
 

   Opstillingsgrundlag 

 

   Jeg genopstiller til Regionsbestyrelsen i Region Syd.   

  

    Det faglige arbejder har altid fyldt meget. Jeg har været tillidsrepræsentant

 siden 1999. Og har siddet i regionsbestyrelsen i en årrække.  Jeg har været

 medlem i Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, men trådte ud ved  

 sidste valg.  Jeg er valgt til repræsentantskabet og sidder i Kolding      

 Kommunes hovedudvalg.      

     

Jeg er 55 år og uddannet ergoterapeut i 1995, har arbejdet i Kolding Kommune i 26 år med genoptræning 

og hverdagsrehabilitering.  

 

Jeg genopstiller, fordi det er spændende og vigtigt:  

• At være med til at klæde medlemmerne på til de udfordringer, som konstante forandringer skaber.  

• At være medvirkende til at skabe fællesskab og en stærk faglighed hos medlemmerne.  

• At bidrage til at skabe sammenhæng i det politiske arbejde.  

 

Jeg brænder for:  

• At skabe det gode arbejdsliv hvor man har indflydelse, udvikles og trives.  

• At udvikle kendskabet til vores fag og den værdi som ergoterapi skaber.  

 

Der er en spændende udvikling i gang, hvor ergoterapeuter er meget efterspurgte. Men de manglende 

hænder på sygehuse og i kommuner betyder ergoterapeuter bliver sat til, at udføre traditionelle 

plejeopgaver og presses på fagligheden. Derfor er det vigtigt arbejdsgiverne kan omdefinere opgaverne. 

Således at ergoterapeuter kan tilføre den rette faglighed ved, at tage udgangspunkt i 

kernekompetencerne. Det skaber værdi af ergoterapien. Borgere/patienter sikres den rette indsats og der 

skabes mulighed for nye stillinger.  

 

Kort sagt, det er vigtig for mig at være en synlig og vigtig medspiller hvor beslutningerne tages således, at 

ergoterapeuter trives og har et godt arbejdsliv. 

 

I Regionsbestyrelsen kan jeg bidrage med:  

• At anvende min erfaring som tillidsrepræsentant fra en omskiftelig praksis.  

• At arbejde ud fra forskellige perspektiver.  

• At kvalificere og være med til udvikling af medlemstilbud.  

 

Erfaring:  

På det overordnede plan bidrager jeg med, erfaring fra forskellige kommunale fora og mit tidligere 

arbejde som hovedbestyrelsesmedlem i ergoterapeutforeningen. Dette har givet mig et indgående politisk 

og organisatorisk kendskab.  

På medlemsniveau bidrager jeg med, min erfaring som tillidsrepræsentant og trænende ergoterapeut. 

Medlemmernes interesse varetages blandt andet ved:   

 

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

• At deltage i udarbejdelse af politikker, lokalaftaler og retningslinjer.  

• At arbejde med trivsel. F.eks. projektet omkring den gode arbejdsplads. (Ergoterapeuten 03.15.).  


