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Jeg stiller op som regionsformand i Region Midt/Nord, fordi jeg brænder for at 
gøre en forskel på et højere fagpolitisk niveau. Jeg har hidtil fx været med til 

at påvirke forbedrede løn- og arbejdsvilkår for kliniske undervisere, udforme 

høringssvar og blande mig i primært psykiatriske og uddannelsespolitiske 

debatter.  

Jeg er uddannet i 1996 i Holstebro og arbejder som ergoterapeut og klinisk 

underviser i Psykiatrien – Klinik Nord i Region Nordjylland. Jeg har tidligere 
arbejdet i socialpsykiatrien og som ene-terapeut på et plejehjem. Jeg er 

bosiddende i Aalborg med min familie. 

Jeg har været fagpolitisk aktiv stort set siden uddannelsestiden. Jeg er medlem 

af Regionsbestyrelsen i Region Midt/Nord, suppleant til Hovedbestyrelsen, 
medlem i bestyrelsen for Klubben af Kliniske Undervisere, hvor jeg har været 

formand i 12 år. Jeg bliver gennem det politiske arbejde motiveret af den 
direkte indflydelse på praksis. Jeg engagerer mig meget og ved af erfaring, at 

det nytter at blande sig i debatten og gøre sin indflydelse gældende. 

Når jeg ser på det sundhedspolitiske landskab, har vi et sundhedsvæsen under 
pres, hvor der hele tiden skal nytænkes og reorganiseres. Der er nye 

strukturer og tværsektorielle overgange, som skal håndteres. Som fagforening 

og faggruppe skal vi skabe indflydelse gennem dialog med en tydelig stemme i 

debatten. 

Vi er i et arbejdsmarked i rivende udvikling, hvor de traditionelle grænser for 

den offentlige ansættelse bliver udfordret. Der er brug for nytænkning omkring 
arbejdstider og fleksibilitet både kommunalt og regionalt. Derforuden ser jeg 

kommende tværsektorielle stillinger for mig, som også vil stille nye krav til 
overenskomsterne og arbejdsvilkår/miljø. Det foranderlige arbejdsmarked og 

opblødning af arbejdstider stiller store krav til den enkelte, hvor jeg tænker, at 
det er vigtigt at være på forkant i forhold til forebyggelse af 

langtidssygemeldinger og stress.  

I de kommende overenskomstforhandlinger OK21, er der i min optik behov for 

nytænkning omkring arbejdstider og fleksibilitet, seniordage og et godt 
arbejdsliv – HELE vejen til pension, en holdbar lønmæssig løsning, hvor 

meningen med lokallønmidler trænger til et servicetjek. Der er brug for fortsat 
kompetenceløft, så ergoterapeuter kan udføre Best Practice og evidensbaseret 

praksis. Det vil være med til at styrke fagligheden og løse fremtidige 
arbejdsopgaver i en mere kompleks sundhedssektor. Vi skal bevare 

eksisterende arbejdspladser, men også være med til at skabe nye 
arbejdspladser i nye specialer og indenfor det private område, som er i kraftig 

vækst. Der er brug for støtte i form af flere kursusmidler og indlagte krav om 

uddannelse i overenskomsten, så den livslange læring kan realiseres. 



Jeg vil som regionsformand være afhængig af et tæt samarbejde med 

medlemmer og TR-området for at være orienteret om, hvad de politiske 
beslutninger og økonomier i virkeligheden betyder for praksis. Samarbejdet vil 

ligeledes give indsigt i ansættelses- og arbejdsvilkår samt presses af konstante 

krav om omstillingsparathed.  

Der er geografiske udfordringer for Region Midt/Nord, når der udbydes 
arrangementer og kurser. Transporttiden kan være afgørende for ens vilje 

samt mulighed for at deltage. Jeg har brug for dialog om, hvordan der kunne 
tænkes mere bredt og lokalt samt i moderne kommunikationsfaciliteter. Mødet 

mellem ergoterapeuter er udviklende, hvilket er en prioritet for mig, da vi som 
faggruppe har brug for debat og sparring omkring vores faglighed. Jeg ser 

regionsbestyrelsen som en vigtig medspiller på dette område.   

En stemme på mig, er en stemme på en dedikeret person, som vil kæmpe for 

ergoterapeuters gode arbejdsliv. 

 


