
                                                                                                                                                                           

 

Etf Region Syd. Regionsbestyrelses forslag til handleplan for april 2020- april 2021: 

Hvad skal vi lave fremadrettet? 

Du får her regionsbestyrelsens oplæg til debat om, hvad der skal arbejdes med i perioden april 2020 - april 
2021. 
Efter generalforsamlingen operationaliserer den nye bestyrelse arbejdet på baggrund af dette oplæg, 
debatten på generalforsamlingen og de konkrete forslag og ønsker, som bliver rejst. 
 
Bestyrelsen vil være særligt optaget af at skabe nye og bevare eksisterende ergoterapeutiske 

arbejdspladser samt understøtte trivsel og faglig udvikling blandt ergoterapeuter. 

Vi vil gøre det ved en række konkrete tiltag på nedenstående områder: 

 

Mere ergoterapi og flere jobs 
Vi vil bidrage til, at der i samfundet er kendskab til vores fag og den værdi ergoterapi skaber for patienter 
og borgere. Derved kan ergoterapeutstillinger fastholdes, og der kan skabes nye stillinger, både på 
traditionelle og nye områder. 
 
Regionsbestyrelsen vil derfor: 

• Understøtte at ergoterapeuter fastholder og udvikler ergoterapeutisk faglighed og fagsprog, som 
gør, at de klart og præcist kan fortælle borgere, pårørende, tværfaglige kolleger, ledere og 
politikere, hvilken værdi ergoterapi skaber for patienter og borgere. På den måde ’forebygges’ 
nedskæringer og besparelser, og der skabes mulighed for nye jobs og for jobs på nye områder. Det 
kan bla. ske gennem: 

o Faglige arrangementer 
o Udbredelse af kendskab til og brug af den ergoterapeutiske grundfortælling 
o Fagpolitiske drøftelser med tillidsvalgte og medlemmer 

 

• Gå i dialog med og lave lobbyarbejde over for politikere og ledere. Det sker i samarbejde med 
tillidsrepræsentanter og medlemmer, når der enten er et behov, eller der lokalt opstår en 
anledning til at mødes. 
Vi skal fortælle, hvordan politikere og ledere bedre kan løse den opgave, de har ansvar for ved at 
bruge flere ergoterapeutiske kernekompetencer.  
Vi skal også fortælle, at fagligt dygtige ergoterapeuter er afhængige af faglig udvikling, god ledelse 
og sunde og udviklende arbejdspladser. 
 

• Understøtte at medlemmer og tillidsrepræsentanter udnytter de muligheder, der opstår lokalt for 
at påvirke udviklingen. 
 

• Bruge Etfs grundfortælling. Så ergoterapeuter får ejerskab til den, og den bliver levende og 

understøtter god faglig udvikling samt skaber større viden hos politikere og befolkning om, hvad 

ergoterapi er. Du finder grundfortællingen her:  https://www.etf.dk/grundfortaelling-0  

 

• Give ergoterapeuter større kendskab til, hvordan privatpraktiserende ergoterapeuter arbejder. 
Mhp at kunne dele viden med andre faggrupper og borgere eller selv blive inspireret til at starte 
som privatpraktiserende. 
 

https://www.etf.dk/grundfortaelling-0


                                                                                                                                                                           

 

• Have særligt fokus på sammenhæng mellem forskning og praksisudvikling. Bla. ved afholdelse af 
relevante faglige arrangementer, hvor viden fra forskning præsenteres for praksis. 
 

• I dialog med medlemmer, tillidsvalgte og ledere have fokus på, hvordan godt tværfagligt 
samarbejde udvikles.  

              Vi vil altid anbefale at tage udgangspunkt i borgerens behov og sætte de fagligheder i spil,  
              som behovene kalder på. Vores tilgang vil også være, at tværfagligt arbejde kræver stærk         
              monofaglighed samt respekt og nysgerrighed. Det er nødvendigt at være stærk på egen  
              faglighed for at være nysgerrig på andres, og forstå hvad man kan give til andre faggrupper,   
              og forstå hvor grænsen går for egen og for andres faglighed. 

 

• Have fokus på hvad en evt. Sundhedsreform vil betyde både på sygehuse, i kommuner og i 
privatpraksis. 
 

          

Medlemsarrangementer: 
Vi ønsker at afholde medlemsarrangementer, der inspirerer til og strategisk understøtter faglig udvikling.  

 

Det vil vi gøre, fordi mange ergoterapeuter oplever et stort pres på arbejdspladsen, som påvirker trivsel og 

faglig udvikling negativt. Samtidig stiller samfundet øgede krav til effekt, dokumentation, stærk faglighed og 

større tværfagligt samarbejde. 

 

• Regionsbestyrelsen vil med udgangspunkt i, hvad der rører sig omkring ergoterapifaget, lave 
relevante arrangementer. 

               Allerede nu har vi konkret planlagt at holde: 
                

• 2 fyraftensmøde (27. maj og 1. september) om ergoterapeutisk forskning i ADL og fokus på, 
hvordan det kan bruges i og udvikle ergoterapeutisk praksis. Oplægsholder er Eva 
Wæhrens, som Etf har bevilget 1 mio kr. til forskning i ADL. 

• Temamøde om ergoterapi på det private område 24. august. 

• 2 arrangementer: ”Hvad får jeg for mit kontingent? Og hvad får jeg ud af at være medlem 
af min fag- og professionsforening?”. I henholdsvis Esbjerg og Sønderjylland (gentagelse af 
arrangement i Odense i 2019). 

• Arrangement om ergoterapeuters dokumentationspligt, bla. i vores til vores autorisation. 6. 
maj  i Jylland (gentagelse af arrangement i Odense i marts 2020) 

• Temamøde om faglighed på hjælpemiddelområdet. Med fokus på et phd-projekt om 
hjælpemiddelformidling og betydning af borgerinddragelse. Formentlig i efteråret 2020. 

           

• Fortsætte med arrangementer, målrettet forskellige medlemsgrupper og i forskellige geografiske 
områder. Send en mail til regionsformanden aml@etf.dk , hvis du har forslag. 
 

• Fastholde tilbuddet om økonomisk støtte til arrangementer på den enkelte arbejdsplads, der til 
gengæld åbnes for medlemmer fra andre arbejdspladser. 

Her kan du læse hvad du gør,  
hvis du har en god ide til et arrangement eller søger tilskud: 

 http://www.etf.dk/ide-til-eller-oekonomisk-tilskud-til-arrangement  
 

 

mailto:aml@etf.dk
http://www.etf.dk/ide-til-eller-oekonomisk-tilskud-til-arrangement


                                                                                                                                                                           

 

 

Sikre synlighed og fællesskab i Etf Region Syd 
Vi vil arbejde for, at demokrati, dialog, inddragelse og aktivt engagement gennemsyrer alt det, Etf Region 
Syd arbejder med, og du oplever dig som en aktiv del af fællesskabet. 
 
Regionsbestyrelsen vil derfor:  

• Fortsætte med at udsende direkte-mails-til-alle-medlemmer, når vi har noget væsentligt at fortælle 
bla. om det politiske arbejde og medlemsarrangementer. 

 

• Fastholde og udvikle effektiv kommunikation med medlemmer og tillidsvalgte gennem brug af 
www.etf.dk/syd og mails samt supplere med brug af Facebook.  
 

• Fortsætte med tilbud om møder på arbejdspladser med regionsformanden og evt. 
bestyrelsesmedlemmer om det, der lokalt fylder og er spændende eller vanskeligt.  

Her kan du læse om dialogmøder:  
http://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand 

 

• Tilbyde medlemmer og tillidsvalgte sparring hos regionsformanden eller dialog med 
regionsbestyrelsen.  
 

• Fortsætte samarbejde med ergoterapeutuddannelserne i Esbjerg og Odense og deltagelse i 
Uddannelsesudvalgene.  
 

• Møde ergoterapeutstuderende, når de starter på og inden de afslutter uddannelsen, samt 
undervejs i uddannelsen hvis de studerende eller ergoterapeutuddannelserne ønsker det. 
 

• Arbejde politisk med evt. konkrete sager, hvor arbejdsgivere ikke handler hensigtsmæssigt. 

 

• Have opmærksom på det dilemma, at det, selv om der er lav ledighed blandt ergoterapeuter, kan 
være svært at finde job på det fagområde eller med den geografiske placering som ønskes.  
 

• Fortsætte et godt samarbejde med andre faglige organisationer, når det i konkrete sager giver en 
bedre opgaveløsning. 

 
 

Bestyrelsesarbejde i Etf: 
Vi ønsker, at regionsbestyrelsesarbejde, der er frivilligt arbejde, skaber aktivitet og resultater for 
medlemmer og samtidig er udviklende og giver mening for det enkelte bestyrelsesmedlem. 
 
Regionsbestyrelsen vil derfor: 
 

• Inddrage bestyrelsesmedlemmernes forskelligartede kompetencer, mangfoldige holdninger og 
bredt dækkende praksiserfaringer i debatter og beslutninger i bestyrelsesarbejdet. 
 

• Fremme en god og effektiv opgaveløsning arbejde med forskellige møde- og arbejdsformer, der 
tager afsæt i den opgave, som skal løses, men inddrager ønsker og behov hos 
bestyrelsesmedlemmerne 
 

http://www.etf.dk/syd
http://www.etf.dk/dialogmoeder-med-regionsformand


                                                                                                                                                                           

 

• Kvalificere bestyrelsesarbejdet ved kompetenceudvikling i bestyrelsen eller ved at 
bestyrelsesmedlemmer kan deltage i relevante arrangementer: f.eks. faglige temadage i Etf. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


