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Referat af  RB-møde, Etf Region Syd, onsdag 21. juni 
2017  
 
 
Deltagere: 
Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Camilla Mohr Nielsen,Tomas 
Jacobsen , Camilla Hartung Hansen (indtil 18), Bo Trælund Rossen (fra 16,30), 
Helle Svendsen, Anna-Marie Laustsen.  
 
Afbud: 
Lone Merete Handberg, Marie Kaas, Gitte Lind, Lene Drejer, Birthe Schultz, Silja 
Junker Jørgensen, Christina Maj Nørgaard 
 

 
1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 

Anna-Marie er mødeleder 
Jørgen Peschardt er ordstyrer  
Marianne fast referent. 
 
Referatet fra maj er udsendt på mail og godkendt.  
 
Beslutning: 
Da der er en del frafald til dagens møde, vurderes det under hver enkelt 
punkt, om RB er beslutningsdygtige, eller om der skal ske drøftelse 
efterfølgende på mail. 
 

2) ”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. 
 
 

3) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 
Sagsfremstilling: 

•  Skriftlig orientering  fra Anna-Marie eftersendes.  
                   Der er mulighed for uddybende spørgsmål. 

• 18. september holdes et medlemsarrangement om evt. fusion 
mellem FTF og LO. Annonceres snarest. 

 
            Indstilling: 
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Tages til efterretning.   
 
Beslutning: 

• Taget til efterretning. Der tages en temadrøftelse på et senere møde 
om aktivitetsparadigmet overfor eks. plejeparadigmet, når man er 
ene ergoterapeut i en organisation. 

• Medlemsarrangementer om evt. fusion mellem LO og FTF afholdes i 
Odense. 

  
4) Ledighed blandt ergoterapeuter 

Sagsfremstilling: 
Camilla Hartung har ønsket en drøftelse af ledighed blandt ergoterapeuter og 
hvilke muligheder vi har for at handle eller ændre praksis som RB / Etf. 
Jeg har lavet et oplæg i powerpoint, som forsøger at give et kortfattet overblik 
over status, og hvilke handlemuligheder vi har. Slides er vedhæftet. 
 
Indstilling: 
På baggrund af oplægget tager vi en kort interview-runde 2 og 2:  

• Er der noget, som undrer dig?  
• Er der noget, som du mener, RB kan / skal gøre (anderledes) 

             
            Efter interview-runden tager RB drøftelse i plenum og træffer evt.   
            beslutninger. 
 
           Beslutning: 
           RB tager status til efterretning, Det er vurderingen, at der ikke er yderligere       
           tiltag RB kan tage.  
           RB medlemmer bør opfordre medlemmer til at kontakte Etf, evt. Anna-Marie,  
           hvis de giver udtryk for vanskeligheder eller udtilfredshed. 
           Dejligt hvis RB-medlemmer blander sig i drøftelser på Facebook, hvor  
           medlemmer enten har svært ved at finde vej til relevant hjælp eller udtrykker   
           frustration /utilfredshed. Eller giver et praj til Anna-Marie. 
 

 
5) Etfs politiske indsats på beskæftigelsesområdet  

Sagsfremstilling: 
            Etf arbejder med koordineret indsats på nationalt og regionalt niveau. 
            Ergoterapeuten, maj 2017 var temanummer om ergoterapeuters indsats på      
            Beskæftigelsesområdet. Pjecen på området er revideret:        
            http://publikationer.etf.dk/ . (Omdeles på mødet i papir) 
            Anna-Marie har sendt begge dele til forvalgsformænd i alle kommuner og     
            tilbudt at mødes uddybende. Har specifik bedt om møder med rådmand  
            /udvalgsformænd i Esbjerg, Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner. 

      Der har været positive tilbagemeldinger på henvendelsen, og aktuelt er der 
interesse for møder i Esbjerg, Odense, Nyborg, Fredericia og Faaborg-
Midtfyn kommuner. Mødet i Fredericia i uge 26, ingen datoer på plads andre 
steder. 

 
Indstilling: 
RB har mulighed for uddybende spørgsmål og tager status til efterretning. 
 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 

http://publikationer.etf.dk/
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6) Arbejde med oplæg til arrangementer eller andre aktiviteter. Et kort 
punkt som udfoldelse af handleplanen 
Sagsfremstilling: 
På RB-mødet har vi kort gruppearbejde i følgende 3 grupper: 

• Obs. På myndighedsrolle og krydspres. Ergoterapi i 
myndighedsrollen. 

            Silja, Gitte, Marie og Jørgen har til opgave at lave et oplæg til RB- 
            mødet i september, som kan kvalificere til beslutning om  
            medlemsarrangement eller anden aktivitet. 
            På dette RB-møde laver Jørgen og evt. andre     

                        interesserede aftaler om, hvordan oplæg planlægges. HUSK at  
                        inddrage Marie, Silja, Gitte og evt. andre interesserede. 

 
• Ergoterapi og smertehåndtering 

             (Marianne), Lone, Silja, Birthe og Bo har til opgave at lave oplæg 
             til RB-mødet i september til medlemsarrangement, som RB kan  
             drøfte og beslutte.  
             På dette RB-møde laver Bo og evt.  
             andre interesserede aftaler om, hvordan oplæg planlægges. HUSK  
             at inddrage Lone, Silja, Birthe, (Marianne) og evt. andre  
             interesserede. 

                       
• Arrangement om søvn /arrangement i Sønderjylland 

Camilla Hartung, Marianne og Christina har til opgave at lave oplæg 
til RB-mødet i september til medlemsarrangement, som RB kan 
drøfte og beslutte. 
 

             På dette RB-møde laver Camilla H, Marianne, Christina og evt.  
             andre interesserede aftaler om, hvordan oplæg planlægges. HUSK  
             at inddrage evt. andre interesserede. 
 
Indstilling: 
De involverede laver indbyrdes aftaler. Anna-Marie skal senest i uge 35 have 
et skriftligt oplæg eller indstilling, som kan sendes med dagsordenen ud. 
 
Beslutning: 
Grupperne skal til næste møde have en plan klar for det videre arbejde. 
 

7) Valg til Kommunalbestyrelser og Regionsråd, november 2017 
Sagsfremstilling: 

           RB skal forholde sig til det foreløbige oplæg om politiske aktiviteter, som Etf     
           forventes at satte i gang eller understøtte i forbindelse med Kommunalvalget. 
 
          Indstilling: 
          RB drøfter kort i 3 grupper, hvordan og i hvilket omfang RB støtter op om     
          aktiviteterne.  

• Er der noget, som vi særligt vil prioritere?  
• Er der nogle, som har særlig interesse i bestemte aktiviteter? 

    Resultaterne af gruppedrøftelserne deles i plenum og evt. beslutninger  
    træffes.   
 
    I plenum drøfter RB hvilke kommuner, der skal være centrale i  
    kommunikationsstrategien.  
 
    Derudover har RB mulighed for en mere overordnet drøftelse af  
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    aktivitetsplanen. Er der noget, som undrer? Noget som mangler? Er der  
    steder, hvor RB ønsker indflydelse? 
 
    Beslutning: 
    Der er vedhæftet dokument, hvor RBs kommentarer og holdninger er indføjet.      
    Det dokument bruges som arbejdsmanual. 
 

 
8) Økonomi 

Sagsfremstilling: 
Det forventes, at der er en statusrapport færdig inden RB-mødet, som viser 
det økonomiske forbrug siden 1.1.2017. 
Status rapporten vil blive eftersendt eller evt. uddelt på mødet. På mødet vil 
den blive gennemgået og på den måde give RB overblik over aktuelt forbrug 
og muligheder for resten af året. 
 
Indstilling: 
Tages til efteretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 

 
     

9) Fast punkt: Kort status over arrangementer, som er under under 
planlægning.  
Sagsfremstilling: 

      Status på planlægning af besluttede fyraftensmøder som opdatering på/ 
introduktion til aktivitetsvidenskab- teori – metoder – redskaber.  

• Indholdet er snart på plads og sendes i høring blandt involverede 
medlemmer / RB-medlemmer. 

• Der holdes 3 sammenhængende fyraftensmøder (17-21, og kaffe fra 
16,30) i henholdsvis Odense og Esbjerg. I Odense forsøges planlagt 
med møder i november, december og januar. I Esbjerg er tidspunkt 
ikke fastlagt, men holdes efter møderne i Odense. (I annonceringen 
gøres opmærksom på, at der efterfølgende holdes møder i Esbjerg). 

• Der udarbejdes litteraturliste og kompendie til deltagerne.  
• Der arbejdes på en model, hvor vi køber en samlet 

undervisningspakke af de 2 ergoterapeutuddannelser. Pris kendes 
endnu ikke. 

 
            Indstilling: 

      Orientering tages til efterretning  
 
      Beslutning: 
      Når datoerne er kendte for arrangementerne laves der en annoncering af 

det.  
    

10) Fast punkt. Kort status på afholdte arrangementer. 
Sagsfremstilling: 
Status på arrangement ”Kultur og sygdomsforståelse”, 29. maj. 

• 100 tilmeldte, heraf 38 fysioterapeuter. 
• Slides ligger på http://www.etf.dk/afholdte-medlemsmoeder-og-ge-

neralforsamlinger 
 

Indstilling: 

http://www.etf.dk/afholdte-medlemsmoeder-og-generalforsamlinger
http://www.etf.dk/afholdte-medlemsmoeder-og-generalforsamlinger
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Tages til efterretning 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 

11) Kort orientering fra HB-møde 30.-31. maj 
Sagsfremstilling: 

           Jørgen og Anna-Marie vil orientere kort fra HB-møde 30.-31. maj:  
• Politisk udvikling i bestyrelsesarbejde.  
• OK 18. Forhandlingsudvalg og kort status på planlægning.  
• Regnskab 2016. 

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

 
12) Fast punkt: Næste møde 

Sagsfremstilling: 
Afholdes 21. spetember 
Vi skal bla. drøfte: medlemsarrangementer, den ergoterapeutiske 
grundfortælling og drøfte hvornår vi kan mødes med repræsentanterne. 
 Er der andre særlige ting, vi skal drøfte? 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Claus Christoffersen deltager i møderne i september og november, ift. ”den 
ergoterapeutiske grundfortælling.” 

 
13) Hvordan gik mødet? 

Sagsfremstilling: 
RB evaluerer mødet. Hvad var godt? Hvad skulle have været anderledes? 
Hvordan var min egen forberedelse? 
 
Indstilling: 
RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres 
anderledes på kommende møder. 
 
Beslutning: 

• Det kan forventes at oplæg, der på forhånd er sendt ud, er læst og 
ikke behøver at blive gennemgået. 

• Vi skal være obs på stram og gennemsigtig styring af mødet. 
 
 

14) Evt.  
AML gav en status fra Folkemødet på Bornholm. 
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            Fremadrettet mødekalender: 

Dato Møde Deltagere Sted 
Torsdag 24. 
august  
 

Individuelle 
samtaler RB-
medlem/ 
suppleant og 
regionsformand 

RB-medlemmer 
og suppleanter 
valgt i 2017 
 
15-16: Lene 
16-17: Lone 
17-28: Bo 
19-20: Camilla H 
 
 
Ikke svaret: 
Christina og 
Marianne 

Skype. 
Evt. telefon 
eller fysisk 
møde. 
 
Materiale + 
invitation til 
skype-møde 
sendes medio 
august 

Tirsdag 29. 
august. 
 

Individuelle 
samtaler RB-
medlem/ 
suppleant og 
regionsformand 

15-16: Camilla M 
16-17: Marie  
 
 
 
Ikke svaret: 
Christina og 
Marianne 
 
 

Skype. 
Evt. telefon 
eller fysisk 
møde. 
 
Materiale + 
invitation til 
skype-møde 
sendes medio 
august 

Torsdag 21. 
september 

RB-møde alle Erritsøhallen 

Mandag 13. 
november 

RB-møde alle Erritsøhallen 
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