
 

BERETNING FRA DIN 
REGIONSBESTYRELSE 

 

 

 Vidensdeling på Workshop i Region Hovedstadens Psykiatri som led i Projekt ” Bedre og øget 

brug af sanserum” - et projekt som Etf Region Øst var initiativtager til.   

 Ergoterapeutforeningen Region Øst 

 

I denne beretning kan du læse om nogle af de mange aktiviteter, vi har væ-

ret initiativtagere til eller deltagere i. Aktiviteterne har fundet sted i perio-

den fra april 2019 til februar 2020.  

Etf Region Øst består af medlemmer, der arbejder eller studerer øst for Sto-

rebælt og de ledige ergoterapeuter eller seniorer, der bor i området. Regi-

onsbestyrelsen består af den urafstemningsvalgte regionsformand, ti ergo-

terapeuter valgt på generalforsamlingen samt to studerende.  
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PLANER FOR FREMTIDEN - INDEN VI KIGGER I BAKSPEJLET 

Flere i regionsbestyrelsen er, udover aktive mødedeltagere på vores regionsbestyrelsesmøder, i gang med 

at forberede fremtidige aktiviteter i Region Øst.  

Vi er igen blevet inspireret af Etf Region Syd. Vi er ved at afklare, hvordan vi kan tilbyde medlemmerne i 

Region Øst en række fyraftensmøder om de grundlæggende ergoterapeutiske teorier og metoder. 

Vi har fået økonomisk mulighed for at afholde en regional TR-konference i 2020. Tid og sted er endnu ikke 

på plads. Vi er sikre på at temaet skal være fremtidens tværsektorielle samarbejde og det nære sundheds-

væsen.  

Der er aftalt en ny karriedag på KP til den onsdag 28. oktober 2020. Vi håber på stor deltagelse både fra 

arbejdspladserne og de studerende. Vi vil undersøge muligheden for også at arrangere en karriedag, hvor 

der er fokus på videreuddannelse på master og kandidatniveau?  

Selvom både Johanne og jeg forlader regionsbestyrelsen, så vil vi fortsat gerne være tovholdere for Senior-

klub Øst for de medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet, men stadig vil nære sin ergoterapeutiske 

identitet. /Åse 

HVEM SIDDER I REGIONSBESTYRELSEN? 

Fra 1. maj er Rikke Uldum Abrahamsen ny regionsformand i Øst. 

Hun blev valgt ved fredsvalg og overtager altså den politiske post 

efter Åse Munk Mortensen. TILLYKKE til Rikke med valget! 

 

Valgt til Regionsbestyrelsen for en 2årig periode i 2018. 

• Rikke Uldum Abrahamsen, Ergoterapeut på Hvidovre Hos-

pital, næstformand i Etf Region Øst. 

• Jannik Schøne, Ergoterapeut og TR på Bocenter for Unge og 

Voksne med særlige behov, Hillerød 

• Mitzi Falkenberg, Visitator Socialforvaltningen i 

Københavns Kommune 

• Margrethe Boel Stendys, ergoterapeut og TR på Sjællands Universitets Hospital, Roskilde 

 

Valgt til Regionsbestyrelsen for en 2årig periode i 2019 

Sofie Nelmark Arenbrandt, teamleder i visitationen Brøndby Kommune 

• Johanne Drachmann, privat mentor for ledere, guide på byvandringer m.m. Stopper nu i regions-

bestyrelsen 

• Katharina Freud-Magnus, sagsbehandlerterapeut Center for handicap, Københavns Kommune 

• Inge Sassene, ergoterapeut i Frederiksberg Kommunes ernæringsteam  

• Alette Jensen, ergoterapeut på klinik for Rygmarvsskadede og FTR på Rigshospitalet 

Mette Leth, udviklingsterapeut i Psykiatrisk Center København, blev valgt som suppleant for 1 år. 

Derudover har vi haft fornøjelsen af Mie Jensen og Freja Garboe, studenterobservatører udpeget af ESR 

på KP. 
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KRYDSPRES PÅ MYNDIGHEDSOMRÅDET 

 

Region Syd havde i 2018 stor succes med at invitere til oplæg af professor Lotte Bøgh Andersen fra Kong 

Frederik den 9.s Institut for Offentlig ledelse på Århus Universitet. Lotte har været en del af Ledelseskom-

missionen. Vi afholdte derfor to arrangementer i 2019 med Lotte Bøgh Andersen under overskriften 

”Krydspres på myndighedsområdet”. Det ene i Høje Taastrup først på året og i oktober for ergo- og fysio-

terapeuter og sygeplejersker i Københavns Kommune. Begge møder var med til at give de tilstedevæ-

rende myndighedspersoner en bedre indsigt i baggrunden for deres vilkår og faglige dilemmaer. /Åse 

TVÆRFAGLIGT TEMAMØDE OM ”DET GODE MÅLTID” MED FOKUS PÅ ER- 
NÆRING OG DYSFAGI. 
Der er i Danmark et øget fokus på, at indsatsen til småt spisende 

ældre mennesker skal være tværfaglig, hvis den skal lykkes. Der-

for kontaktede vi FOA samt Kost og Ernæringsforbundet for 

sammen at tilbyde en temaeftermiddag for de tre foreningers 

medlemmer ansat i Hovedstadsområdet. Vi opfordrede til, at 

vores medlemmer tilmeldte sig tværfagligt på arbejdspladsen. 

Formålet var, at de fremmødte fik en fælles viden, som de efter 

mødet, sammen kunne bringe tilbage til arbejdspladsen og ar-

bejde videre med at få implementeret. 

 

På temaeftermiddagen den 13. maj var der først oplæg ved en ernæringsuddannet om konsekvenser for 

sarkopeni og dysfagi og vigtigheden af at få den rette ernæring, specielt proteiner samt smagsprøver på 

forskellige konsistenser. Derefter oplæg fra ergoterapeut om bl.a., hvad dysfagi er, konsekvenser, tidlig op-

sporing – symptomer, samt hvad vi sammen kan gøre for at afhjælpe problematikkerne. Derefter var der et 

oplæg fra en ernæringsassistent ansat på ældrecenter i Brøndby Strand med et praksiseksempel på, hvor-

dan man havde arbejdet med det tværfaglige samarbejde. Til sidst havde vi et oplæg ved ergoterapeut om, 

”hvordan man ændrer vaner og rutiner”, hvilke faktorer virker fremmende på indførelse af nye arbejds-

gange og brug af ny viden – betydningen af ledelsesmæssig og kollegial opbakning. 

Til temaeftermiddagen var der ca. 80 tilmeldte. Præsentationerne fra mødet kan du finde her. Temaefter-

middagen vil blive gentaget den 30. marts i Hillerød. /Inge 

https://www.etf.dk/medlemsmoeder-i-region-oest
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KARRIEREDAG PÅ KØBENHAVNS PROFESSIONSHØJSKOLE DEN 30.10.2019. 
Ergoterapeut Studerendes Råd (ESR) fra Køben-

havns Professionshøjskole (KP) kontaktede Etf med 

en idé om at skabe et arrangement, som skulle 

hjælpe de studerende med at få større indsigt i alle 

vores fremtidsmuligheder og i et utroligt spæn-

dende samarbejde på tværs af organisationer - stu-

dieråd, fagforening og videregående uddannelses-

institution - blev karrieredagen skabt. 

Arrangementet blev afholdt i slutningen af oktober 

2019 som det første af sin slags med deltagelse af 

studerende både fra KP og Absalon. Arrangemen-

tet var en stor succes for både studerende og de 

deltagende praksissteder med spændende infor-

mationsdeling, inspiration til fremtiden og ikke 

mindst udvidelse af horisonten for alle deltagere. 

ESR, Etf og KP ser derfor frem til at gentage succe-

sen med endnu en karrieredag i 2020. 

 

ESR takker for den flotte modtagelse og opbakning af idéen fra både Etf og KP og ikke mindst en tak til alle 

praksisstederne, der deltog i arrangementet. Uden jer havde karrieredagen ikke kunne lade sig gøre. Det 

har været en overvældende oplevelse for ESR at være med til at skabe et arrangement, som rækker langt 

ud over skolens grænser og den daglige gang. /Freja Garboe, ESR. 

I forbindelse med karrieredagen på KP var det oplagt at promovere det sociale område blandt studerende 

og ergoterapeuter fra praksis. Jeg deltog, som en af ergoterapeuterne fra praksis, sammen med en kollega 

fra Bocenter for Unge og Voksne med særlige behov. 

Efter formiddagens spændende og relevante oplæg 

med Finn Juliussen, Helle Mousing og Anette Ene-

mark Larsen, stillede vi op med en stand, hvor de stu-

derende kunne komme forbi og snakke med os fra 

praksis.  

Det var meget velbesøgt og bekræftende at snakke 

med de studerende. De studerende var meget inte-

resserede i, hvilke muligheder der er for at komme i 

klinisk undervisning inden for socialområdet, samt 

hvilke opgaver og redskaber der arbejdes med i prak-

sis. Dette fik jeg undervejs en lille snak med uddan-

nelsesleder Helle Mousing om. 

Vi håber på og glæder os til endnu et arrangement i 

2020. /Jannik 
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FOLKEMØDE BORNHOLM JUNI 2019 
Torsdag til søndag i uge 24 har i en årrække været disponeret til min deltagelse i Folkemødet på Bornholm.  

For 3. år i træk var det muligt at samle de bornholmske ergoterapeuter til et fyraftensmøde med gensidig 

orientering fra og til Ergoterapeutforeningen, efterfulgt af fællesspisning aftenen før Folkemødets åbning. 

Det hedder vist efterhånden en tradition. En af de gode. 

Denne gang var et af temaerne (som nogle kommunale medarbejdere fremhævede), at man i genoptræ-

ningsfunktionen støder ind i en barriere, når patienter med symptomer på 

dysfagi udskrives uden, at genoptræningsplanen har fokus på dette. Så skal 

lægefaglighed konsulteres, inden ergoterapeuten må dysfagiscreene og 

iværksætte eventuel kompensation, rådgivning og intervention. Dette pro-

blem har jeg siden været optaget af. 

Dagen efter deltog jeg i en lille debat, som blev sendt live i TV2 Bornholm un-

der titlen: ”Bliver sundhedsvæsnet nogensinde raskt”. Her fik jeg lejlighed til 

at omtale problemet for åben mikrofon. Sundhedsfaglig direktør i Danske Re-

gioner, Erik Jylling gav mig ret i, at de fagprofessionelle unødvendigt oplever 

barrierer for sammenhænge.  

Du kan få et indtryk af, hvad der debatteres på Folkemødet, finde udsendelsen og mit spørgsmål, 14.02 min 

inde i programmet her /Åse 

FOLKEMØDE MØN AUGUST 2019  
Igen i år viste Etf Region Øst fanen på Folkemøde Møn i Stege fredag 23. 

og lørdag 24. august. 

Vi stod i en fælles stand med andre organisationer fra Sundhedskartellet. 

Målet med vores tilstedeværelse på Folkemødet var at udbrede kendska-

bet til ergoterapi og komme i dialog med de fremmødte og lokale politi-

kere.  

Om fredagen kom der mange skoleelever forbi og fik en snak om, 

hvad ergoterapi er, så måske er der sået et frø hos en eller flere kom-

mende ergoterapeuter. 

Lørdag var Region Øst medarran-

gør af en paneldebat med kommu-

nale og regionale politikere om ak-

tuelle sundhedspolitiske emner.  

I panelet indgik bl.a. Regionsrådsformand Heino Knudsen, Jesper Berring- 

Poulsen, ergoterapeut og formand for udvalget Social og Psykiatri i Vordingborg og Annette Mortensen, 

ergoterapeut og Borgmester i Stevns kommune. 

Regionsbestyrelsen mener at deltagelse på Folkemøde Møn er en god mulighed for at profilere faget. En 

særlig tak til alle de frivillige medlemmer, Linda, Birgit og Jeanna, der hjalp til om fredagen. /Rikke 

http://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&serienavn=Folkem%c3%b8de&id=763714
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NETVÆRK FOR ERGO-OG FYSIOTERAPEUTER I HVERDAGSREHABILITERING, 
REGION SJÆLLAND  
I oktober afholdes et stort fælles netværksmøde for ego- og fysioterapeuter, der arbejder med hverdags-

rehabilitering i Region Sjælland. Netværket har eksisteret i flere år for fysioterapeuter, og er et medlems-

drevet netværk. I år blev ergoterapeuterne inviteret og Regionsbestyrelsen bakkede op om dette fantasti-

ske initiativ.  

Mødet blev afholdt i Ringsted, og der var to oplæg. Først fortalte terapeuter fra Ringsted kommune om, 

hvordan de har organiseret og driver hverdagsrehabilitering. Derefter var der oplæg fra decent Janette 

Præstegaard fra PH Absalon om, hvordan de har arbejdet sammen med praksis i forskningsprojekter, og 

hvordan de ønsker at styrke forbindelsen til praksis via forskning. 

Blandt medlemmerne var der stor enighed om, at det giver mening at fortsætte netværket som et tværfag-

ligt nedværk for både ergoterapeuter og fysioterapeuter. 

Regionsbestyrelsen er glade for at bakke op om dannelsen af et sådan netværk med økonomi til forplejning 

med mere - og ikke mindst at deltage i den livlige debat og erfaringsudveksling. /Rikke 

100 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTER TIL MØDE OM NEUROREHABILITERING 
På initiativ af udviklingsterapeut Jan Overgaard fra Lolland Kommune blev det muligt for mange terapeuter 

at blive inspireret af neuropsykolog og hjerneskadekoordinator Kim Rune hansen. Udover de faglige spørgs-

mål der blev drøftet, gav det store antal deltagere også lejlighed til at hilse på tidligere kollegaer og studie-

kammerater, bl.a. ved arrangementets fællesspisning.  

Vi værdsætter det tætte samarbejde, vi har med Danske Fysioterapeuter i Region Sjælland. Både når vi er 

fælles om medlemsarrangementer og i det fagpolitiske arbejde for at sikre borgerne god ergoterapi og 

fysioterapi. /Åse 

VIRKSOMHEDSMESSE I HVIDOVRE KOMMUNE 
Igen i år slog Hvidovre Kommune dørene op for en stor virksomheds-

messe for byens udskolingselever. I år var Etf repræsenteret ved fælles 

stand med Hvidovre Hospital, som er byens største arbejdsplads. Fysio-og 

Ergoterapien fra Hvidovre Hospital stillede medarbejdere til rådighed, og 

Etf Region Øst sponsorerede diverse informationsmateriale. 

Der var stort fremmøde på omkring 700 unge mennesker og mange kom 

forbi vores stand og fik en snak om, hvad ergoterapi er og om studiet. 

Det var en stor hjælp at kunne bruge Etf’s grundfortælling som udgangs-

punkt for disse samtaler og der blev delt mange pjecer ud, sammen med 

bolsjerne. Vi oplevede god respons og nysgerrige spørgsmål, så måske der 

er sået et frø hos kommende ergoterapeuter.  

Find grundfortællingen her /Rikke 

https://www.etf.dk/grundfortaelling-0
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BEDRE OG ØGET BRUG AF SANSERUM I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 

I 2018 var Etf initiativtager til, at Uddannelses Fagligt Råd bevilgede 100.000 kr. til projektet ”Bedre og øget 

anvendelse af sanserum”. En projektgruppe med bl.a. deltagelse af ergoterapeut Henriette Niemann fra PC 

Glostrup har designet nedenstående forløb, som er i fuld gang lige nu.  

Inden workshoppen den 29. november med patientberetning, erfaringsudveksling og oplæg af bl.a. ergo-

terapeut Merete fra Psykiatrisk Center Kø-

benhavn, skrev projektlederen til mig: 

”Projektet er blevet yderst vel modtaget 

af såvel udviklingschefer som afdelingssy-

geplejersker, som det viser sig har savnet 

denne mere målrettede indsats ift. sanse-

rummene. Det ligger virkelig alle på sinde 

at få denne del integreret i behandlingen.” 

/Åse 

 

HVAD ER UDDANNELSES FAGLIGT RÅD? 

I 2013 besluttede Regionsrådet i Region Hovedstaden at nedsætte et Uddannelsesfagligt Råd og bevilge 2 

millioner årligt til strategisk udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udvalget består af repræsentanter 

fra de faglige organisationer, ledelsesrepræsentanter og konsulenter fra Regionens HR-afdeling. Ergotera-

peutforeningen har været flittig ansøger til monofaglig udvikling, både på det somatiske og psykiatriske 

område. Men vores forslag skulle omfatte en større faglig bredde og tydeligere relevans for patientbehand-

lingen, før det lykkedes at få bevilget midler. Næste projekt, som vi samarbejder med FOA om, er et tvær-

fagligt og tværsektorielt projekt med indlagte ældre med lungebetændelse og opsporing af dysfagi hos dem 

som målgruppe. Foreløbig er der reserveret 100.000 til projektet i Region Hovedstaden. /Åse  
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DIALOGCAFE MELLEM REGION SJÆLLAND OG DE FAGLIGE ORGANISATIONER  

Helle, Marianne og Margrethe taler om, 

hvordan det er muligt at styrke tværfag-

ligt samarbejde mellem faggrupperne på 

sygehusene ved et dialogmøde den 4. 

juni. 

”Alle var indstillet på at bidrage til det vi-

dere arbejde, og det var en stor fornø-

jelse at møde et super engageret korps 

af organisationsrepræsentanter”, siger 

Marianne Evers, der er HR direktør i Re-

gion Sjælland.  

Repræsentanten fra Dansk Sygeplejeråd 

var også positiv. ”Jeg er ikke i tvivl om, at 

et større tværfagligt samarbejde vil være en gevinst. Det er imidlertid også vigtigt at være bevidst om, at tværfagligt samarbejde ikke kan 

erstatte de monofagligheder, der er forudsætningen for tværfaglighed”, siger Helle Dirksen, kredsformand for DSR. 

Ergoterapeutforeningen mener også, det er den rigtige vej at gå: ”Dette fordre en nysgerrighed på andres kernekompetencer og hermed 

er bolden givet op til at vidensdele, hvad vi hver især kan byde ind med i opgaveløsningen”, siger fællestillidsrepræsentant Margrethe Boel 

fra Ergoterapeutforeningen. 

Vi har i Region Øst arbejdet aktivt på at vise, hvordan ergoterapeuter kan byde ind i opgaveløsningen, både 

i forhold til de rekrutteringsproblemer der opleves flere steder (f.eks. for plejepersonale og læger), men 

også hvor vi kan se ergoterapeuter i nye roller i sundhedsvæsenet. Rikke Uldum og jeg var Etf’s repræsen-

tanter og mødtes sammen med de øvrige faglige organisationer med repræsentanter fra sygehusene, psy-

kiatrien og koncern HR i Region Sjælland for at drøfte, hvordan det er muligt at styrke fleksibelt samarbejde 

mellem faggrupperne. 

Der er udarbejdet et inspirationskatalog i Region Sjælland, hvor vi 

som ergoterapeuter har budt ind på arbejdsopgaver, der ligger 

indenfor den ergoterapeutiske kernekompetence, og hvor vi sam-

tidig aflaster andet personale. Kendskabet til materialet er bl.a. 

udbredt via landsdækkende møde for ergoterapeuternes tillidsre-

præsentanter på hospitalerne den 25. september, hvor jeg holdt 

oplæg under emnet ”Få indflydelse på rammer og vilkår”. Inspira-

tionskataloget er tilgængeligt her  

Vi deltog også på national konference under emnet ”Slip det 

sundhedsfaglige potentiale løs”, hvor jeg havde sat et hold bestå-

ende af Lykke Kjær, Ringsted kommunes Rehabiliteringsteam, TR 

og FTR-suppleant Heidi Vedel Borch, Nykøbing Falster sygehus, af-

delingsergoterapeut Pernille Andersen, Holbæk sygehus og mig 

selv/ Margrethe 

 

  

http://publikationer.regionsjaelland.dk/HR/afrapportering-rekrutterings-og-kompetenceindsatser-2018/?page=28
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KAMPEN FOR MOTORISK TEAMS OVERLEVELSE I KALUNDBORG 

”Slutteligt ønsker vi at tilføje, at vigtigheden af 

at Motorisk Teams fortsættes, understreges af, 

at der ikke i Kalundborg Kommune, i modsæt-

ning til andre kommuner, er tilknyttet fys- eller 

ergoterapeuter til PPR, der vil kunne gå ind og 

gribe de børn, der har brug for det. Vi håber 

derfor, at byrådet vil genoverveje sine disposi-

tioner og finde midler til Motorisk Teams fort-

sættelse.”  

Således var de afsluttende linjer i det hørings-

svar, som Ergoterapeutforeningen og Danske 

Fysioterapeuter sendte til Kalundborg kom-

mune i forbindelse med forhandlingerne om 

kommunens budget 2020.  

I en toårig periode havde Mette og Louise, ergoterapeut og 

fysioterapeut, begge ansat på 30 timer, leveret resultater der 

kunne ses i statistikker og som blev rost af sundhedsplejer-

sker, pædagoger, lærere og forældre. Der var læserbrev i lo-

kalavisen, journalistiske artikler, støtte til teamet i høringssvar, 

kontakter til direktører, udvalgsmedlemmer og ordfører fra 

partierne. 

Desværre var det kun ”rød blok” vi fik på vores side, og de udgjorde kun et mindretal i kommunalbestyrel-

sen. Et flertal af de blå partier endte med at vedtage et budget, hvor en permanent løsning af det meget 

succesrige projekt ”Motorisk team” ikke var med. Vi havde ellers arbejdet hårdt for at projektet kunne fort-

sætte. Det var trist at kunne følge det budgetvedtagende kommunalbestyrelsesmøde via streaming og se, 

hvordan bevarelsen af teamet endte med at blive et af de forslag, der skilte vandene. Borgmester Martin 

Dam endte med at få vedtaget et smalt budgetforlig.  

Og børnene, vi og de to terapeuter tabte. /Åse 
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FAGLIGE UDFORDRINGER OG UDVIKLING I NÆSTVED KOMMUNE 

Der var engang en kommune med mange dygtige og glade ergoterapeuter. For 10 år siden begyndte kom-

munen at ansætte mange ergoterapeuter på deres plejecentre. Lige siden har der været meget nuanceret 

begejstring over arbejdsopgaverne og organiseringen af ergoterapeuterne i ældreområdet. Som lokal faglig 

organisation har vi jævnligt talt med medlemmer om deres vilkår. Det har været svært at balancere mellem 

ledelsesretten og sund fornuft.  

For nogle år tilbage var man på ældreområdet i gang med systematisk at kortlægge, hvilke kliniske sygeple-

jefaglige opgaver vores medlemmer havde eller manglede kompetencer på. Forståelig nok ville vores med-

lemmer hellere måles på - og udvikle - deres terapeutfaglige kompetencer. Dette afstedkom en henven-

delse fra Etf og et møde med ledere fra Ældreområdet fandt sted. På mødet var forklaring, at vores med-

lemmer skulle være minisygeplejersker, at man fra politisk side havde ønsket at få så få medarbejdere som 

muligt i borgernes hjem.  

Den 10. oktober kl. 19. var der dialogmøde mellem de faglige organisationer og Omsorgs- og Forebyggelses-

udvalget. Dagen inden fik jeg gennem de lokale tillidsrepræsentanter indsigt i, hvad der sker på deres ar-

bejdspladser. Jeg fik derved et godt billede af hvilke temaer, der var relevante for mødet med udvalget og 

lederne på område.  

Fire fagforeningsrepræsentanter fra hhv. Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter 

og Ergoterapeutforeningen, gav alle udtryk for, at vores medlemmer ikke i tilstrækkeligt omfang fik lov til 

at arbejde med deres kernefaglighed, men skulle være "ufaglærte" på andres faglige felter.  

Udvalget påtog sig ansvaret for, at det på baggrund af udtalelser fra raskere ældre, havde været deres 

mantra, at borgerne skulle møde så få medarbejdere som muligt. Konklusionen, at de var indstillet på at 

sætte den indbyrdes specialisering mellem faggrupperne mere i fokus, ikke mindst for at kunne rekruttere 

og fastholde medarbejdere. Så jeg tænker, at der bør komme fokus på specialisering og tydelig faglighed.  

Fys og ergo gav også udtryk for, at der er barrierer og uhensigtsmæssige visitationsretningsliner på genop-

træningsområdet. Efterfølgende inviteredes vi og de lokale TR i ældreområdet til et uddybende møde med 

ledere. Der var god og åben debat og som følge heraf, er der nu nedsat en gruppe, der arbejder med: 

1. Yderligere styrkelse af det tværgående samarbejde - specielt med fokus på samarbejdet mellem 
visitationen og terapeuterne i de fire distrikter  

2. Fokus på fagligheden hos henholdsvis ergoterapeuterne og fysioterapeuterne, herunder særskilt 
opmærksomhed på de nyuddannede og de nyansatte  

3. Drøftelse og input til det samlede arbejde og fornyet fokus på bl.a. rehabilitering. 

 

Så nu afventer vi, hvad der vil ske i 2020. /Åse 
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HVAD ER VIGTIGT, NÅR ETF SKAL FORHANDLE OK21? 

I starten af februar måned besøgte vi, forhandlingschef i Ergoterapeutforeningen Dorthe Julie Kofoed og 

mig, Holbæk og Slagelse Sygehuse, hvor vi mødtes med ergoterapeuterne i deres frokostpause. Den 4. 

februar var der to medlemsmøder med samlet 20 ergoterapeuter i København og dagen efter var 20 er-

goterapeuter fra flere kommuner og psykiatrien i regionen fundet sammen med Julie og mig i Vording-

borg Sundhedscenters Havestue. 

Der var mange temaer som medlemmerne fandt vigtige: Vi mister gode kollegaer på sygehusene, der sø-

ger ud i kommunerne, bl.a. fordi den overenskomstmæssige løn er bedre. Erfaring skal i højere grad af-

spejler sig i lønnen. Vi skal kunne holde til at arbejde i mange år, vi vil gerne have mulighed for at være 

fleksible på den ugentlige arbejdstid og dens placering. Tjeneste på 1.maj er for dårligt betalt. Vi får ikke 

nok for at arbejde aften og weekend. Der er behov for bedre vilkår til pasning af syge børn, der er ”ind-

lagt” i hjemmet. Men det handler ikke kun om løn og arbejdstid.  

Det handler i høj grad om at have rammer, hvor vi ikke går på kompromis med den faglige kvalitet eller 

går ned med stress. /Åse 
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VI KUNNE OGSÅ HAVE VALGT AT FORTÆLLE DIG MERE OM 
• At vi hvert år mødes med de studerende på regionens to Professionshøjskoler, Absalon og KP. Vi 

siger velkommen, når de starter på 1. semester, giver gode råd på 7. semester om jobsøgning, løn 

og arbejdsvilkår. I KP kommer vi sidst på 6. semester og svarer på spørgsmål og giver råd inden, de 

studerende vælger tema for deres bachelorprojekt. 

• At regionsformanden er medlem af de rådgivende Uddannelsesudvalg på professionshøjskolerne. 

På PH Absalon har vi en ekstra plads enten til regionens næstformand eller til en, der har de kliniske 

undervisere som sit bagland. 

• At der altid er lokale regionsmøder for tillidsrepræsentanter i marts og september. 

• At der i flere store ansættelsesområder er valgt fællestillidsrepræsentanter (FTR) blandt tillidsre-

præsentanterne. Region Øst har FTR i region Sjælland, på Rigshospitalet samt i Psykiatrien i Region 

Hovedstaden, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune samt Roskilde og Køge 

kommuner. Måske er der flere og/eller nogle på vej.  

• At medlemmer på efterløn og pension kan få ideer, planlægge og/eller deltage i aktiviteter i Senior-

klub Øst. Se mere her 

• At vi næsten har en tradition for at regionsformand og ansatte i Vordingborg kommune mødes en 

eftermiddag/aften i oktober på Hjælpemiddeldepotet. 

• At der er forum, hvor vi mødes med alle de andre organisationer, der har medlemmer ansat i Region 

Hovedstaden. Det hedder FOS, Faglige Organisationers Samarbejde.  

• Vi deltager også i netværk blandt faglige organisationer og deres FTR på psykiatriområdet i begge 

regioner. I Hovedstadsregionen hedder samarbejdet ”Psykiatrifællesskabet” og i Region Sjælland 

”Psykiatripolitisk Dialogforum”. 

• Selvom vi ikke længere er i Sundhedskartellet, så forsøger vi at bevare relationerne lokalt i hhv. 

Region Hovedstaden og Region Sjælland her i 2020.  

• Vi deltager i KFF samarbejdet i Københavns Kommune men holder os kun orienteret om andre lo-

kale samarbejder og håber at vores lokale tillidsrepræsentanter er aktive der. 

• At vi holder møder i regionsbestyrelsen, oftest fra 16.45 – 21.00 på hverdage, hvor regionsforman-

den orienterer om igangværende opgaver og får sparring på disse, der sker ideudvikling, diskuteres 

fagpolitik og tages initiativ til spændende medlemsarrangementer. 1-2 gange om året holder vi hel-

dagsmøder.  

• At vi også udtrykker vores mening i høringssvar og læserbreve. I 2019 er der afsendt høringssvar 

om Sundhedsaftaler i de to regioner, strukturen på det specialiserede børneområde i Næstved og i 

Køge, om bevarelse af Motorisk team i Kalundborg og om Region Hovedstadens formidling af prin-

cipperne for værdibaseret styring og treårs plan i Regionens Psykiatri. Du kan se disse og ældre 

høringssvar her 

• At vi i efteråret 2019 afholdt to forberedende møder, hvor deltagerne i Repræsentantskabet REP19 

fik lejlighed til sammen, at diskutere og derved ”varme op” til de debatter og beslutninger, der skulle 

tages på REP19 den 16. og 17. november. 

• At vi deltog og var sponsor på en lille reception for at markere, at Ergoterapeutforeningen og Dan-

ske Fysioterapeuter nu er med i hovedorganisationen Akademikerne AC.  

Redaktionen af denne beretning blev afsluttet den 3. marts 2020. 
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