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Bestyrelsens beretning ved Jannik - Godkendt 

Vi afholdte Webinar den 15. december 2020, hvor emnerne var ADL-I og oplæg omkring AMPS. 

Vi har været i dialog med Ergoterapifagligt selskab for Dysfagi, ift. et tættere samarbejde og er fortsat i 

dialog.  

Dialog med medlemmer 

Vi har været i dialog med ETF omkring politiske dagsordener; fx i forhold til regler om overgangen fra barn 

til voksen. 

Vi har været i dialog med SL omkring samarbejde. Vi er stadig i proces fx om at lave et samarbejde om en 

temadag. Der er stor velvilje fra begge parter. 

Vi er i gang med at udarbejde en survey i samarbejde med ETF, som bl.a. kommer til at omhandle 

udfordringer på arbejdspladsen, trivsel og arbejdsvilkår. Den kommer ud snart.  

Der er blevet sendt Nyhedsbrev ud til medlemmerne.  

Vi har været opmærksomme på krydspres under Covid 19 pandemi fx arbejdsvilkår, arbejdsopgaver, 

fastholdelse og trivsel.  

 

Regnskab, budget og fastholdelse af kontingent ved Maria Sørensen  

Regnskab. Se vedhæftet. Godkendt 

Budget se vedhæftning. Vi satser på at holde nogle arrangementer og bestyrelsesudvikling til efteråret. 

Godkendt. 

Kontingent. Bestyrelsen foreslår at fastholde de 150 kr. om året. Godkendt.  

 

Indkomne forslag 

Forslag fra Bestyrelsen om Vedtægtsændring  

Vedtægtsændring ift. § 1; Bestyrelsens navn. Der er sket en samfundsmæssig udvikling af betegnelsen for 

vores borgergruppe, som nu kaldes udviklingshandicap. Bestyrelsen foreslår en ændringen af selskabets 



navn fra Ergoterapifagligt Selskab for Udviklingshæmning og Udviklingsforstyrrelser til Ergoterapifagligt 

Selskab for Udviklingshandicap. Forslaget blev godkendt.  

 

Drøftelse af arbejdsprogram 2021 ved Jannik 

 Ud fra vedtægterne har bestyrelsen valg af fokusområderne for 2021 bliver: 

Samarbejdet med pædagoger, herunder SL, bl.a. ift. en temadag i efteråret 2021. Temadagen vil dog kun 

bliver afholdt hvis vi kan mødes fysisk.  

Samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab for Dysfagi omkring måltidet. 

Studerende og praktik pladser. Hvordan kan bestyrelsen understøtte processen med Københavns 

Processionshøjskole. Fx ift. hvad det vil sige at arbejde med socialområdet.   

Arbejdsprogrammet blev godkendt. 

 

Valg af bestyrelse 

Hvad indbefatter det at være en del af bestyrelsen? Vi mødes ca. 4 gange om året, herudover vil der være 

forskellige arbejdsopgaver, som fordeles ud fra hvem der har motivationen for emnet og tid til det.  

Karoline, Maria Sørensen og Andrea Hadberg genopstiller og er på valg. Alle tre blev valgt.  

Der er to ledige suppleantpladser. En plads for en toårig periode og en for en et årig periode. Gitte Kolding 

Jørgensen stiller op og blev valgt ind.  

Bestyrelsen består nu af; Jannik Schøne (formand), Tine, Karoline, Maria Sørensen, Andrea Hadberg, 

Simone (barsel) og Gitte Kolding Jørgensen (suppleant). 

Valg af økonomisk kontrollant  

Bestyrelsen foreslår Pernille Bagner Carlsen som gerne vil stille op til et år mere. Pernille blev valgt.  

 

Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen ved Margrete Boel 

Ergoterapeutforeningen er meget glade for samarbejdet. Socialområdet er et område, hvor der er stadigt 

flere ergoterapeuter der får ansættelse og hvor faget udvikles.  

Der er stor bevågenhed fra Ergoterapeutforeningen ift. at der indenfor socialområdet er mange 

ergoterapeuter, der står alene med deres faglighed i det tværfaglige samarbejde, eller hvor de forventes at 

tage opgaver, der kan opleves som at ligge uden for deres ergoterapeutiske kerneopgaver. 

Ergoterapeutforeningen ønsker at understøtte medlemmerne bedst muligt i dette krydspres, og arbejder i 

flere spor med dette: 

Individuelt spor: Guide på web og individuel rådgivning. Web-guiden skal bl.a. styrke den enkelte terapeut i 

at formulere sin faglighed i tværfaglige sammenhænge, gode spørgsmål til arbejdsgiverne i forbindelse med 

jobsamtalen, afklaring af udefinerede stillinger mv. –  



Kollektivt spor: Etf’s faglige selskaber bringes i spil, f.eks i form af gode råd og vejledning, mentorordning 

m.v. Fagligt selskab for udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser har allerede tilbage i 2017 afholdt en 

temadag med netop dette fokus.  

Eksternt spor: at informere relevante grupper af ledere om, hvad ergoterapeuter kan bidrage med f.eks. 

inden for pleje – og omsorgssektoren på bosteder og i socialpsykiatrien. Vejledning til TR om, hvordan de 

bedst kan hjælpe medlemmer, der står i den her problematik. Der arbejdes desuden med samskabelse og 

politisk interessevaretagelse på den nye TR-uddannelse (modul 2). 

 

Ergoterapeutforeningen er i dialog med SLs – Socialpædagogernes Landsforbund - næstformand Marie 

Sonne. 

Det er et rigtigt godt samarbejde og der er mange fælles dagsordner, og der er stor interesse for begge 

parter i at vide mere om hinandens kernefagligheder. Der er fra Marie Sonne en stor opmærksomhed på, at 

den socialpædagogiske uddannelse ikke favner det sundhedsfaglige, og at det kan ergoterapeuter, blandt 

meget andet godt, bidrage med. Det faglige selskab har taget et initiativ til et samarbejde med overskriften 

”Det gode måltid”, og vi er p.t. i gang, Etf og det faglige selskab sammen med SLs sekretariat, med at finde 

ud af hvad det konkret skal indeholde. 

De giver udtryk for, at ergoterapeuter bidrager positivt i det tværfaglige samarbejde, og at vi kan løfte 

hinandens dagsordner, bl.a. ved at lære mere om hinandens kompetencer. 

 

Eventuelt  

Ingen  


