
Opstilling til Repræsentantskabet/Regionsbestyrelsen i
Ergoterapeutforeningen 

Region

Navn: 
Medlemsnummer: 

Jeg stiller op til Repræsentantskabet 

Jeg stiller op til Regionsbestyrelsen 

Er du studerende? Er du pensionistmedlem? 
Hvad er din stilling og arbejdsplads, hvis du er i job: 

Mit opstillingsgrundlag. Hvad er min motivation? 

Når formularen er udfyldt, sendes den til regionsformanden i din region:
Region Syd: Anna-Marie Laustsen - aml@etf.dk
Region Midt-Nord: Maj-Britt Middelhedde Olsen - mbmo@etf.dk
Region Øst: Rikke Uldum Abrahamsen - rua@etf.dk 
med etf@etf.dk som cc.
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	undefined: 
	Navn: Lone Lassen
	MedlemsnummerRow1: 
	Hvad er din stilling og arbejdsplads hvis du er i jobRow1: Ergoterapeut, Aalborg Universitetshospital
	Mit opstillingsgrundlag Hvad er min motivation: Min motivation for at stille op til Regionsbestyrelsen er et ønske om at være med til at skabe et godt regionalt fællesskab for ergoterapeuter, hvor vi kan bidrage til at inspirere og styrke hinanden fagligt og socialt. Jeg synes det er vigtigt at ergoterapeutforeningen favner alle medlemmer, det vil sige ergoterapeuter med forskellige ansættelser og i forskellige aldersgrupper. Desuden ønsker jeg at medvirke til, at det også skal være attraktivt for studerende, nyuddannede og ledige ergoterapeuter at være medlem af Ergoterapeutforeningen. Yderligere har jeg et stort ønske om at bidrage til af fremme udvikling og forskning indenfor ergoterapi.Jeg har i perioden marts 2017 til marts 2022 været aktiv i bestyrelsen for Ergoterapifagligt selskab for forskning og ønsker at medvirke til at styrke samarbejdet mellem Regionsbestyrelsen og Ergoterapifagligt netværk for forskning, så der f.eks. kan afholdes fælles arrangementer med fokus på ergoterapeutisk udvikling og forskning.Jeg er uddannet Ergoterapeut fra Aalborg, december 1987 og har suppleret min ergoterapeutuddannelse med en Diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse, som jeg færdiggjorde i 2008 og med en kandidat i folkesundhed i 2016.Jeg har gennem flere år været ansat på Aalborg Universitetshospital, henholdsvis som menig ergoterapeut og i perioder med funktion som specialeansvarlig og som udviklingsansvarlig ergoterapeut. Jeg er for tiden ansat som menig ergoterapeut på et akut apopleksi afsnit.
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