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Kære medlemmer af Etf Region Øst, ved Åse  

I 1992 kom jeg med i Etfs Amtskredsbestyrelse i  Københavns Amt, i  2001 blev jeg regionsformand 

i Hovedstadsregionen og i 2005 i Region Øst. Den 30.4.2020 udløber min valgperiode og jeg 

afleverer nøglerne til  regionens kontor på Nørrevold. Det har i  alle årene været spændende, sjovt, 

udviklende og udfordrende, at bidrage til  de bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for ergoterapeuter  

og samtidig arbejde for, at sikre borgernes adgang til god ergoterapi. Tak for det positive samspil 

som jeg har haft med de mange af jer, der på jeres måde har deltaget og bidraget ti l 

Ergoterapeutforeningens og ergoterapiprofessionens udvikling. Vi har sammen gjort en forskel. 

Mange hilsner Åse Munk Mortensen  

 

Kære Ergoterapeut kollega, ved Rikke  

Jeg er utroligt stolt over at kunne kalde mig Regionsformand, og glæder mig til  snart at 

komme i gang, med de forskellige opgaver. Først vil  jeg sige en stor tak til  Åse, for hendes 

store indsats og den udvikling hun har bidraget til . Jeg har personligt lært utroligt meget 

af Åse og nydt vores samarbejder i  Regionsbestyrelsen. 

Jeg er 49 år, er gift med Niels og sammen har vi Katinka på 20 år og Alfred på 15. Jeg bor 

i  Hvidovre, hvor jeg i  min fritid elsker at rode i min have. 

Som ergoterapeut har jeg arbejdet inden for det somatiske område, hvor jeg har erfaring 

inden for flere forskellige specialer. Jeg har altid været engageret i  udvikling af, den 

praksis jeg har været en del af, både i forhold til  det faglige indhold, og i  forhold til  de 

rammer vi ergoterapeuter, har for udførelsen af vores opgaver. Det vil  jeg tage med mig som Regionsformand. 

Jeg ser frem til  at kunne indgå i de netværk og fora , der allerede eksisterer, og lærer alle bedre at kende. Jeg håber, at 

det snart bliver muligt at mødes, og vil  gerne komme på arbejdsplads besøg rundt i  hele Region Øst, så jeg kan få et 

indblik i  de rammer og vilkår, der er for udøvelsen af vores fælles fag. For mig er åbenhed og tilgængelighed en vigtig 

del, af et godt fællesskab, så ring eller skriv til  mig.  Mail: rua@etf.dk  Telefon: 53364971 

Kærlig hilsen Rikke Uldum Abrahamsen 

 

Afskeds og velkommen reception og generalforsamling  

Vi havde håbet, at vi kunne gennemføre generationsskiftet i  Region Øst med to sociale begivenheder; en rec eption den 

24. april, festsalen i Arbejdermuseet var booket, og generalforsamling den 28.april. Det ti l lader situationen desværre 

ikke. Vi håber det bliver muligt at afholde forsinkede versioner af begge dele.  

 

Vil du være medaktør i Regionsbestyrelsen og/eller i Repræsentantskabet? 

Der er behov for nye medlemmer og suppleanter i  Regionsbestyrelsen. Der var Repræsentantskabsmøde (REP) i  

november 2019 og det er nu ti d for at sammensætte et nyt Repræsentantskab. Det næste ordinære REP afholdes i  

2022. Region Øst har 24 repræsentanter ud af 78. Vil  du være med? Find opstillingsblanketten til  både 

Regionsbestyrelsen og Repræsentantskabet her. 

Send din opstilling til  Rikke på rua@etf.dk.  

 

Hilsen Regionsbestyrelsen; 

Inge, Mitzi, Sofie, Jannik, Margrethe, Alette, Johanne, Rikke, Mette, 

Katharina Åse og Freja (studenterobservatør). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedhæftet er Regionsbestyrelsens beretning fra perioden april  2019 - marts 2020 og Regionsbestyrelsens forslag ti l  

handlingsplan for 2020-21. 
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