
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: Tomas Jakobsen
	MedlemsnummerRow1: 
	Hvad er din stilling og arbejdsplads hvis du er i jobRow1: Ergoterapeut i Sundhedsfagligt team, Jobcenter Vejle.
	Mit opstillingsgrundlag Hvad er min motivation: 
Hvem er jeg:
Jeg er 50 år. Er uddannet ergoterapeut i Odense i 2000. 

Jeg har arbejdet i Vejle kommune siden 2001. De første mange år i Senior, hvor jeg samtidig havde en lang periode som TR og fælles TR, hvor jeg samtidig har deltaget i forskellige niveauer i MED-udvalget. 
Derudover havde jeg arbejdsmiljøkasketten på, da jeg sad som arbejdsmiljørepræsentant for stedet jeg var ansat. Dette stort set fra jeg blev ansat i Vejle.
Jeg har siden 2010 været i arbejdsmarkedsområdet (Nu Sundhedshuset Vejle), stadig i Vejle kommune. Hvor jeg primært arbejder med funktionsbeskrivelse og konsulentopgaver, samt handicapkompenserende hjælpemidler. Derudover arbejder/underviser jeg med smertehåndtering og træning, samt sundhedsfaglige vurderinger.
Siden 2014 har jeg været regionsbestyrelsesmedlem. Så jeg håber på min 5 periode :0)
Siden 2016 har jeg været repræsentant i ETF’s repræsentantskab.
Inden jeg læste til ergoterapeut var jeg blikkenslager/VVS montør. 

- Hvorfor stiller jeg op? Jeg har siden jeg stoppede med mit virke som TR. Savnet den politiske del i arbejdet. Det her med at have fingeren på pulsen. Jeg har samtidig et ønske om at være med til at præge den udvikling der er i faget og især i de arbejdsområder der er og kommer i fremtiden. 
Derudover er arbejdsmiljøet en af mine store interesser og for mig er det en vigtig faktor for at kunne trives på arbejdsmarkedet. Dette er både de fysiske, men især de psykiske aspekter i arbejdslivet.  
At vi som ergoterapeuter trives i vores arbejde er vigtigt, for at vi kan gå forrest og vise nye veje/muligheder, derigennem præge udviklingen positivt. Samtidig er det vigtigt at vi kan få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed og at vi ikke slides i stykker, både fysisk og psykisk.
Derfor synes jeg også det er rigtig vigtigt, at vi som forening, viser at der er sammenhold, når vi nu går ind og gerne vil forhandle bedre løn og vilkår for alle ergoterapeuter på det danske arbejdsmarked.
Vi går en spændende tid i møde, hvor jeg ser mange udfordringer både på arbejdsmarkedet og generelt som ergoterapeut. En tid hvor det, at vi er stærkere sammen og derved har brug for hinanden til at skabe en god hverdag for ergoterapeuter generelt.
Tomas Jakobsen.
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