
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 Nina Engelsen - nbe@etf.dk som cc.
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	undefined: 
	Navn: Stine Lindsten
	MedlemsnummerRow1: 7390
	Hvad er din stilling og arbejdsplads hvis du er i jobRow1: Ergoterapeut, klinisk underviser på Aalborg Universitetshospital
	Mit opstillingsgrundlag Hvad er min motivation: Mit navn er Stine Lindsten. Jeg er 46 år og arbejder som klinisk underviser på Aalborg Universitetshospital, hvor jeg har været ansat siden 2000.Jeg ønsker at genopstille til regionsbestyrelsen, Region Midt-Nord. Jeg har efterhånden været med i en del år – jeg startede i bestyrelsen som studerenderepræsentant i 1999, i det der dengang hed Amtskreds Nordjylland og blev ved efterfølgende generalforsamling, valgt ind som bestyrelsesmedlem.Der er gennem årene sket en stor udvikling i bestyrelsesarbejdet – da jeg begyndte, havde vi i bestyrelsen en rolle ift. mange små praktiske opgaver, som bl.a. telefontid på skift, én aften om ugen. I dag oplever jeg især, at man som bestyrelsesmedlem er regionsformandens sparringspartner, både generelt på regionsplan men også i forhold til lokalt kendskab i mange forskellige sammenhænge.Jeg har særligt interesse inden for det uddannelsespolitiske område og samtidigt det praksisnære felt omhandlende den kliniske uddannelse af vores studerende. Jeg er medlem af Klinisk Underviser Netværk, gennem Etf og sidder som repræsentant for Regionen, i Uddannelsesudvalget ved Ergoterapeutuddannelsen, UCN. Jeg er desuden repræsentant ved den ergo- og fysioterapeutiske referencegruppe i Region Nordjylland, hvor der er fokus på samarbejdet mellem region og uddannelse. Jeg har bred erfaring inden for det regionale somatiske område og interesserer mig for ”ergoterapi i fremtiden” på akut sygehuse.Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med en kandidatuddannelse i læring og forandringsprocesser.Jeg ønsker fortsat at være med til at påvirke de beslutninger, der træffes i vores fagforeningsregi, samt at være sparringspartner ift. lokale forhold – både relateret til vores daglige praksis og i uddannelsesmæssige sammenhænge.
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