
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: Monica Ekström
	MedlemsnummerRow1: 
	Hvad er din stilling og arbejdsplads hvis du er i jobRow1: Ergoterapeut, Aarhus Kommune
	Mit opstillingsgrundlag Hvad er min motivation: Fokus på vigtigheden af vores ergoterapeutiske kompetencer i den demografiske udfordring er heldigvis steget, men mange af os står i en hverdag, hvor vores faglighed ofte kommer under pres. 
Det kan eksempelvis være svært som (ene-)ergoterapeut at få sine tværfaglige kolleger til at forstå, hvordan ergoterapien beriger det tværfaglige samarbejde for borgerens bedste. 
Det kan være svært at argumentere for sine monofaglige kernekompetencer, når vores tværfaglige kolleger presser på for, at vi afhjælper deres stigende arbejdsbyrde og manglende bemanding.
At bringe min viden fra praksis ind i Regionsbestyrelsen, er min motivation for at stille op. Jeg ønsker at bidrage til Regionsbestyrelsens fortsatte fokus på vores styrket faglighed. Derigennem kan vi opnå et fælles sprog, der styrker os i det mono- og tværfaglige samarbejde.
Hver for sig kan vi meget, men sammen er vi bedst! 

Derudover står ergoterapeuterne overfor en begyndende rekrutterings- og fastholdelsesudfordring. Regionsbestyrelsen har en vigtig opgave i at oplyse politikere, chefer og ledere om ergoterapeuters faglighed, så den bringes bedst muligt i spil i vores stillinger til gavn for borgerne gennem et stærkt mono- og tværfaglige samarbejde.

Siden jeg blev uddannet i 2004, har jeg arbejdet i kommunalt regi. De første mange år som trænende ergoterapeut enten ambulant eller på døgnrehabilitering. Jeg arbejder nu med velfærdsteknologi med fokus på, hvordan vi kan bidrage som en del af løsningen til den demografiske udfordring. Med de ergoterapeutiske områder jeg har arbejdet med, vil jeg som en del af Regionsbestyrelsen sørge for at bringe dette i spil til gavn for medlemmerne.
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