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Hvad skal vi lave fremadrettet 

På generalforsamlingen i 2021 blev der godkendt en handleplan, som også lagde spor for 

arbejdet i et længere perspektiv. Du får her regionsbestyrelsens oplæg til debat om, hvad 

der skal arbejdes med i perioden april 2022 - april 2023.  

 

Bestyrelsen vil være optaget af at skabe ”en rød tråd” mellem de politiske og 

samfundsmæssige udfordringer, vi som faggruppe møder og Etf’s Region Syds aktiviteter.  

Vi ønsker sammenhæng mellem aktiviteter og lobbyarbejde rettet mod 

beslutningstagerne og understøttende medlemsaktiviteter. 

 

Ergoterapeutforeningens politiske indsatsområder vil indgå som en integreret del af 

regionens aktiviteter. (Læs om indsatsområderne for 2020-22 ”Lige adgang til ergoterapi, 

styrket praksisudvikling og styrket forskning” her. 

 

Sundhedsvæsen under pres - stort behov 

for ergoterapi 

Sundhedsvæsenet er presset, og der er store problemer med at rekruttere plejepersonale 

m.fl. Det skaber større efterspørgsel på ergoterapeuter. På nuværende tidspunkt er 

ergoterapeuters ledighed meget lav, og mange steder er det svært at rekruttere. 

 

Vi ønsker, at borgere og patienter sikres den ergoterapi, de har brug for. 

Vi vil bidrage til, at der i samfundet er kendskab til vores fag og den værdi ergoterapi 

skaber. For at fastholde og skabe nye stillinger, både på traditionelle og nye områder, 

hvor ergoterapeutisk kernefaglighed sættes i spil. 

 

Vi vil derfor: 

 

• Gå i dialog med og lave lobbyarbejde over for politikere og ledelse for at 

fortælle, hvordan ergoterapeuter kan bidrage til opgaveløsningen, og hvorfor 

det er en gevinst.  

 

Vi vil prioritere de områder, hvor der er momentum eller aktuelle muligheder 

eller udfordringer. Vi vil også fortsætte det arbejde, vi har sat i gang efter 

kommunal- og regionsrådsvalget i 2021, hvor vi har dialog med nogle af de 

ny- og genvalgte politikerne, for at fortælle, hvad de kan bruge 

ergoterapeuter til i løsning af de opgaver, som de har fået ansvar for.  

 

Vi vil stille skarpt på, hvor de kan have glæde af at bruge mere af vores 

kernefaglighed og flere ergoterapeuter, og hvilke nye opgaver, vi også bør 

https://www.etf.dk/fokusomraader-2020-2022)
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løse fremadrettet. 

 

Vi vil også udfordre den måde, man ”plejer” at løse opgaverne på. En del af 

de opgaver man traditionelt definerer som ”plejeopgaver”, kan løses lige så 

godt eller bedre med ergoterapeutiske kernekompetencer, hvis 

borgere/patienter har et rehabiliteringspotentiale.  

 

Vi vil også fortælle, at attraktive arbejdspladser er vigtige for at rekruttere og 

fastholde ergoterapeuter. Attraktive arbejdspladser har fagligt spændende og 

relevante opgaver, tilstrækkelige ressourcer, gode faglige 

udviklingsmuligheder, god ledelse, anerkendelse af indsatsen samt et sundt 

og udviklende arbejdsmiljø. Det skal ske i samarbejde med 

tillidsrepræsentanter og medlemmer, når der enten er et behov, eller der 

lokalt opstår en anledning til at mødes.  

 

• Have særlig opmærksomhed på, hvordan vi kan arbejde med det pres på 

fagligheden, som nogle medlemmer oplever. Vores tilgang er, at 

ergoterapeuter altid skal løfte opgaverne med afsæt i ergoterapeutisk 

kernefaglighed og derved bidrage til den samlede opgaveløsning. Vi ønsker 

ikke, at der sker en opgaveglidning, men gerne en opgaveflytning, hvis det er 

relevant for borgeren/patienten. Så ergoterapeutiske kernekompetencer 

bruges, og der følger tilstrækkelige ressourcer med. 

 

• Understøtte at medlemmer og tillidsrepræsentanter udnytter de muligheder, 
der opstår lokalt for at påvirke udviklingen. 
 

Medlemsarrangementer 

Vi ønsker at afholde medlemsarrangementer, der inspirerer til udvikling af 

ergoterapeutisk kernefaglighed og et stærkt fagsprog.  

 

På den måde understøtter vi, at ergoterapeuter gennem faglighed, fagsprog og narrative 

fortællinger præcist kan fortælle, hvilken værdi ergoterapi skaber for patienter og 

borgere. Derved skabes mulighed for øget brug af vores kernefaglighed, god trivsel og nye 

job. Samtidig ”forebygges” nedskæringer og besparelser. 

 

Regionsbestyrelsen ønsker derfor fortsat at arbejde langsigtet med planlægning af 

arrangementer, hvor vi ser de vigtigste strategiske arrangementer som en ”motorvej”, 

som vi kan supplere med andre arrangementer (”mindre veje”).  

 

Regionsbestyrelsen ønsker, at ”motorvejen” skal handle om aktivitetsbegrebet, 

aktivitetsanalyse og aktivitetsvidenskab.  

 

Vi vil arbejde videre med: 
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• Arrangementer om aktivitetsbegreb, -analyse og – videnskab. 

 

• Arrangementer, der lægger op til udvikling af praksis og f.eks. tager udgangspunkt 
i ny forskning eller redskaber, metoder og generiske metoder. 
 

• Arrangementer med forskellige perspektiver i forhold til styrket faglighed og pres 

på faglighed.  

 

• Temamøde om ergoterapi på det private område, hvor privatpraktiserende 

fortæller om de ergoterapeutiske kerneopgaver, de løser. Mødet skal både 

udbrede kendskab til velfungerende ergoterapi på det private område og 

inspirere flere til at starte op.  

 

• Arrangement om et aktuelt tema på Ergoterapiens Dag torsdag 27. oktober. 

Vi modtager gerne konkrete forslag fra medlemmer, og fastholder tilbuddet om 

økonomisk støtte til arrangementer på den enkelte arbejdsplads, der til gengæld åbnes 

for medlemmer fra andre arbejdspladser.  

 

Her kan du læse, hvad du gør, hvis du har en god ide til et arrangement eller søger tilskud. 

  

Vi vil fortsat både afholde fysiske og virtuelle arrangementer.  

 

Synlighed og fællesskab i Region Syd  

Vi vil arbejde for, at Etf er attraktiv for dig. Så du oplever, at demokrati, dialog, 

inddragelse og aktivt engagement gennemsyrer alt det, Region Syd arbejder med, og du 

oplever dig som en aktiv del af fællesskabet. 

 

Regionsbestyrelsen vil derfor:  

 

• Fortsætte med at udsende direkte-mails-til-alle-medlemmer, når vi har noget 
væsentligt at fortælle bl.a. om det politiske arbejde og medlemsarrangementer. 

 

• Fastholde og udvikle effektiv kommunikation med medlemmer og tillidsvalgte 
gennem brug af hjemmeside og mails samt supplere med brug af sociale medier.  

 

• Fortsætte med tilbud om møder på arbejdspladser med regionsformanden og 
evt. bestyrelsesmedlemmer om det, der lokalt fylder og er spændende eller 
vanskeligt. Her kan du læse om dialogmøder. 
 

• Tilbyde medlemmer og tillidsvalgte sparring hos regionsformanden. 
 

• Fortsætte samarbejde med ergoterapeutuddannelserne UCSyd (Esbjerg og satelit 
i Haderslev) og UCL (Odense) og deltagelse i Uddannelsesudvalgene.  

http://www.etf.dk/ide-til-eller-oekonomisk-tilskud-til-arrangement
http://www.etf.dk/syd
http://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand
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• Møde ergoterapeutstuderende, når de starter på og inden de afslutter 
uddannelsen, samt undervejs i uddannelsen, hvis de studerende eller 
ergoterapeutuddannelserne ønsker det. 
 

• Arbejde politisk med evt. konkrete sager, hvor arbejdsgivere ikke handler 

hensigtsmæssigt. 

 

• Samarbejde med andre faglige organisationer, når det i konkrete sager giver en 
bedre opgaveløsning. 
 

Bestyrelsesarbejde i Region Syd  

Vi ønsker, at regionsbestyrelsesarbejde, der er frivilligt arbejde, skaber aktivitet og 

resultater for medlemmer og samtidig er udviklende og giver mening for det enkelte 

bestyrelsesmedlem. 

 

Regionsbestyrelsen vil derfor: 

 

• Inddrage bestyrelsesmedlemmernes forskelligartede kompetencer, mangfoldige 

holdninger og bredt dækkende praksiserfaringer i debatter og beslutninger i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

• Fremme en god og effektiv opgaveløsning ved at arbejde med forskellige møde- 

og arbejdsformer, der tager afsæt i den opgave, som skal løses, men inddrager 

ønsker og behov hos bestyrelsesmedlemmerne. Vi vil fremadrettet afholde både 

virtuelle og fysiske bestyrelsesmøder.  

 

• Udvikle, at bestyrelsesarbejde både er deltagelse i bestyrelsesmøder, mindre ad 

hoc arbejdsgrupper og ”parløb” med regionsformanden om konkrete sager. Ad 

hoc arbejdsgrupper kan f.eks. kvalificere oplæg til debat i bestyrelsen eller 

kvalificere planlægningen af et medlemsarrangement.  

 

• Der er også mulighed for, at bestyrelsesmedlemmer i begrænset omfang har 

selvstændige opgaver. F.eks. i forhold til medlemsarrangementer.  

 

• Kvalificere bestyrelsesarbejdet ved kompetenceudvikling i bestyrelsen eller ved at 

nogle bestyrelsesmedlemmer kan deltage i relevante arrangementer; f.eks. 

Ergo22. 
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Kontakt  

Region Syd 

Anna-Marie Lausten, regionsformand 

aml@etf.dk 


