
Opstillingsgrundlag til Hovedbestyrelsen i Ergoterapeutforeningen 

 

Jeg hedder Lærke Plesner Hjerrild. Jeg genopstiller til 

Hovedbestyrelsen i Ergoterapeutforeningen. 

Jeg blev valgt ind i Hovedbestyrelsen i 2020 ifm. 

suppleringsvalget. Jeg genopstiller til Hovedbestyrelsen, fordi 

jeg fortsat ønsker at påvirke de politiske drøftelser og 

beslutninger, som tages i Hovedbestyrelsen til gavn for 

medlemmerne.  

 

Min baggrund: 

Det somatiske område og ældre har haft min særlige interesse, siden jeg blev 

uddannet i 1995. Mit arbejdsfelt har været på somatiske hospitaler og i kommunalt 

regi. Ved siden af min professionsfaglige interesse har jeg også være fagpolitisk 

interesseret. Jeg har i en længere årrække været tillidsrepræsentant på hhv. 

Bispebjerg Hospital og i Sundhedsforvaltning i Københavns kommune. Jeg arbejder nu 

som sundhedsfaglig konsulent i Sundhedsforvaltningen. Jeg er således vandt til at 

arbejde i en politisk ledet organisation på forskellige niveauer og med forskellige 

roller.  

 

Ergoterapeuters arbejdsmiljø: 

Ergoterapeuternes arbejdsmiljø og vilkår har altid været et vigtigt område for mig. 

Gode rammer og vilkår øger kvaliteten i opgavevaretagelsen, som kommer borgeren 

til gavn, men sikrer også, at ergoterapeuter kan holde til et langt arbejdsliv.  

Det er i en tid med ændret eller nye opgaver for ergoterapeuter mere end nogensinde 

vigtigt at have fokus på det gode arbejdsmiljø både det fysiske og det psykiske.  

Jeg vil arbejde for, at vi skal være fleksible ifm. arbejdsgivernes ønske og behov, 

uden at vi sætter vores egen faglighed og arbejdsmiljø over styr.  

 

Øget fokus på ergoterapi/styrket praksis: 

ETF har i flere omgange gjort sig bemærket i medierne i 2020 og har påvirket de 

nationale dagsordner fx indenfor arbejdsmiljø ifm. COVID-19, senfølger efter COVID-

19 og meningsfulde aktiviteter i psykiatrien.  

Vi skal fortsat have fokus på at få vores budskab om vigtigheden af ergoterapi ud til 

både politikere, samarbejdspartnere og den menige dansker. Vi skal gøre det tydeligt, 

at ergoterapi kan være løsningen, når ressourcerne er få. Der er nationalpolitisk fokus 

på mangel på forskellige faggrupper og vi skal i disse tider med 

rekrutteringsproblemer for nogle faggrupper byde ind med, at ergoterapeutisk 



intervention er en del af løsningen. Vi skal sætte vores faglighed i spil i nye 

sammenhænge og med nye borgergrupper, som kan profitere af en ergoterapeutisk 

tilgang. Jeg vil i Hovedbestyrelsen arbejde for øget fokus på ergoterapi ved at støtte 

ergoterapeuter i at finde fagligheden i nye områder til gavn for borgerne og 

samfundet. Vores budskab om, at ”vi gør din hverdag mulig… uden os”, skal 

bredes ud, så borgere, samarbejdspartnere og politikere får øget opmærksomhed på, 

hvad ergoterapi kan.  

 

ETF det attraktive tilvalg: 

ETF skal være en forening, som sætter medlemmerne først. Ingen medlemmer – 

ingen forening. Jeg vil arbejde for, at ETF er en organisation, som alle ergoterapeuter 

ser sig som en naturlig del af, både studerende, praktikere og forskere.  

ETF skal være attraktive ved høj faglighed. Vores faglige selskaber er faglige 

spydspidser, som bidrager i fx arbejdsgrupper, som nedsættes under ministerier og 

styrelser. De faglige selskaber har på denne måde en vigtig rolle i at synliggøre 

ergoterapi i de nationale dagsordner. De faglige selskaber skal have gode rammer, så 

de kan fokusere på fagligheden.   

Jo flere ergoterapeuter, som forsker i ergoterapi, jo mere evidens skabes for 

ergoterapi. På denne måde bliver forskeren til gavn for praktikeren. Forskning og 

praktik er hinandens forudsætninger.  

ETF skal også være en attraktiv organisation for medlemmerne økonomisk. Når jeg 

har talt med ergoterapeuter, som har valgt foreningen fra, har det ofte været fordi, 

medlemskontingentet var for højt. Jeg vil arbejde for, at kontingentet ikke hæves.   

 

Lige adgang til ergoterapi:  

Det er min holdning, at genoptræningen skal være tilgængelig for alle og derfor hører 

til i det offentlige regi. Men med ´frit valgs ordningen´ fra 2018 er der kommet frit 

valg på genoptræning. Dette kan borgeren ikke benytte sig af, hvis der er behov for 

ergoterapi. Derfor skal vi i Hovedbestyrelsen arbejde for at gøre det muligt for 

borgeren at vælge at gå til en privatpraktiserende ergoterapeut. Vi skal arbejde for at 

skabe lige adgang til ergoterapi, så borgerne får den ergoterapeutiske intervention 

som er nødvendig.  

 

En stemme på mig, er en stemme for  

- det gode arbejdsliv, igennem hele arbejdslivet. 

- styrket praksis.  

- ETF, en attraktiv forening for medlemmerne - både fagligt og økonomisk.  

- lige adgang til ergoterapi. 


