
Opstillingsgrundlag til Regionsbestyrelsen, Region Syd for Lene Drejer.  
 

Jeg startede i regionsbestyrelsen i 2017 med en suppleantpost. Jeg havde 

brug for at undersøge, om arbejdet i regionsbestyrelsen kunne forenes med 

mit daglige arbejde og mit familieliv med mand og 3 børn. Det kan det!! Jeg er 

nu på valg til min 2. periode som ordinært medlem. 

 

Jeg er uddannet i 2000 fra Odense-skolen.   

Jeg har gennem årene arbejdet med demensudredning og genoptræning på 

geriatrisk sygehus, med sagsbehandling af hjælpemidler og boligændringer, 

vedligeholdende træning og senest genoptræning i kommunalt regi. De 

seneste par år, har jeg været fuldtids fællestillidsrepræsentant for ca. 240-250 

fantastiske ergoterapeuter. 

Jeg har været fællestillidsrepræsentant for ergoterapeuter ansat i Ældre- og  

Handicapforvaltningen i Odense Kommune i godt 10 år efterhånden. Det holder aldrig op med at være 

udfordrende og interessant at arbejde strategisk og fagpolitisk til fordel for alle mine 

ergoterapeutkolleger.   

  

Jeg brænder for ergoterapi og er SÅ stolt af vores fag! Gennem mit arbejde som FTR samarbejder jeg med 

kolleger indenfor alle områder af den kommunale verden.  

Jeg har gennem alle årene arbejdet målrettet for at få ergoterapeuter ind i direktører, chefer og politikeres 

bevidsthed. Skabe plads og rum til vores monofaglighed i det tværfaglige samarbejde. Sikre og opdyrke 

ergoterapeutarbejdspladser.  

  

Det kræver, at vores samarbejdspartnere ser og forstår vores kompetencer. Sammen med mine 

fantastiske kolleger arbejder jeg hver dag på at skabe kvalitet i kerneopgaven og trivsel på 

arbejdspladserne og respekt om vores fantastiske fag.  

Der er en proces, men jeg oplever en stadig større forståelse og interesse fra ledere og chefer og 

tværfaglige kolleger for vores kompetencer og faglighed. 

Jeg er kendt for at have en mening om det meste, og jeg er ikke ret god til ikke at sige den.  

  

Jeg møder mange kolleger, som ikke helt interesserer sig for fagforeningen og ikke helt ved hvilket 

fællesskab og netværk de egentlig har mulighed for at få i vores fagforening. Det synes jeg ikke de skal gå 

glip af. 

Jeg vil gerne arbejde for, at vi får flere medlemmer til at opleve det fællesskab og det enorme potentiale 

der er i, at have et stærkt fagligt netværk. 

 

I Regionsbestyrelsen i Syd er mange meget forskellige mennesker med forskellige baggrunde for det 

fagpolitiske arbejde.  Jeg oplever, at vi alle ser det som en styrke, at vi er forskellige. Vi afdækker 

hinandens blinde vinkler og arbejder meget målrettet for at styrke faget og samle ergoterapeuter til alle 

mulige spændende arrangementer.  

Jeg oplever, at der er en meget tydelig rød tråd i regionsbestyrelsens arbejde for medlemmerne og det vil 

jeg fortsat gerne have lov at bidrage til. 

 


