
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: Andreas Sørensen
	MedlemsnummerRow1: 18827
	Hvad er din stilling og arbejdsplads hvis du er i jobRow1: Kontaktperson på det socialpsykiatriske botilbud Røde Mellemvej
	Mit opstillingsgrundlag Hvad er min motivation: Jeg blev valgt ind i regionsbestyrelsen i september, men kun på en kort valgperiode. Det har været interessant, engagerende og udfordrende at favne ansvaret og de opgaver som er i arbejdet. Det tog lidt tid at finde benene og forstå arbejdet i regionsbestyrelsen, især når samfundssituationen er udfordret, men jeg føler jeg først lige er faldet på plads og det vil være ærgerligt allerede at sige farvel. 

Jeg gik ind i regionsbestyrelsen da jeg blev opfordret til dette, grundet de egenskaber og kompetencer jeg har. 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. 

Der er i de senere år kommet langt større fokus på det psykiatriske område, hvilket har været tiltrængt. Jeg arbejder i socialpsykiatrien, så derfor ligger det psykiatriske område mig nært, og jeg mener at mine bidrag med viden om området til bestyrelsesarbejdet, har haft stor værdi. Ergoterapi har potentialet til at få en langt større rolle at spile i psykiatrien, og det er mit ønske at fortsætte arbejdet med at advokere for at ansætte flere ergoterapeuter i det psykiatriske område, og på den måde skabe lige adgang til ergoterapi.

Det er ovenstående, samt mine kompetencer og erfaringer jeg ønsker at bidrage med i et fremtidigt arbejde, som en fortsat del af regionsbestyrelsen.
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