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Svar ja 
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? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Sørensen

Ja
Ja

Nej Nej

Kontaktperson på det socialpsykiatriske botilbud Røde Mellemvej

Jeg er blevet opfordret til at indgå i regionsbestyrelsen og mener klart, at jeg i denne har egenskaber og 
kompetencer til at indgå i dens virke. Jeg er enormt interesseret, da det fagpolitiske er en vej som jeg mange 
gange havde tænkt på at videreudvikle mig indenfor. Jeg er tillidsrepræsentant på tværs af tilbud i mit center, 
og jeg er arbejdsmiljørepræsentant i mit botilbud. Jeg har siddet i MED-systemet på forskellige niveauer og 
været på kursus i ledertalentudvikling. Min største motivation og glæde i mit arbejde er, at jeg tør tage ansvar. 
Jeg er meget optaget af at få begreber, ideer og visioner, lavet om til handleplaner. Jeg har en klar idé om 
hvad organisationen kan blive til. Jeg forsøger at skabe forståelse for at systemer skal opfattes som helheder 
med komplekse samspil mellem de enkelte dele. 
Det socialpsykiatriske område er ofte et område, som ligger langt fra de fleste ergoterapeuters sinde. 
Vi er et område, som ikke altid bliver talt højt om. Jeg har selv mødt, at der kan mangle forståelse for hvad vi
laver, i det store billede af organisationen. I mit arbejde har det handlet om at iscenesætte ergoterapien og 
hvad vi kan over for kollegaer og ledere, samt som TR at argumentere for, hvor det er en god idé, at ansætte 
en ergoterapeut mere. Jeg har et ønske om at få øjene op for at ansætte flere ergoterapeuter i det 
socialpsykiatriske område, da der er et stort potentiale til gavn for borgerne. 
Det er ovenstående, samt mine kompetencer og erfaringer jeg ønsker at bidrage med i et fremtidigt arbejde, 
som del af regionsbestyrelsen. 




