskæftigelsesområdet, hvor ergoterapeutiske kompetencer efterspørges, vil vi 
holde en konference om forskellige måder ergoterapeuter bidrager til 
opgaveløsningen på.  Konferencen skal inspirere til forskellige måder at 
organisere arbejde på og til søge forskellige jobs. Der vil også være 
opmærksom på vigtigheden af, at man som ergoterapeut søger job på 
baggrund af sin sundhedsfaglige uddannelse.” 
  
Vi planlægger med oplæg i pleneum fra ca. 5 ergoterapeuter, der arbejder på 
forskellig vis på beskæftigelsesområdet og debat i mindre grupper (cafeer). 
Der udover et kort og præcist oplæg om overenskomstproblematikken. (Dvs at 
man ansættes som administrativ medarbejder (HK-overenskomst), hvis man er 
ansat til at løse administrative opgaver og ansættes som ergoterapeut, hvis 
man er ansat til at løse/inddrage sundhedsfalige problemstillinger). 
 
 
Indstilling: 
RB tager orientering til efteretning. 
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Beslutning: 
Taget til efterretning. – Der afsøges mulighed for at afholde arrangementet på 
Comwell i Kolding i stedet for. 
 
 

9) Beslutning: Nye arrangementer 

 

FORMÅL 

RB er orienteret om ønsker om 

arrangement og arrangement, som vi 

skal afholde 

ANVENDELSE 

RB beslutter og har viden om det, der 

skal komme 

 
Sagsfremstilling: 
 
Modellen”Kvalificer din ergoterapi” 
Medlemmer på afd. P i Odense har konkret ønsket et medlemsarrangement 
om Modellen ”Kvalificer din ergoterapi” ved Henrik Kruse Hansen og Lone 
Decker.  
Læs om modellen her: https://www.etf.dk/kvalificer-din-ergoterapi 
 
Jeg har haft en forhåndkontakt til Henrik og Lone. De tilbyder at undervise på 
et fyaftensmøde kl. 17-20 i Fredericia-området. Pris for dem begge: 6000 kr. + 
transport. 
 
Møder for repræsentanter og medlemmer og Rep2019 
RB skal holde møde/r for repræsentanter og medlemmer inden Rep19 jf. 
§15,7 i Etfs vedtægter: 
”Regionsbestyrelsen er forpligtet til at sikre en dialog med regionens 
repræsentanter før og efter repræsentantskabsmødet.” 
 
Vi har de seneste år inviteret både repræsentanter og medlemmer til at mødes 
med RB og tage relevante drøftelser sammen.  
Møder for at snakke om indhold på Rep19 skal ligge i oktober, og møder mhp 
at stille forslag til vedtændringer skal ligge i august eller primo september. 
 
RB skal tage stilling til hvordan vi vil gøre det i år og tage stilling til, om vi 
ønsker at holde et eller flere møder. Dato/er fastlægges i foråret 2019, men 
inden orienteres Repræsentanterne for at sikre opbakning til RB’s indstilling.  
 
 
 
Indstilling: 
 
Vedr: Modellen”Kvalificer din ergoterapi”: 
Vi gennemfører arrangementet og aftaler tidspunkt med henrik og Lone. Enten 
primo juni eller efter sommerferien 
 
 
Vedr. Møder for repræsentanter og medlemmer og Rep2019 
RB skal tage stilling til hvordan vi vil gøre det i år og tage stilling til, om vi 
ønsker at holde et eller flere møder. Dato/er fastlægges i foråret 2019, men 
inden orienteres Repræsentanterne for at sikre opbakning til RB’s indstilling.  
 
 
 
 

https://www.etf.dk/kvalificer-din-ergoterapi
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Beslutning: 
 
Vedr. Modellen”Kvalificer din ergoterapi”: 
RB bakker op om arrangementet, der falder godt i tråd med øvrige tiltag. RB 
ønsker at highlighte, at arrangementet kommer op og stå på baggrund af 
medlemshenvendelse.  
 

 
Vedr. Møder for repræsentanter og medlemmer og Rep2019 
AML sender en mail til repræsentanterne over, at RB tænker at afholde et 
forberedende møde i efteråret. Samtidig med sendes i mailen en forventning 
om, at repræsentanter forventes at deltage i formøde.  
 
Hvis der er RB-medlemmer der sidder med forslag til vedtægtsændringer, eller 
har behov for drøftelser ift. vedtægtsændringer kontakter de AML, for at få 
kvalificeret forslagene, så det kan gives videre til RB, hvis det er relevant.  
RB medlemmer har imellem repræsentantsskaberne mulighed for at sende 
tanker om forslag til vedtægtsændringer til AML, da hun har 
en ”kasse”/sagssystem, hvor hun har forslag liggende. 

 
 

10) Økonomi 

 

FORMÅL 

Dele evt. overvejelser efter rep-

forberedende møde 15. november 

ANVENDELSE 

Alle får kendskab til evt. overvejelser 

 
           Sagsfremstilling: 

Jeg forventer, at regnskab 2018 er færdig. Det vil blive eftersendt. 
Vi vil gernnemgå regnskabet. 
 
Vi har først i august 2018 fået vores budget for året, og vi ikke fået 
statusopgørelser, som har gjort det muligt at følge forbrugert. RB vil blive 
mundtlig orienteret om, hvordan vi er lovet, at det bliver anderldes i 2019. 
 
Indstilling: 
RB tager regnskabet 2018 til efteretning. 
 
 
Beslutning: 
Regnskabet for 2018 er ikke færdigt. Det vil blive sendt til RB og derefter 
behandlet på RB-mødet i marts. 
RB glæder sig over, at vi fremadrettet får mulighed for at følge forbruget. 
 

         
 

 

 

11) Fast punkt: Næste møde, 12. marts 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: 
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Hovedtema bliver forberedelse af GF2019 og handleplan for fremadrettet 
arbejde. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning.  
 
Beslutning: 
Taget til efterretning 
 

 
 
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. 

• Hvordan var min egen forberedelse? 

• Hvad undrer mig? 

• Hvad fik jeg ud af mødet. 
             
            Denne gang sker evalueringen, som en individuel refleksion. De, der vil dele      
            deres refleksioner med andre, gør det i plenum. 

 
            Indstilling: 

RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres 
anderledes på kommende møder. 
 
 
 

13) Evt 
 

 

 

 

Oversigt over kommende møder mv. 

 

 

Dato Tekst Deltagere 

30.1. 1. Temadag 

aktivitetsvidenskab mv., 

Odense 

RB-medlemmer melder 

sig til 

20. februar 2. temadag, teori -

metode, odense 

RB-medlemmer melder 

sig til 

12. marts RB-møde Alle RB-medlemmer og 

suppleanter deltager 

13. marts 3. temadag, teori - 

metode, Odense 

RB-medlemmer melder 

sig til 

18. marts Medlemsarrangement: 

Hvad får jeg for mit 

kontingent? 

RB deltager mhp dialog 

med medlemmer samt 

evaluering og justering i 
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forhold til fremadrettede 

møder:  

• Marie 

• Lone 

• Lene  

• Camilla 

4.april  GF19 Alle RB-medlemmer og 

suppleanter deltager 

15. maj RB-møde Alle RB-medlemmer og 

suppleanter deltager 

27. maj Konference ergoterapi på 

beskæftigelsesområdet 

Hele RB opfordres til at 

deltage 

17. juni RB-møde Alle RB-medlemmer og 

suppleanter deltager 

19. september Medlemsarrangement: 

Dokumentation 

RB-medlemmer melder 

sig til 

XX Medlemsarrangement: 

Modellen. Kvalificerer din 

ergoterapi 

RB-medlemmer melder 

sig til 

XX Medlemsmarrangement, 

Før-møde til Rep19 

Alle RB-medlemmer og 

suppleanter deltager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 


