
Mit navn er Jonas Holsbæk. Jeg blev uddannet ergoterapeut i 2004 og har siden arbejdet 

som ergoterapeut i den primære, sekundære og tertiære sektor. Jeg er master i ergoterapi, 

specialistgodkendt ergoterapeut og formand for specialistrådet inden for gerontologi. 

Siden januar 2017 har jeg arbejdet som selvstændig konsulent med fokus på demens, 

velfærdsteknologi og rehabilitering af ældre. Mit arbejde består nu i at søge midler og 

udføre projekter samt at facilitere forskellige læringsforløb. Jeg har i mit arbejde derfor 

kontakt med både private og offentlige kunder og ser ergoterapifaget derigennem 

”indefra” og ”udefra”.  

Jeg genopstiller til hovedbestyrelsen, fordi jeg mener, at jeg kan bidrage med viden og 

erfaring inden for specielt faglig udvikling, velfærdsteknologi, den private 
sektor samt innovation. Når I stemmer på mig, stemmer I på en person, der har særligt 

fokus på understående tre områder. 

 

1. hvordan ETF fortsat kan være attraktiv for medlemmer i udkanten af 

kerneområderne – her tænker jeg på privatpraktiserende, sælgere, konsulenter, 

freelancere o.lign.  

2. bevarelse og udbygning af de faglige selskaber samt specialistordningen –

selskaberne skal fortsat være med til at sætte dagsordenen for fagets udvikling og 

der skal mere fokus og lokkes flere ansøgere til specialistordningen. 

3. hvordan teknologi kan spille sammen med fagets fortsatte udvikling.  

Vi har lige nu i Danmark de bedst uddannede ergoterapeuter nogensinde! Og det bliver 

bedre og bedre. Det har nogle åbenlyse fordele, men medfører også nogle udfordringer 

ift. den voksende gruppe ergoterapeuter på diplom-, master-, kandidat- og PhD niveau. 

Bliver jeg genvalgt til hovedbestyrelsen, vil jeg sætte ovenstående på dagsordenen og 

forsøge at tale forskningens, videreuddannelsens og den faglige kvalitets sag, uden at 

tabe nogen i processen. 

Ligesom der er behov for et fortsat fokus og en anerkendelse af forskning i ergoterapi 

mono- og tværfagligt, skal vi OGSÅ blive bedre til at hylde den gode praksis. En måde 

at gøre dette på er ved et øget fokus på den nye todelte specialistordningen – gennem 

den kan vores fag blive ved med at holde fokus på ”godt håndværk” og god praksis, 

samtidig med, at der skabes bedre betingelser for god forskning. Vi ergoterapeuter har 

ikke tradition for at være selviscenesættende. Vi lader i stedet vores arbejde og resultater 

tale, men vi befinder os i en tid, hvor viden og ekspertise skal være let tilgængelig for at 

blive brugt og hørt. Derfor mener jeg, det er vigtigt, at vi opfordrer hinanden til at dyrke 

ekspertisen og til at søge godkendelse under specialistordningen, så vi også derigennem 

eksponerer vores viden og gode praksis. 



Relevante teknologier og ergoterapi har historisk gået hånd i hånd – her tænker jeg bla. 

på hjælpemidler, der nu er en integreret del af den gode ergoterapi. Ny teknologi vil i 

den nærmeste fremtid påvirke vores fag – det være sig journalsystemer, VR, kunstig 

intelligens, telemedicin og meget mere; og det er vores fornemme opgave som 

ergoterapeuter at sikre integration af relevante teknologier i vores fag. Politisk handler 

det om at få ergoterapeuter hørt, når nye teknologier skal introduceres på social- og 

sundhedsområdet, og arbejde på at ergoterapeuter også kommer med i udvikling og 

afprøvning af teknologier på vores faglige områder.  

En stemme på mig som hovedbestyrelsesmedlem er en stemme for et fokus på en 

forsknings-, innovations- og kvalitetsorienteret ergoterapi med et skvæt 

velfærdsteknologi. 
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