
Referat fra generalforsamling i FNE Ergoterapi i Arbejdsrehabilitering  
d. 18.03.2013 

 
Dagsorden:  

1. Valg af ordstyrer og referent  
2. Formandens beretning for 2012-13 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2012 
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4. marts 2013) 
5. Arbejdsprogram 2012-13 
5. Fastsættelse af kontingent for 2014 
6. Budget for 2013  
7. Valg til bestyrelsen herunder formand og økonomiansvarlig 
8. Valg af økonomiske kontrollanter 
9. Nyt fra Etf  
10. Eventuelt  
 
Tilstede: Tina Grevsen, Lisbeth Due Andersen, Helle Degn, Annette Frost, Jørn Christensen, 
Karina Ruby og Lene Barslund fra Etf.  
 
Ad 1)  
Ordstyrer: Lene Barslund 
Referent: Karina Ruby  
 
Ad 2) Formandsberetning 
Formand Tina Grevsen berettede, at der i 2012 er blevet brugt af kassebeholdningen til to 
arrangementer. Den 11/9-12 gav socialrådgiver Helle Tornemand oplæg om den kommende 
reform af førtidspension og fleksjob. Det var et meget informativt og interessant oplæg. Den 
20/11-12 havde vi en temadag om fibromyalgi med 18 deltagere, heraf også nogle som ikke 
var medlem af vores FNE. Der var oplæg ved ergoterapeut Cecilie von Bülow fra Parker 
Instituttet, Frederiksberg Hospital om sin forskning og ved to ergoterapeuter fra Lejre 
Kommune, Gitte Hansen og Maria Møllegaard, om deres smerteskole. To interessante oplæg, 
og der var livlig debat efterfølgende. Vi er meget tilfredse med arrangementet.  
Vi har i alt haft 3 møder i 2012. På generalforsamlingen blev det besluttet at starte en stafet, 
hvor medlemmer på skift skriver lidt om deres job. Det kører fint, og ”stafetterne” er blevet 
brugt at vores a-kassefolk i forhold til viden om vores arbejdsområde. Alle stafetter kan ses på 
hjemmesiden http://www.etf.dk/arbejdsrehabilitering/ Vores kasserer Hannah Bentz er delvis 
sygemeldt, men regnskabet er lavet i Etf. Vi er begyndt at benytte HK-lokalerne i Odense, da 
det er lettere, selvom det er dyrere, når vi nu ikke længere har et gratis Etf-lokale til rådighed. 
Netværket har 22 medlemmer. 
Årsberetningen blev godkendt.  
 
Ad 3) Regnskab:  
Da Hannah Bentz er sygemeldt, blev regnskabet fremlagt af Lene Barslund Etf.  
Der har været flere udgifter end indtægter i 2012, hvilket er i overensstemmelse med 
beslutning fra GF sidste år.  
Sidste år var egenkapitalen 20.250 kr., nu er egenkapitalen: 15.094 kr.  
Den økonomiske kontrollant (Vibeke Sandø) var ikke til stede, ingen kommentarer.  
 
Ad 4) Indkomne forslag  
Ingen forslag. 
 
Ad 5) Arbejdsprogram 2013-14:  
Der er enighed om, at der altid bør stå 8-10.000 kr. på kontoen. Det blev besluttet at holde 3 
møder i år ligesom sidste år. Emner: 
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1. møde: Gerne i uge 37, evt. torsdag d. 12/9. Forslag: Oplæg v. to ergoterapeuter fra Struer 
om at nedbringe sygefravær blandt ansatte (artikel i Ergoterapeuten). Her kan vi invitere 
deltagere fra søster-FNE’en Ergoterapi i Arbejdsliv. Tina tager kontakt til de to i Struer. 
Lene undersøger, hvordan tilmelding via Etf. kan gøres. Prisen for deltagelse afhænger af 
oplægsholderne, forplejning m.m.  

2. møde: Gerne i uge 45 el. 46. Temadag om det at være eneste ergoterapeut et sted. 
Hvordan dokumenterer man sin effekt, og hvordan holder man fast i sit arbejdsområde og 
sin faglighed? Vores autorisation kunne være udgangspunkt for en debat herom. Forslag: 
Oplæg v. Anne-Marie Laustsen, regionsformand i Syd, om faglighed og autorisation. Oplæg 
v. Anette Sandvig, Jobcenter Viborg, om identitet i fht. fokus på aktivitet og deltagelse. Det 
kunne være fint på forhånd at give Anne-Marie Lausten en case, hvor en ergoterapeut er 
blevet udfordret på sin faglighed/autorisation. Annette Frost tager kontakt til de potentielle 
oplægsholdere og finder den endelige dato og pris.  

3. møde: Mandag den 17.03.2014 i Odense. Generalforsamling og et oplæg og debat om 
følger af reformen af førtidspension og fleksjob (evt. kontanthjælp). Oplægsholder kunne 
være Helle Tornemand, socialrådgiver ved Region Midtjylland. Karina tager kontakt.  

 
Ad 5) Kontingent 2014:  
Uændret 100 kr./år 
 
Ad 6) Budget for 2013:  
Lene Barslund fremlagde et forslag til budget, som blev justeret en anelse og derefter 
vedtaget. Se bilag.  
 
Ad 7) Valg til bestyrelsen:  
Tina Grevsen var på valg, villig til genvalg, ingen andre stillede op. Bestyrelsen fortsætter 
uændret: Tina Grevsen er formand, Hannah Bentz er økonomiansvarlig, og Karina Ruby er 
medlemslisteansvarlig. Annette Frost valgtes til suppleant.  
 
Ad 8)Valg af økonomisk kontrollant:  
Lene Barslund  
 
Ad 9) Nyt fra Etf v. Lene Barslund:  
- Ergoterapeuten nr. 01:13 har arbejdsrehabilitering som tema – der fokus på vores område. 

Der kommer snart en opdatering af pjecen om ergoterapi og arbejdsrehabilitering.  
- Der er i Etf. fokus på reformen af førtidspension og fleksjob, da det i høj grad rammer de 

ergoterapeuter, som er i fleksjob efter gammel ordning. De får forringede vilkår og svært 
ved at skifte job uden lønnedgang.  

- En del ergoterapeuter står for at falde ud af dagpengesystemet. 24 står til akutjob nu i 
første halvår af 2013. Der kommer flere.  

- OK: sundhedskartellet har udsat den endelige underskrivning af aftalen i solidaritet med 
lærerne.  

- Der er kommet ny bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patient-journaler d. 
15.01.13.  

- Ny ordning om uddannelse og forskning er på vej.  
- Jubilæumsaktiviteter på de 7 uddannelsessteder i løbet af året, se bladet 01:13.  
- Repræsentantskabsmøde d. 16.-17. nov., der indkaldes via bladet.  
- Frivilligt arbejde: FOA har lavet ”10 spilleregler” på, hvor grænsen går, og hvilke 

organisatoriske forhold der bør gælde. De frivillige kan fremover forventes som mentorer. 
http://www.foa.dk/~/media/dd9d29af7afa43b8861c00c9d62a309e.ashx  

 
Ad 10) Eventuelt  
Fremover kalder vi det årsmøde, ikke generalforsamling. På dagsorden er GF i frokostpausen.  
 
Efter generalforsamlingen var der et fagligt oplæg om psykisk sårbarhed og arbejdsmarkedet: 

 2 

http://www.foa.dk/%7E/media/dd9d29af7afa43b8861c00c9d62a309e.ashx


 3 

 
Det faglige oplæg på mødet blev holdt af ergoterapeut Jørn Christensen, BUC, Beskæftigelses‐ og 
UdviklingsCenter, Vejen Kommune, der p.t. er projektansat i Vejen Kommunes psykiatriprojekt ”På vej”. 
Projektet startede som et-årigt, men er nu forlænget til tre år (afsluttes i 2014) og finansieres af Vejen 
Kommune alene, da projektet fik afslag på midler fra Beskæftigelsesministeriet.  
  
Nøgleordene i projektet er: DET ER FRIVILLIGT AT DELTAGE, ANSVARET TILBAGE TIL BORGEREN og 
TILLID. 
Kommunen er selvfølgelig interesseret i at spare penge på længere sigt – og målet er derfor, at de 
deltagende borgere 1) kommer i ordinær beskæftigelse 2) kommer i gang med en uddannelse på SU eller 3) 
flytter fra kommunen, fordi de har vigtige relationer andre steder. 
  
Undervejs i forløbene anvendes et PROGRESSIONSVÆRKTØJ, som måler på forskellige parametre. 
Der arbejdes med SUPERVISION i medarbejdergruppen, og der bruges rigtig meget tid på INFORMATION 
til/overfor samarbejdspartnere i social- og lokalpsykiatrien, beskæftigelseskonsulenter, virksomheder, 
privatpraktiserende læger, VUC, andre forvaltninger mv. 
Beskeden fra projektet til brugeren: Du må alt i dette projekt – undtagen at blive syg af det, du/vi gør i 
projektet! 
 
 
 
 
Bilag: 
 
Budget for 2013  


