
Lone Merete Handberg,  

Opstiller til Repræsentantskabet samt suppleant hertil.  

Min arbejdsplads er: Har arbejdet som hjemmevejleder for senhjerneskadede, 

hverdagsrehabiliteringsterapeut og ergoterapeut på et specialiseret sted for 

senhjerneskadede med/uden psykiske problematikker oveni., arbejder nu som 

bostøtte for psykisk sårbare i Flexbostøtten i Odense Kommune. 

Motivation for opstilling: 

Jeg – 

➢ har været suppleant til Repræsentantskabet siden 2017 og glæder mig over at få lov til at 

kunne være med, deltog i Rep. 2019, hvilket var første gang jeg fik denne mulighed. Det var 

fantastisk givende at være med. 

➢ er 56 år uddannet i juni 2016 med en mangeårig baggrund som bl.a. sosu - assistent 

➢ meldte mig ind i Etf lige så hurtigt jeg kunne, efter jeg var startet på studiet og var blevet præ-

senteret for Etf. Jeg har deltaget i generalforsamlinger siden jeg blev medlem, det har inspire-

ret mig til atter at deltage i det fagpolitiske arbejde 

➢ har tidligere været tillidsrepræsentant og suppleant for denne samt næstformand i LMU. Min 

deltagelse i fagpolitisk arbejde går helt tilbage fra mit 19. år. Jeg har taget en del tillids-

mandskurser i fordums tid 

➢ er meget optaget af Etfs arbejde med skabe nye jobs, samt ikke mindst at bevare dem der er 

➢ vil gerne være med til at udfolde Etfs grundfortælling. Bidrage med erfaring fra arbejdsplads 

og med en forholdsvis nyuddannet ergoterapeuts perspektiv, oplevelser og erfaring 

➢ brænder for mit fag og vil have, at vi skal gøre en forskel for borgerne og have ordentlige ar-

bejdsvilkår 

➢ vil gerne styrke vores fælles faglige identitet og udvikling i faget 

➢ er lige flyttet hjem til Fyn igen, efter 14 år på Als  

➢ har i min forholdsvise korte tid som uddannet ergoterapeut allerede arbejdet 3 forskellige ste-

der i landet, har derved lidt at sammenligne med og ved lidt om forholdene rundt omkring 

➢ er/har været aktiv i forskellige frivillige bestyrelser (siden 1982).  

 


