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    Jeg genopstiller til Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse.  

               

  

 

Jeg har siddet i Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse siden 2016.  

I Hovedbestyrelsen sidder både nye og gamle bestyrelsesmedlemmer.  

Jeg genopstiller fordi jeg ser vigtigheden i at sikre kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet. Det 

ansvar vil jeg gerne påtage mig.  

 

Jeg brænder for: 

 

At være med til at sikre fremdriften i bestyrelsesarbejdet, således at 

Ergoterapeutforeningen løbende tilpasses udviklingen og de beslutninger der 

blev truffet af medlemmerne til Repræsentantskabet i 2019. Samt kvalificere de 

beslutninger der skal træffes i 2022. 

 

At være med til at skabe muligheder for det gode arbejdsliv hvor man har 

indflydelse, kan udvikle sig og trives.  

 

Du skal stemme på mig fordi:  

 

Jeg bruger min politiske og praktiske erfaring til at kvalificere beslutningerne, til 

gavn for medlemmerne.  

 

Ergoterapeuters arbejdsforhold og udvikling af fagområderne betyder rigtig meget for mig. 

Derfor er det vigtigt for mig at være en synlig og vigtig medspiller hvor beslutningerne tages. 

Jeg bruger mine politiske kompetencer til at se sammenhængene helt fra 

Repræsentantskabet og ned til det enkelte medlem på arbejdspladsniveau samt skabe 

muligheder for at være privatpraktiserende.  

 

På det overordnede plan bidrager jeg i Hovedbestyrelsen med:  

Politisk erfaring fra forskellige kommunale fora og poster i ergoterapeutforeningen. Dette har 

givet mig et indgående politisk og organisatorisk kendskab.  

Ud over erfaringen fra hovedbestyrelsen sidder jeg som medlem i Regionsbestyrelsen i 

Region Syd. Se mere på CV ét. 

 

Jeg har i flere år siddet i Kolding Kommunes hovedudvalg, men måtte desværre gå ud, da 

ergoterapeutforeningen gik over til Akademikerne. I en periode har jeg siddet i 

forvaltningsudvalget og sidder for nuværende i vores lokale LMU-sundhed. 

I Hovedudvalget har jeg blandt andet arbejdet med:  

 

• Den forrige revision af MED-aftalen. 

• Kompetencestrategier samt den seneste version af MUS-værktøjet.  

• Udarbejdelse af vejledningen ”forebyg stress”.  

• Fremtidens TR-profil.  
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I Hovedbestyrelsen kan jeg byde ind med:   

• At inddrage relevante faglige og samfundsmæssige 

            perspektiver.  

• At kvalificere beslutninger ud fra mit arbejde på forskellige 

niveauer og kendskab på medlemsniveau.  

• At arbejde strategisk og målrettet med beslutningerne.   

 

 

 

På medlemsniveau bidrager jeg i Hovedbestyrelsen med:  

 

Mangeårig erfaring fra praksis som trænende ergoterapeut samt tillidsrepræsentant på det 

kommunale område, hvor udviklingen har været præget af ændrede paradigmer og 

konstante forandringer i mulighederne for udførelsen af ergoterapi. Blandt andet arbejder jeg 

som tillidsrepræsentant med:  

 

• At varetage medlemmers interesser 

• At arbejde lokalt med at være medskabende og sparringspartner i de fora hvor det er 

muligt.  

• At udarbejde politikker, lokal aftaler, og retningslinjer.  

• At arbejde med trivsel. F. eks. Projektet omkring den gode arbejdsplads. 

(Ergoterapeuten 03.15.) 
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