
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: Helle Bak Christensen
	MedlemsnummerRow1: 
	Hvad er din stilling og arbejdsplads hvis du er i jobRow1: ungementor og specialeansvarlig Hammel neurocenter
	Mit opstillingsgrundlag Hvad er min motivation: Mit navn er Helle Bak Christensen. Jeg har 20 års jubilæum som ergoterapeut her i april. Hvad er jeg så optaget af i dag med 20 år i faget?
- det meste af mit virke har jeg arbejdet med mennesker med hjerneskade
- jeg har været ansat på Regionshospital Hammel Neurocenter siden 2007. Jeg har i den periode været optaget af udviklingen af rehabilitering. Når jeg ser tilbage så har jeg altid haft fokus på samspillet mellem ergoterapeuten og patienten/borgeren. Det har med tiden fyldt mere og mere. De sidste 3 år har jeg på 1/2 tid haft en funktion som Ungementor i Region Midt. I den funktion har jeg 
fået lov til at se og intervenere bredere ift. netværk og identitet. Aktivitetsidentitet er et begreb som jeg i disse år arbejder på at få integreret i mit virke, da det åbner op for flere perspektiver for patienter/borgere og for vores samarbejde.
Der har de sidste 10 år været et øget fokus på indefra perspektivet og på inddragelse af pårørende som en del af indefra perspektivet. Jeg tror, at vi kan byde endnu mere i dette vigtige perspektiv.
I mit bestyrelsesarbejde smitter min optagethed af, men jeg er generelt også nysgerrig på ergoterapifagets udvikling og derfor vil jeg gerne genopstille og gøre mit for at sætte vores fag på dagsordenen, fordi jeg ved at det gør en forskel.
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