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Nuværende stilling: Udekørende distriktsergoterapeut, Vejle Kommune. 

Jeg arbejder jf. SEL §83a og §86 samt jf. SUL §140. Jeg er tovholder ifm. sygehusudskrivelser, hvor borgere 

udskrives til eget hjem med behov for hjemmepleje. Her foretager jeg en arbejdspladsvurdering (APV) og 

står for koordineringen m. forløbskoordinatorer, pårørende, borger, hjemmeplejen, de sagsbehandlende 

ergo’er og hjælpemiddeldepotet. Jeg kunne ikke forestille mig en arbejdsdag uden tværfaglig sparring.  
j 
Instagram: Jeg har profilen; @fredes_ergo_hverdag. Her har jeg fået skabt et fantastisk ergoterapi-

fagligt fællesskab. Jeg deler ærligt ud omkring min ergo-hverdag og om min ergo-rejse. Jeg bruger meget af 

min fritid på at skrive med studerende, som har gode og relevante spørgsmål.  
j 
Video: Jeg dimitterede januar 2020 fra UCSYD, Esbjerg og har sidenhen medvirket i en video i samarbejde 

med professionshøjskolen. I videoen fortæller jeg om, hvorfor jeg er stolt af at være ergoterapeut: 

https://youtu.be/tmKXoJkWOFc  

Mit opstillingsgrundlag: 

Jeg interesserer mig meget for psykosocialt arbejdsmiljø- og stressforebyggelse. Jeg har tidligt i mit 

arbejdsliv mærket til stresssymptomer, men fået handlet på dem ved at tage ansvar, skifte job og få 

stresscoaching/terapi hos en psykoterapeut. Stress og udbrændthed skal ikke være tabubelagt – og jeg 

mener, at vi skal blive bedre til at italesætte HVAD det er, der stresser os og hvordan vi tackler det høje 

arbejdspres vi udsættes for på regionens arbejdspladser og kan undgå, at få den fysiologiske stress, som på 

sigt, gør os syge. 

- Jeg synes, at der mangler et tilbud til studerende og nyuddannede ift. stressforebyggelse. For mange 

nyuddannede har ikke kompetencerne til at vide; hvordan man passer på sig selv på arbejdsmarkedet; hvad 

der er en leders ansvar- og hvad man som medarbejder selv har ansvaret for. Dette kunne jeg godt tænke 

mig at ændre på. 

Under ergoterapeutuddannelsen havde jeg 2 studierelevante jobs- og i løbet af de sidste 2 år har jeg være 

ansat i to meget forskellige organisationer. På trods af mine få år som autoriseret ergoterapeut, har jeg 

opnået en bred erfaring indenfor mange målgrupper- og indenfor vores fag. Pga. mine erfaringer og min 

faglige undren, har jeg lyst til at være ”fritidspolitiker” og være med til at varetage medlemmerne af ETF’s, 

interesser. Jeg drives af faglige diskussioner og ligesom jeg nyder at være aktivt deltagende og tilkendegive 

min mening, er jeg også meget diplomatisk og god til at være aktivt lyttende! 

 

Jeg er meget advokerende i min rolle som ergoterapeut. Jeg ønsker, i mit ergoterapeutiske virke, at kunne 

påvirke beslutningstagere og gerne på et højere plan, der er helt klart en lobbyist gemt i mig. Jeg er typen, 

der har en mappe gemt på mit skrivebord, der hedder ”UNDREN”. I den kommunale praksis er der mange 

kasser og rammer jeg skal navigere indenfor og oftest oplever jeg, at de ikke har borgeren i centrum. Jeg er 

opmærksom på, at det er et vilkår min praksis, men jeg er sikker på, at vi som ergoterapeuter er nødt til at 

være kritiske overfor borgernes (og vores egne) rammer- og blive ved med at søge at påvirke dem positivt. 

 

De venligste tanker,  

Frederikke N-V Hansen 

https://youtu.be/tmKXoJkWOFc

