
 
 

HVORDAN HJÆLPER VI HINANDEN I ERGOTERAPEUTFORENINGEN 
- Profession & Politik  (PP) og de faglige selskaber (EFS) og netværk (FNE) 

Her kan I læse om baggrund og rammer for samarbejdet mellem konsulenter i Ergoterapeutforeningens 

afdeling Profession og Politik (PP) og EFS’er og FNE’er. 

Vi skal inspirere hinanden og sikre sammenhæng mellem fag og politik 
Bestyrelsesarbejdet i EFS’er og FNE’er er ulønnet og drives af fagligt engagement og interesse. Arbejdet skal 

derfor også gerne være til gavn og inspiration for dem, der lægger kræfter i det. Og det er også bestyrel-

serne, der - med inspiration fra deres medlemmer - beslutter, hvilke faglige dagsordner, de vil tage fat på, 

og hvordan de vil gøre det. Samtidig skal der imidlertid sikres sammenhæng i Ergoterapeutforeningens 

samlede faglige og politiske indsatser, hvilket blandt andet sker ved, at der bygges bro imellem EFS’ers og 

FNE’ers faglige indsats og Ergoterapeutforeningens politiske arbejde. 

Den opgave er ligger både hos konsulenterne i afdeling PP og den enkelte bestyrelse. Relationen mellem 

konsulenter og bestyrelser har karakter af gensidig erfaringsudveksling og indbyrdes informations- og vi-

densdeling med respekt for hinandens respektive deadlines og arbejdsbetingelser.  

Hvad kan bestyrelserne gøre? 
I samarbejdet har bestyrelserne har til opgave at bidrage med faglig viden til de opgaver, der løses i afde-

ling PP. Det kan blandt andet være at  

• levere faglige input til planlægning af faglige møder, konferencer, workshops osv. - fx. ved at give 

forslag til oplægsholdere 

• bidrage når Ergoterapeutforeningen skal foretage udpegninger til centrale arbejdsgrupper f.eks. i 

regi af Sundhedsstyrelsen samt ved udpegninger til interne arbejdsgrupper mv. i Ergoterapeutfor-

eningen – fx. foreningens specialistnævn (for nærmere beskrivelse af processen se bilag 1 ”Faglige 

udpegninger i Ergoterapeutforeningen” 

• bidrage til faglige svar på medlemshenvendelser 

• bidrage med relevant faglig viden når Ergoterapeutforeningen skal afgive høringssvar til ministerier, 

styrelser osv. samt selv skrive og sende faglige høringssvar, hvor dette er relevant.  

Hvad kan konsulenterne i afdeling PP gøre? 
Konsulenterne har til opgave at understøtte og være sparringspartnere for EFS’er og FNE’er i deres arbejde. 

Deres rolle kan her blandt andet være at 

• deltage i dele af bestyrelsesmøder (fx. 30 minutter), hvor formålet er gensidig udveksling af viden. 

Det er dog - af hensyn til ressourceforbruget - mest oplagt, når faglige netværk holder bestyrelses-

møder i sekretariatet i København 

• levere input til bestyrelsen om foreningens politiske virke inden for det pågældende EFS’s eller 

FNE’s område 



• bidrage til bestyrelses- og medlemsmøder samt ved faglige arrangementer og temamøder efter be-

hov. Fx. i form af oplæg om aktuelle politiske udspil som fx.. når centrale kommissioner og råd har 

offentliggjort deres arbejde.  

• yde teknisk assistance til bestyrelserne ved udarbejdelse af faglige høringssvar eller anden faglig 

kommunikation med centrale aktører, hvor dette er nødvendigt 

• bistå med at relevant materiale lægges på EFS’s eller FNE’s hjemmeside 

For at sikre kontinuitet og vidensopsamling har EFS’er og FNE’er hver især en konsulent fra afdeling PP til-

knyttet. Konsulenten er typisk den person, der har EFS’ens/FNE’ens område i sin opgaveportefølje i afdeling 

PP.  

De pågældende konsulenter fungerer som netværkets primære indgang til Ergoterapeutforeningen. For en 

oversigt over, hvem der er kontaktpersoner for hvilke EFS’er og FNE’er - se bilag 2 ”Kontaktpersoner for 

EFS’er og FNE’er fra afdeling Profession og Politik”.  

 

 


