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Jeg har i en årrække været politisk aktiv i Ergoterapeutforeningen som medlem af 

regionsbestyrelsen i Midt-Nord, Hovedbestyrelsen og som valgt TR på min arbejdsplads. 

Mit engagement er, mere end noget andet, præget af, at jeg ønsker at skabe sammenhæng fra den 

enkelte ergoterapeut, til regionsformand, til formand og hovedbestyrelse, så der kan træffes 

strategiske og vigtige beslutninger med udgangspunkt i din dagligdag. 

 

Som regionsformand i Midt - Nord vil jeg 

- være synlig, nærværende og tilgængelig tæt på medlemmerne 

-  arbejde for at forbedre arbejdsvilkår og arbejdsmiljø  

-  arbejde for at synliggøre vores fag og skabe flere stillinger til ergoterapeuter 

- støtte op om udvikling af ergoterapeuters faglighed og vidensdeling 

 

Som regionsformand vil jeg prioritere dialogen med dig som medlem, om dine ønsker og behov for 

kommunikation og kontakt.  På den måde sikrer jeg, at være på omgangshøjde med den dagligdag, 

som du og vores fag er omgivet af.  

Jeg er opsat på at være en regionsformand som er nem at komme i kontakt med. Vi har i dag gode 

muligheder virtuelt, via sociale medier, e-mails og telefon. Jeg tror dog også på det fysiske møde – 

ansigt til ansigt, og forventer derfor også en del kilometer på landevejen med udgangspunkt i min 

bopæl i Viborg – centralt i regionen. 

Jeg har som næstformand i regionsbestyrelsen, været frikøbt af flere omgange til at varetage 

opgaver som repræsentant for Ergoterapeutforeningen. Bla. en måned under OK 18. Dét har givet et 

godt indblik i, hvilke opgaver der ligger i hvervet og har givet mig mulighed for at skabe relationer 

og netværk bredt i regionen. Det har jeg tænkt mig at bruge til gavn for medlemmerne 

 

Det er vigtigt at være på forkant når store beslutninger træffes lokalt, som fx. besparelser og 

omstruktureringer, og være opmærksom på følgevirkninger for ergoterapeuter. 

Via min placering i MED udvalg på flere niveauer oplever jeg lige nu et stort pres fra 

arbejdsgiverne på både MED systemet, men også på vores arbejdsvilkår. Jeg har været en del af 

mange forhandlinger og drøftelser der omhandler disse ting og det er ikke let.  Det er vigtigt, vi 

fortsat kæmper for at få de bedste vilkår for et godt arbejdsmiljø, løn og kompetenceudvikling.  

Det mener jeg, at jeg med den erfaring jeg har, kan være med til som regionsformand 



Det er afgørende at vi er gode til at samarbejde på tværs, da vores nærmeste kolleger ofte kommer 

fra en anden faglig baggrund. Vi har forskellige og mangeartede samarbejdsflader og som 

regionsformand skal jeg skabe netværk og relationer med andre organisationer, men også politikere, 

embedsmænd og ledere, for at styrke vores arbejdsvilkår og fag 

For at få politisk indflydelse har jeg brug for at samarbejde med de andre organisationer, men også 

dig som ergoterapeut, der har fingeren på pulsen helt lokalt. 

 

Vi er en faggruppe som spænder meget bredt og som har meget at bidrage med i det tværfaglige 

samarbejde. Derfor ser jeg også gode muligheder for at skabe flere stillinger til ergoterapeuter i 

fremtiden.  

Som regionsformand vil jeg være opsøgende overfor politikere -regionalt og kommunalt- for at 

påvirke dagsordener og gøre opmærksom på hvad vi kan som faggruppe - til glæde for dig og i 

sidste ende også for borgeren. 

Det er dog mindst lige så vigtigt for mig at sparre med TR og de enkelte medlemmer.  

I bestræbelserne på at opnå en større og opdateret viden om jeres mange arbejdsområder, vil jeg 

tilbyde at komme på arbejdspladsbesøg. 

Det har vores formand haft stor gavn af, så hvorfor ikke stjæle den gode idé.... 

 

Den faglige udvikling for ergoterapeuter ligger mig meget på sinde. Jeg synes det er vigtigt, at vi 

som fagpersoner har et solidt fagligt udgangspunkt, og at vi har muligheden for at videreuddanne, 

kompetenceudvikle og specialisere os. 

Vi kan lære meget af hinanden, og vi har allerede flere faglige selskaber og netværk, hvor der deles 

viden og faget udvikles. Jeg ser dog fortsat et udviklingspotentiale og mener derfor vi kan blive 

bedre til at dele de gode erfaringer, på tværs af sektorer og landsdele, til gavn for borgerne.  

 

Jeg mener, at der i Ergoterapeutforeningen skal være fokus på både fagets udvikling, såvel som det 

fagpolitiske og at Ergoterapeutforeningen skal være nærværende for alle medlemmer. 

 

Som person er jeg social, nysgerrig, videbegærlig og retfærdighedssøgende. Jeg har stort set hele 

mit studie- og arbejdsliv engageret mig socialt, fagligt og politisk. 

Jeg har været TR i ca. 18 år, samt medlem af regionsbestyrelse, hovedbestyrelse og bestyrelsen i 

EFS dysfagi. Jeg har oparbejdet et stort netværk både lokalt og nationalt. Jeg har nemt ved at skabe 

sociale relationer og ser netop disse kompetencer som afgørende for at skabe indflydelse til gavn for 

vores fag og mine kolleger. 



Jeg er vant til at arbejde på forskellige niveauer rent organisatorisk og har en stor viden om 

organisationers opbygning - om det er Ergoterapeutforeningen, en kommune eller region. 

 

Alt det vil jeg gerne sætte i spil på medlemmernes og dine vegne - hvilket er min bærende 

motivation for at stille op som regionsformand i Midt- Nord - nemlig at gøre en forskel for vores 

fag, for din dagligdag og mulighederne der ligger foran os. 

 


