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Navn: Inge Sassene 
 Svar ja 

Jeg stiller op til en suppleantpost i Repræsentantskabet  Er opstillet 
Jeg stiller op til Regionsbestyrelsen Ja 

Er du studerende? Er du pensionistmedlem? Ja 

Hvad er din stilling og arbejdsplads, hvis du er i job:  
Censor ved ergoterapeutuddannelsen 

Mit opstillingsgrundlag. Hvad er min motivation? 
Jeg har været med i RB ca. 10 år og har været utrolig glad for det. Det motiverer mig, at få kendskab 

til hvad der foregår rundt i Regionen og på landsplan inden for det fagpolitiske og ergoterapeutiske 

område– f.eks. omkring arbejdsforhold – få et indblik i problemerne inden for psykiatrien – 

socialpsykiatrien - og få mulighed for at medvirke til at udarbejde høringssvar og lign. indenfor 

områder hvor jeg har en viden. Syntes det er meget givende og udviklende. Desuden giver det 

mulighed for at arbejde med Ergoterapi på en anden måde ved f.eks. at planlægge temadage.  

 

Jeg har arbejdet rigtig mange år inden for hospitalsvæsnet og har de sidste 8 år arbejdet i kommunen 

først med ambulant træning, hjemmetræning samt udredninger for jobcenter og der efter på 

døgnrehabilitering i Frederiksberg kommune hvor jeg havde en udviklingsfunktion samt en ud 

kørende funktion i et ”Rejsehold” i forhold til at udarbejde dysfagi vurderinger på plejehjem samt 

samarbejde med personalet der omkring den enkelte borger. Desuden har jeg de sidste 6 år været 

censor på Ergoterapeutuddannelsen i Danmark, hvilket betyder, at jeg hele tiden følger med i 

udviklingen af ergoterapeutisk teori på uddannelsesstederne. 

 

Det tværfaglige arbejde har altid betyder meget for mig og gennem mit arbejde både på hospital, 

døgnrehabilitering ud kørende arbejde til plejehjemmene i Frederiksberg kommune, har jeg oplevet 

hvor meget vi som ergoterapeuter kan byde ind med i forhold til det tværfaglige samarbejde med 

viden om den enkelte borger. Sidemandsoplæring og undervisning af ergoterapeuter samt andre 

faggrupper betyder rigtig meget i forhold til den enkelte borger. Hvordan vi samarbejder med andre 

faggrupper omkring de svageste borgere, er et område jeg rigtig gerne vil arbejde videre på. 

 

I min praksis på døgnrehabilitering har jeg oplevet, at borgerne inden de bliver indlagt gennem meget 

lang tid har haft faldende funktionsniveau med tab af meningsfulde aktiviteter. Ofte bliver der ved 

udskrivelse fokuseret mest på om borgeren kan klare ADL og rengøring, og mindre på borgerens 

meningsfulde aktiviteter, som betyder meget i forhold til borgerens livsglæde og identitet. Dette 

område er også noget jeg gerne vil have fokus på og arbejde videre med.  

 
 


