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SKRIFTLIG BERETNING 

- HVAD HAR ETF REGION SYD LAVET I 2019 OG BEGYNDELSEN AF 2020 

Regionsbestyrelsen i Ergoterapeutforeningen, Region Syd i perioden april 2019 - 
april 2020 
 

Her får du Regionsbestyrelsens skriftlige beretning for perioden april 2019 til april 2020. Beretningen er en kort 

beskrivelse af de aktiviteter, som Region Syd har arbejdet med siden sidste generalforsamling.  

 

Beretningen er delt op i følgende afsnit: 

 

• Sager som har krævet en særlig politisk indsats, s. 1 

• Behov for ergoterapi, s.4 

• Medlemsarrangementer, s. 5  

• Du er en del af fællesskabet i Etf Region Syd, s.7 

• Bestyrelsesarbejde i Etf, s.12 

• Fakta om medlemstal og ledighed, s.14 

 

Ergoterapeutforeningens fokusområde 2017-19, ”Kvalitet og trivsel i hverdagen” har præget arbejdet i Region 

Syd og indgået som en integreret del af regionens aktiviteter, der beskrives her. Du kan evt. sammenholde be-

retningen med den handleplan, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2019, og som du finder her  

 

God læselyst! 

 

 

Sager som har krævet en særlig politisk indsats 
I perioden har der været sager, der har krævet en særlig politisk indsats for at sikre ordentlighed i beslutnin-

ger og ordentlig behandling af medlemmer, fastholde stillinger samt sikre trivsel og faglig udvikling. 

 

Faaborg-Midtfyn Kommune 

Faaborg-Midtfyn Kommune har været presset både af økonomi og omstruktureringer. Det har afstedkommet, 

at mange ledere enten er afskediget, sygemeldt eller selv har sagt op og kulminerede i efteråret med opsigelse 

af kommunaldirektøren. Det har også påvirket arbejdsforholdene for ergoterapeuter. 

 

I ”Forebyggelse, Træning og Rehabilitering” har man været hårdt ramt. Af besparelser og afskedigelser, som er 

håndteret meget uordentligt samt omstruktureringer og lederfyringer. 

https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/syd/rbs_forslag_til_handleplan.pdf
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Regionsformanden havde derfor i foråret 2019 møder med udvalgsformanden og kontakt til borgmesteren. Fy-

ens Stiftstidende dækkede forløbet med flere interviews og artikler. 

 

Billede fra Fyens Stiftstidendes dækning af sagen. 

 

Vi har haft tæt samarbejde med ergoterapeuternes tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant og også et 

godt samarbejde med FOA og Danske Fysioterapeuter. Sammen har vi haft flere fyraftensmøder med vores 

medlemmer, som selvfølgelig er meget berørte. 

 

Afskedigelserne er i Etf’s sekretariat behandlet individuelt for hvert medlem. Samtidig har vi lokalt ageret poli-

tisk for at lægge pres for at få skabt ordentlighed i beslutninger og genskabt et godt arbejdsmiljø med god triv-

sel og høj faglighed. Regionsformanden har derfor sammen med FOA og Danske Fysioterapeuter haft møde 

med borgmesteren samt flere møder med direktør for Velfærd og chef for Sundhed og Omsorg. Vi har et opføl-

gende møde inden sommerferien 2020. 

 

Fangelvej 

I maj 2019 døde en beboer på et socialpsykiatrisk bosted på Fangelvej i Odense. Ingen ved, hvorfor beboeren er 

død.  

 

I stedet for at se på forløbet med et læringsperspektiv valgte Odense Kommune at indkalde næsten alle medar-

bejdere til tjenstlige samtaler og efterfølgende fyre 4 og give afvarsler til 8 medarbejdere, bl.a. ergoterapeuter. 

Forløbet blev håndteret særdeles uordentligt. 

 

Efterfølgende indberettede kommunen de afskedigede til Styrelsen for Patientsikkerhed mhp., at de skulle fra-

tages deres autorisation. Styrelsen fandt ikke anledning til på nogen måde at kritisere de indberettede, så det 

fik ingen konsekvens for deres autorisation. Alligevel har kommunen valgt at fastholde fyring bl.a. af ergotera-

peut. Afskedigelsessagen behandles individuelt af Etf’s sekretariat, og da Etf ikke har kunnet opnå enighed med 

Odense Kommune, vil sagen nu blive behandlet i et afskedigelsesnævn. 
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Etf kommenterer normalt aldrig verserende personsager i pressen, dvs. sager hvor enkelt medlemmer er invol-

veret. I sagen Fangelvej har vi været nødt til at handle anderledes. I slutningen af august 2019 kom sagen op i 

Ekstra Bladet og efterfølgende udtalte Ældrechefen i Odense Kommune flere dage i træk både på TV2 og i Fyens 

Stiftstidende, at det alene var medarbejderne, som bar ansvaret i sagen, og at ledelsen ikke havde noget ansvar. 

 

Den vinkel kunne vi selvfølgelig ikke lade stå uimodsagt, og regionsformanden blev derfor interviewet både på 

TV2 og i Fyens Stiftstidende. Etf’s hovedpointer var, at ledelsen selvfølgelig har et ansvar og burde have taget et 

læringsperspektiv fra starten i stedet for at fyre og give advarsler på et usagligt grundlag. Dansk Sygeplejeråd og 

FOA valgte også at udtale sig på tilsvarende vis i pressen. 

 

Umiddelbart efter at sagen var kommet op i medierne, bad Sundheds- og ældreministeren Styrelsen for Patient-

sikkerhed gå ind og lave et tilsyn i Odense Kommune.  

 

Regionsformanden har været løbende i kontakt med en række politikere samt borgmester, stadsdirektør og di-

rektør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Vores budskab har hele tiden været, at sagen er 

startet forkert, og der har været et enormt ledelsessvigt. Vi har derfor opfordret til, at afskedigelser og advars-

ler trækkes tilbage. Samtidig har vi stillet os til rådighed og tilbudt at bidrage til at genoprette et godt arbejds-

miljø. Sagen har hen over efteråret været massivt dækket af medierne, og regionsformanden er ofte blevet in-

terviewet. 

 

 
Billede fra TV2 Fyns dækning af sagen. 
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I november kom Styrelsen for Patientsikkerhed med en rapport efter deres tilsyn. Her var et påbud og en lang 

række kritikpunkter til Odense Kommuner, bl.a. om fejlagtige instrukser og mangelfuld implementering af doku-

mentationssystem og retningslinjer.  

 

TV2 Fyn har gennem omfattende aktindsigt afsløret, at en personkreds af bl.a. ledere og personalejuridisk kon-

sulent helt fra starten bevidst forsøgte at dække over fejlagtige instrukser og mangelfuld implementering af do-

kumentationssystem og retningslinjer og i stedet placerede skyld og ansvar hos medarbejderne. 

Odense Kommune ønsker ikke offentlig at fortælle, hvilken konsekvens de har draget i forhold til de implicerede 

personer. Derimod er det offentlig kendt, at kommunen nu har besluttet at udfase sit eget dokumentationssy-

stem ”EnPlan”. 

   

Vi har gennem hele forløbet haft et rigtig godt samarbejde med både tillidsvalgte og medlemmer samt de andre 

organisationer, specielt FOA og Dansk Sygeplejeråd. Da sagen er meget principiel, kommer vi til at følge den 

helt til dørs.  

 

Du kan læse mere om sagen i Etfs nyhed her 

Du kan også følge regionsformandens ageren i sagen på hendes Facebook-profil, som du finder her  

 

 

Behov for ergoterapi 
Målet har været at udnytte den samfundsmæssige interesse, der er for vores fag, så ergoterapeutstillinger 

fastholdes, og der skabes nye stillinger, både på traditionelle og nye områder. 

 

Dialog med politikere 

Når vi har haft mulighed for at lave lobbyarbejde i forhold til lokale politikere, har vores tilgang været:  

”Ergoterapi er et vigtigt bidrag til løsning af de opgaver, som du har ansvar for”.  

Vi har i dialogen ofte kunnet inddrage den ergoterapeutiske grundfortælling, som du finder her  

 

Sparring med medlemmer, tillidsvalgte og ledere 

Regionsformanden har sparret og drøftet strategi med mange tillidsvalgte med henblik på at udnytte lokale mu-

ligheder for at påvirke politikere og ledelse, inden beslutninger træffes. Det har været handlet om nye stillinger 

på nye områder, arbejdsforhold, faglig udvikling og desværre også om besparelser og afskedigelser. Vi har også 

haft sparring med mange medlemmer og en del ledere. 

 

Assens Kommune 

I Assens Kommune var der sidste år massive afskedigelser af ergoterapeuter. Vi havde håbet, at vi i år kunne 

tage fat på drøftelser med kommunen om, hvordan man kunne ansætte flere. I stedet blev der varslet nye be-

sparelser og afskedigelser. Regionsformanden har derfor sammen med FTR og TR holdt fyraftensmøde med alle 

medlemmer. Vi har også haft møde med formanden for Social- og Sundhedsudvalget, hvor vi mødte stor inte-

resse og forståelse for den værdi, ergoterapi skaber for borgere og samfund. Alligevel er ergoterapeuter ikke 

gået fri af afskedigelser pga. en meget presset økonomi. 

 

 

 

 

https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/doedsfaldet-paa-botilbuddet-fangelvej-i-odense
https://www.facebook.com/annamarie.laustsen
https://www.etf.dk/grundfortaelling-0
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Svært at få indlæg i pressen 

Vi har oplevet, at det er svært at få debatindlæg i pressen. Selv om indlæggene har været velunderbyggede og 

vinklet, så der er både nye perspektiver og ”en god konflikt”, har vi oplevet, at mere end halvdelen af det, vi har 

skrevet, ikke er bragt. Generelt oplever vi også, at det er vanskeligt at få journalister til at skrive om de sager, vi 

gerne vil have bevågenhed omkring. Det gælder bl.a. indlæg om besparelser i flere kommune og et indlæg om 

børneergoterapi i en kommune, hvor normeringen 12 år efter Kommunalreformen er halveret.  

 

Høringsplan til Psykiatriplan: 

Vi har afgivet høringssvar til Region Syddanmarks udkast til Psykiatriplan 2020-2024. Det er lavet i samarbejde 

med NEPSY-netværket (ledere og tillidsrepræsentanter på de psykiatriske hospitaler). Vi skrev bl.a.: ”Helt over-

ordnet vil Etf anbefale, at der lægges et øget fokus på at facilitere det hverdagsliv, som patienter lever, før, un-

der og efter indlæggelse. Det er vigtigt at understøtte, at mennesker kan leve et aktivt og meningsfuldt hver-

dagsliv på trods af psykisk sygdom.”  Du kan læse hele høringssvaret og den reviderede psykiatriplan her 

 

Velfærd i Odense 

Vi har deltaget i møder i Odense Kommune om strategi for at sikre økonomi til at fastholde velfærd. Vi har også 

bedt om et opfølgende møde, hvor FTR og regionsformanden mødte borgmester og stadsdirektør for særligt at 

drøfte fastholdelse og rekruttering. 

 

’Forebyg’ og imødegå forringelser 

Vi oplever, at det er uhyre vigtigt, at både ledelse og politikere kender til og forstår den værdi, ergoterapi ska-

ber. På den måde kan man bedst ’forebygge’ eller imødegå besparelser eller andre forringelser. Hvis politikerne 

først har truffet beslutning om nedlæggelse af stillinger eller arbejdsfunktioner, er det meget svært at ændre. 

Muligheden for at opnå lydhørhed og få indflydelse er størst i ’fredstid’, altså der hvor politikerne ikke er pres-

set af økonomien til at skulle gennemføre besparelser. Vi opfordrer derfor både medlemmer, tillidsvalgte og 

ledere til at fortælle politikere og ledelse om det gode konkrete arbejde, de laver på deres arbejdsplads og hvil-

ken værdi, det skaber for patienter og borgere.  

 

En ”skarp ergoterapeutisk profil” er vigtig både for at kunne formidle viden om ergoterapeutiske kernekompe-

tencer og de ergoterapifaglige modeller, metoder og redskaber, som anvendes og for at sikre en faglig relevant 

og kompetent dokumentation. Vi har derfor opfodret til deltagelse i faglige arrangementer og til at hente inspi-

ration i den ergoterapeutiske grundfortælling, som du finder her 

 

Deler viden om jobs 

Vi har gennem sparring og rådgivning af medlemmer arbejdet for at udbrede kendskab til nye arbejdsområder 

og inspirere til jobsøgning. Regionsformanden har også delt de jobannoncer, som medlemmer har bedt hende 

om, på hendes Facebook profil, som du finder her 

 

     

Medlemsarrangementer 
Målet har været, at medlemsarrangementer skal inspirere til og strategisk understøtte faglig udvikling. 

 

Regionsbestyrelsen er glade for den fantastisk store medlemsopbakning til de mange arrangementer, vi har 

holdt. 

 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm516853
https://www.etf.dk/grundfortaelling-0
https://www.facebook.com/annamarie.laustsen
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De 3 faglige tema-arrangementer 

Der har været overvældende interesse for og gode evalueringer af de 3 sammenhængende tema-arrangemen-

ter om det ergoterapeutiske paradigme og aktivitetsvidenskab, ergoterapeutiske begrebsmodeller, arbejdspro-

cesmodeller, undersøgelsesredskaber og metoder. 

• Afholdt i Esbjerg i juni og november 

• Gentaget i Odense i september, oktober og november  

• Gentaget i Haderslev i februar og marts 

Baggrunden for arrangementerne var ønsker fra medlemmer og bestyrelsens oplevelse af, at der er et stort be-

hov for, at ergoterapeuter fremadrettet står på og sprogliggør et stærkt kernefagligt fundament, Det er meget 

afgørende for at imødegå forringelser, sikre faglig udvikling og nye jobs. 

Vi oplever også, at større fokus på kernefagligheden understøtter den ergoterapeutiske grundfortælling – og 

omvendt. Du finder grundfortællingen her: https://www.etf.dk/grundfortaelling-0 

 

 
Billede fra temadag om ergoterapeutisk paradigme og aktivitetsvidenskab i Haderslev januar 2020 

 

Ergoterapi på beskæftigelsesområdet 

I maj holdt vi et medlemsarrangement i forlængelse af den politiske indsats for at skabe flere jobs på beskæf-

tigelsesområdet, hvor ergoterapeutiske kompetencer efterspørges. På konferencen fortalte ergoterapeuter fra 

praksis om de forskellige måder, de bidrager til opgaveløsningen på.  Målet var at inspirere til forskellige måder 

https://www.etf.dk/grundfortaelling-0
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at organisere arbejdet på og søge forskellige jobs. Der var også oplæg om vigtigheden af, at man som ergotera-

peut søger job på baggrund af sin sundhedsfaglige uddannelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede fra konference om ergoterapi på 

beskæftigelsesområdet i Middelfart, maj 2019 

 

 

”Kvalificér din ergoterapi”  

I august holdt vi et arrangement om modellen : The Intentional Relationship Model (IRM), der er relevant for 

alle ergoterapeuter uanset arbejdsområde. Det blev holdt efter forslag fra ergoterapeuter på afd. P i Odense.  

 

Dokumentationspligt 

I marts holder vi et arrangement om den dokumentationsforplitigelse, vi har som ergoterapeuter jf. vores 

autorisation. Baggrunden er, at vi hører om uhensigtsmæssige systemer eller ledelse og kulturer, som ikke un-

derstøtter den dokumentation, vi som ergoterapeuter er forpligtet til at lave. Præcis og retvisende dokumenta-

tion har betydning for at imødegå forringelser og sikre nye jobs. Vi ved også, at Styrelsen for Patientsikkerhed 

har stor opmærksomhed på, om dokumentationspligten opfyldes. 

 

Støtte til temadag i Psykiatrien 

Vi har givet støtte til et oplæg om neuroaffektivt arbejde på en temadag målrettet ergoterapeuter på alle psyki-

atriske hospitaler i Region Syd. Temadagen var arrangeret af NEPSY-netværket, der består af ledere og tillidsre-

præsentanter på de psykiatriske hospitaler. 

 

Du er en del af fællesskabet i Etf Region Syd 
Målet har været, at demokrati, dialog, inddragelse og aktivt engagement skal gennemsyre alt det, Etf Region 

Syd arbejder med. 

 

Du skal vide, hvad Etf Region Syd arbejder med 

Derfor sender Regionsbestyrelsen direkte-mails-til-alle-medlemmer, hvor vi fortæller om nogle af de politiske 

opgaver og medlemsaktiviteter, vi arbejder med. Vi kommer i denne periode til at sende 8 direkte-mails. 
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Kommunikation 

Alle arrangementer annonces på Etf’s kalender, som du finder her. Vi bruger regionens side på etf.dk til infor-

mationer og materialer om Etfs Region Syds arbejde. Du finder siden her. 

Regionsformanden bruger, ligesom de andre fuldtidspolitikere i Etf, Facebook til at fortælle om nogle af ar-

bejdsopgaverne. Det kan f.eks. være fortællinger om et besøg på en arbejdsplads, et møde med en politiker, 

kontakt til journalister, indlæg i medierne eller møde med medlemmer, ergoterapeutstuderende eller tillidsre-

præsentanter. Regionsformanden vil derfor gerne være FB-ven med medlemmer. Du finder siden her. 

 

Regionsformanden kommer ud på din arbejdsplads 

Der har været afholdt 10 dialogmøder på både regionale og kommunale arbejdspladser. Det er et tilbud, vi har, 

hvor medlemmer kan invitere regionsformanden og evt. bestyrelsesmedlemmer til komme og drøfte det, der 

lokalt fylder og er spændende eller vanskeligt. Læs om dialogmøderne her. 

 

Dialogmøderne har været geografisk spredt i regionen og om forskellige emner.  Vi har bl.a. drøftet faglighed og 

arbejdsvilkår, ergoterapeutiske opgaver fremadrettet, arbejdsmiljø og trivsel, samt hvordan forringelser kan 

imødegås. Vi har også haft fokus på, hvordan Etf’s grundfortælling kan bruges strategisk til at gøre det ergotera-

peutiske arbejde tydeligt. De fleste møder er fyraftensmøder, men i juni var vi indbudt til at komme med oplæg 

på en temadag i Kolding for ergoterapeuter på forskellige bo- og aktivitetstilbud i trekantområdet. Overskriften 

på oplægget var:  ”Ergoterapi i plejen eller Ergoterapi i hverdagsaktiviteter? Etfs perspektiver” 

 

 
Billede fra temadag (dialogmøde) i Kolding, ”Ergoterapi i plejen eller ergoterapi i hverdagsaktiviteter?”, juni 

2019 

 

Dialog, samskabelse, sparring og rådgivning 

Mange tillidsvalgte og medlemmer har brugt tilbuddet om rådgivning sparring med regionsformanden. Det har 

primært handlet om fagpolitiske strategier, faglig udvikling, trivsel, omstruktureringer og nedskæringer samt i 

mindre udstrækning jobsøgning eller rekruttering.  

http://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer
http://www.etf.dk/syd
https://www.facebook.com/annamarie.laustsen
https://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand
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Vi har fået en stor hjælp fra medlemmer og tillidsvalgte, der har fulgt udviklingen i lokalområdet og været gode 

til at dele ideer, viden og indsigt, så det har været muligt at lave en politisk indsats eller lægge strategi, når der 

er opstået nye muligheder eller været store forandringer på vej. 

 

Samarbejde med tillidsvalgte 

I regionen holder vi møder for tillidsrepræsentanter to gange om året. På møderne er både lokalt indhold og 

indhold fælles for hele landet. I maj 2019 deltog regionsformanden i et landsdækkende møde for TR og FTR om 

udpegning til MED-systemet i vores nye hovedorganisation Akademikerne, som Etf holdt sammen med Danske 

Fysioterapeuter. Regionsformanden har deltaget i grunduddannelse af tillidsrepræsentanter.  

 

Derudover har regionsformanden haft lokale møder med tillidsrepræsentanter og fælles-tillidsrepræsentanter i 

kommuner og på regionale arbejdspladser. Nogle møder er holdt fysisk, mens andre blev afviklet på skype eller 

som telefonmøder.  

 

 
Billede fra møde med nyvalgte TR på grunduddannelse, januar 2020. 

 

Samarbejde med ergoterapeutuddannelserne 

Regionsformanden er repræsenteret i uddannelsesudvalgene på uddannelserne i Esbjerg og Odense. Bestyrel-

sen følger på den måde arbejdet på uddannelsesstederne. 

 

Møder med studerende 

Regionsformanden har haft 8 møder med ergoterapeutstuderende på uddannelserne i Esbjerg og Odense.  

De nye studerende på 1. semester får en præsentation af Etf med fokus på, hvad man som studerende har ud af 

medlemskab.  Når vi møder de næsten færdige ergoterapeuter på 7. semester er fokus, hvordan de kan bruge 
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Etf i transformationen fra studieliv til arbejdsmarked.  Møderne er åbne for alle ergoterapeutstuderende, fordi 

formålet også er at rekruttere nye medlemmer. 

 

 
Billede fra møde med afgangshold på Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg, januar 2020. 

 

Forberedelse til Repræsentantskabet, Rep19 

I oktober holdt vi medlemsmøde som forberedelse til Rep19. Som en vigtig del af medlemsdemokratiet er de 

valgte repræsentanter forpligtet til at gå i dialog med andre medlemmer om de forhold, som Repræsentantska-

bet skal træffe beslutning om. Det er her medlemmer har mulighed for indflydelse, og repræsentanter kan af-

prøve deres holdninger. Dialogen giver nye perspektiver og større indsigt som er med til at kvalificere de beslut-

ninger, som skal tages om Etfs arbejde 3 år frem i tiden. 

 

Arbejdspladsbesøg, overenskomstforhandlingerne, OK21 

Vi har en god tradition med at møde medlemmer på arbejdspladserne som optakt til overenskomstforhandlin-

gerne. Det giver medlemmer en god indsigt og forbereder til indsamlingen af krav. Det giver samtidig Etf en stor 

viden om hvad medlemmerne er optaget og således et bedre afsæt for at planlægge indsamling af krav mv. 

I 2020 har Etfs forhandlingschef og regionsformanden besøgt 12 arbejdspladser i Region Syd. 
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Billede fra arbejdsplads besøg på sygehuset i Vejle om OK21. 

 

Samarbejde med andre organisationer 
Målet har været at samarbejde, når det giver mening i forhold til opgaven og ressourceforbrug. 

 

Fra formelle samarbejdsfora til relationelt og ad hoc samarbejde 

Vores formelle samarbejder i Sundhedskartellet og hovedorganisationen FTF (FH) er ophørt med udgangen af 

2019. Der er ikke tilsvarende lokale samarbejdsfora i vores nye hovedorganisation Akademikerne. 

 

Vi har bevaret et godt samarbejde med Danske Fysioterapeuter og arbejder også på at bevare og udvikle godt 

samarbejde med andre faglige organisationer, når der det betyder, at vi kan løse opgaven bedre. Vi har oplevet 

et godt samarbejde i konkrete sager med bla. Danske Sygeplejeråd, FOA, Dansk Socialrådgiverforening og Soci-

alpædagogernes Landsorganisation. Vi har også haft møde med patientorganisationen SIND. 

 

Indtil udgangen af 2019 har vi været en del af FTF’s netværk omkring grund- og videreuddannelse og professi-

onshøjskolerne.  

 

En vigtig opgave for regionsformanden har været at sparre med TR for at understøtte, at der på arbejdspladsni-

veau fastholdes og udvikles godt samarbejde både med organisationer, som vi har et arbejdspladsfællesskab 

med og med organisationer, der er medlem af Akademikerne. 

 

Udpegning til MED-udvalg på øverste niveauer 

I 2019 har vi lokalt deltaget i udpegning, som vores hovedorganisation FTF har haft ansvar for. Fra 2020 er vi en 

del af Akademikerne, hvor ansvaret for udpegning er placeret centralt i organisation, men udføres af og blandt 

de lokale TR på arbejdspladsen. Dvs. at Etf på regionalt niveau ikke længere har opgaver eller kompetencer i 

forhold til udpegning. 
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I overgangsperioden arbejder vi dog for at bygge bro mellem de forskellige kulturer for udpegning, og regions-

formanden har bl.a. deltaget i møde sammen Yngre Læger. 

 

En del af 1. maj-arrangementet i Odense 

I 2019 deltog vi i Sundhedskartellets telt på 1. maj-arrangement i Odense, som FTF var medarrangør af. Der kom 

en del medlemmer forbi, som fik en kop kaffe og en god snak med medlemmer af regionsbestyrelsen, regions-

fomanden eller Etf’s formand og næstformand. Også politikere og repræsentanter fra bruger- og patientorgani-

sationer opsøgte Etf.  

 

Bestyrelsesarbejde i Etf 
Målet har været, at regionsbestyrelsesarbejdet, som er frivilligt arbejde, skal skabe aktivitet og resultater for 

medlemmer og samtidig være udviklende og give mening for den enkelte. 

 

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder som eftermiddags- /aftenmøder. Vi er en stor bestyrelse. Det kan 

give udfordringer, men sikrer også, at bestyrelsen er arbejdsdygtig, selvom vi sjældent er fuldtallige. Vi har ar-

bejdet med forskellige møde- og arbejdsformer, bl.a. temamøder og gruppearbejde på møderne. Planlægning 

af møderne har taget udgangspunkt i de opgaver, bestyrelsen skal løfte, men også inddraget ønsker og  

behov hos bestyrelsesmedlemmerne. De forskellige møde- og arbejdsformer samt evaluering af alle møder har 

været med til skabe dynamik og fremdrift i arbejdet. 

 

Regionsbestyrelsen er med til at skabe sammenhænge i Etf, mellem medlemmer, arbejdspladser, regions- og 

hovedbestyrelse.  Det er derfor godt, at bestyrelsen har været bredt sammensat. Den består af erfarne bestyrel-

sesmedlemmer og nyvalgte. Forholdsvis nyuddannede og ergoterapeuter med mange års erfaring fra mange 

forskellige arbejdsfelter i kommuner, stat og region. Der er også stor geografisk spredning. Der er flere regions-

bestyrelsesmedlemmer end tidligere, som har løftet selvstændige politiske opgaver, bl.a. i forhold til planlæg-

ning og afholdelse af medlemsarrangementer. 

 

10 regionsbestyrelsesmedlemmer deltog i Rep19 enten som valgte repræsentanter, hovedbestyrelsesmedlem-

mer eller gæst.  
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Her er din bestyrelse. Fra venstre: Lone Merete Handberg, Jørgen Peschardt, Birthe Schultz, Anette Bisgaard Lun-

ding, Nanna Damgaard Nordenskov, Tomas Jakobsen, Bo Rossen, Christina Maj Nørgaard, Anya Bæksted, Lene 

Drejer, Marianne Roth Sørensen, Anna-Marie Laustsen. På billedet mangler: Maria Jumppanen Andersen, Lisa 

Roberts, Gitte Lind. 

 

Regionsbestyrelsen består af: 

 

• Jørgen Peschardt, Kolding Kommune (på valg i 2020) 

• Birthe Schultz, Sygehus Lillebælt, Kolding (på valg i 2020) 

• Marianne Roth Sørensen, Aabenraa Kommune (på valg i 2021) 

• Gitte Lind, Kerteminde Kommune (på valg i 2020) 

• Tomas Jakobsen, Vejle Kommune (på valg i 2020)  

• Christina Maj Nørgaard, afd. N, OUH, Svendborg (på valg i 2021) 

• Lone Merete Handberg, Odense Kommune (på valg i 2021) 

• Bo Trælund Rossen, Svendborg Kommune (på valg i 2021) 

• Lene Drejer, Odense Kommune (på valg i 2020) 

• Lisa Roberts, studerende kandidatuddannelsen i ergoterapi (på valg i 2020) 

• Anya Bæksted, Assens Kommune (på valg i 2021) 

• Anette Bisgaard Lunding, Esbjerg Kommune (på valg i 2021) 

• Anna-Marie Laustsen, Regionsformand (på valg ved urafstemning i 2020) 

 

Suppleanter:  

 

• Maria Jumppanen Andersen, Sygehus Lillebælt, Kolding (på valg i 2020) 

• Nanna Damgaard Nordenskov, Sønderborg Kommune (på valg i 2020) 
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Begge suppleanter har deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har konstitueret sig med Marianne 

Roth Sørensen som næstformand.  

 

Fakta om medlemstal og ledighed 
Ifølge Etf’s medlemssystem er der pr. 1. marts 2.122 medlemmer i Region Syd. De er studerende, i arbejde, le-

dige eller pensionister. Ledigheden lå i 2019 i gennemsnit på 3 % i Syd (på landsplan 2,6%). Ledigheden er stadig 

størst tæt på ergoterapeutuddannelserne i Esbjerg og Odense – og selvfølgelig størst, når studerende netop har 

afsluttet uddannelsen.  

 

Vi opfordrer dig altid til at føre dine medlemsoplysninger ajour på mit.etf.dk 

 

https://mit.etf.dk/

