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Ergoterapeutforeningen, Region Øst 

Referat af 

Generalforsamling den 27. april 2015 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Lars Møller, direktør i Etf blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen er indkaldt jf. bestemmelserne i vedtægterne. 

Tina Nør Langager, lederkonsulent i Etf blev foreslået og valgt til referent. 

Der er elektronisk stemmeafgivelse i år. Men for en sikkerhedsskyld valgtes 3 personer som stemmeudvalg: 
Anne T. Jacobsen, Annette Eriksen, Vibeke Dinesen.  

Der var indskrevet 87 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingens start.  

Regionsformand Åse Munk Mortensen gennemgik kort generalforsamlingens program, herunder 
introduktion til valglister og opfordring til interesserede om at skrive sig på inden kl. 19. 

Politisk oplæg ved formand Gunner Gamborg om efterfølgende debat 
Gunner Gamborg skitserede scenarierne for fagbevægelsen i disse år. Nye fællesskaber. Forlovelse mellem 
FTF og LO, hvad kan det betyde for Etf? Det nye Forhandlingsfællesskab stod sin prøve ved OK 15. 

Ergoterapi og sundhed i hverdagen er blevet politisk tale. Succes forpligter, og hvordan spiller vi med? 
Hvordan sætter vi TRIV på dagsordenen?  

Debat:  
Rikke Berner Rasmussen: Hvor mange dimittender er ledige efter et år?  

Gunner Gamborg: Ledigheden er meget faldende. Dimittendledigheden er aktuelt 2,2 %.  

Sunnleif Allan Andresen: Oplever at TRIV italesætter ergoterapi på en nem og forståelig måde i det 
tværfaglige samarbejde. Tak for det!  

Margrethe Boel Stendys, FTR, Sygehus Nord, Region Sj.: Oplever at vi har medvind. Efterspørger analyser 
på vores samfundsøkonomiske ”besparelse”. Gunner Gamborg pegede på, at rehabiliteringsdagsordenen 
taler for dette. Vi afbalancerer for ikke som fag at blive identificeret med en besparelsesdagsorden.     

Anja Westbjerg, Høje Taastrup Børneterapi: Vi oplever efterspørgsel på hjælp til inklusion i 
børnehaver/folkeskolen. Hvordan arbejdes der i Etf med det? Gunner Gamborg svarede, at feltet er en del 
af Etf´s arbejdsmarkedsanalyse, og at der arbejdes målrettet med det.  

Alette Halvor Jensen, TR, afd. For rygmarvsskader, Rigshospitalet. Vi oplever ikke, at Region H har hørt 
kampagnen – de sparer terapeuter. Gunner Gamborg anførte, at vi er bevidste om, at akutområdet er 
ændret væsentligt, og at der skal skabes nye muligheder. Vores force er, hvilke liv der bliver indlagt (TRIV). 
Åse Munk Mortensen supplerede med at oplyse, at hun har dialog med Københavns Kommune om Region 
H´s manglende forpligtelse i det tværsektorielle samarbejde.  

Michelle Frederic, OPUS Nørrebro, Psykiatrisk Center København: Vi står også svagt i psykiatrien.  Gunner 
Gamborg svarede hertil, at vi må genopfinde ergoterapi i psykiatrien.  
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Sebastian Balling, PPV, Greve Kommune: Hvordan får vi de andre ergoterapeuter, som ikke er her, med? 

Vibeke Aarenstrup, Visitation og hjælpemidler, Gladsaxe Kommune: Hvordan kommer vi ud med TRIV ud 
over os selv og arbejdsgiverne? Busreklamer? Gunner Gamborg svarede, at vi har været i Helse m.fl. 
Gunner Gamborg anførte videre, at vi skal være sikre på,om vi i givet fald kan bære ansvaret med en 
borgerrettet kampagne?  

Debatten afsluttedes.  

Bestyrelsesmedlem Inge Sassene introducerede regionsbestyrelsens og repræsentantskabets arbejde og 
opfordrede alle til at stille op til bestyrelse og repræsentantskab. Gunner Gamborg præsenterede 
hovedbestyrelsens arbejde. 

Spisepause 

2. Regionsbestyrelsens årsberetning og beretningsdiskussion 
Åse Munk Mortensen indledte med at takke bestyrelsen for deres engagement i arbejdet. Det er en stor 
støtte som regionsformanden. Bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen hvert 2. år afholdes i en 
by i Region Sjælland og hvert 2. år i København. 

Åse Munk Mortensen fremlagde herefter den mundtlige beretning med udgangspunkt i, hvad der i 
perioden har været og aktuelt er fokus på for grupper af ergoterapeuter lokalt: 

Region Øst er 10 år i år. Tegner billedet af regionens 3067 medlemmer.  

Samarbejdet med øvrige fagforeninger. Tillidsreformen. De nye sundhedsaftaler i region H og Sjælland. 
Arbejdsmarkedsanalysen i Etf set i et lokalt perspektiv i Region Øst.  

- Ergoterapi til skolebørn 

- Ergoterapi og Plejekultur 

- Tværfaglige møder for visitatorer 

- Ledermøder for ledere i region Sjælland med Danske Fysioterapeuter   

- Aktiv seniorklub 

- Møder med de studerende 

Den skriftlige årsberetning og præsentationen fra den mundtlige beretning kan findes på www.etf.dk/oest. 
Det direkte link til den skriftlige beretning er: 
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/skriftlig_beretning_region_oest_2014-2015.pdf  

Derefter var der bemærkninger til den skriftlige og mundtlige beretning.  
Peter Vögele, Udviklingsterapeut, Glostrup Hospital: Hvor er neuro-rehabiliteringen, som blev besluttes 
som en del af 2014-handlingsplanen. Sonja Vinkler, bestyrelsen: Medlemsmødet er blevet skubbet til 
efteråret. Der kommer et medlemsmøde om Kompetencebeskrivelser i neuro-rehablitering i september 
/oktober 2015.  

Birgitte Holm Rasmussen: Hvordan kan vi få arbejdsmiljøarbejdet ind i handeplanen? Åse Munk 
Mortensen: Vi oplever efterspørgsel fra træningscentre, som ønsker, at terapeuterne opklassificeres på 
området.  

http://www.etf.dk/oest
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/skriftlig_beretning_region_oest_2014-2015.pdf
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Ann Karin Vestergaard, Ergowise: Vær opmærksom på Selskab for ergoterapeuter i arbejdsliv. Afholder 
ergonomiseminar i maj. Åse Munk Mortensen greb opfordringen og gav den videre: Meld jer i Etf´s 
selskaber og netværk – vi har så mange.  

Beretningen blev godkendt. JA: 85 stemmer, BLANK: 2 stemmer.    

 

3. Godkendelse af regnskab for 2014 
Næstformand og kasserer Sonja Vinkler fremlagde regnskabet for 2014. Regnskabet udviser et overskud på 
kr. 80.118, som i henhold til vedtægterne er overført til Etf. 

Der blev informeret nærmere om de afholdte aktiviteter, herunder deltagerantal og de afholdte 
omkostninger. 

Regnskabet kan findes på www.etf.dk/oest. Det direkte link er : 
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/regnskab_region_oest_2014_.pdf  

Kassereren oplyste, at regnskabet er godkendt af de økonomiske kontrollanter Ingeborg Tang og Christina 
Larsen. 

Spørgsmål til regnskabet 
Marianne Sand, Glostrup Hospital: Spørgsmål til projektpost kr. 20.000, som ikke er blevet brugt? Sonja 
Vinkler: Bestyrelsesmedlemmet, som var primusmotor for projektet, rejste til Jylland. Projektet blev ikke 
iværksat.  

Regnskabet blev herefter sat til afstemning og godkendt. JA: 86 stemmer og BLANK: 1 stemme. 

4. Diskussion og vedtagelse af regionens handlingsplan 
Regionsbestyrelsen ved Lisbet Annel præsenterede forslag til handlingsplan for 2015-2016.  

Baggrunden for medlemsaktiviteter og udadvendte fagpolitiske initiativer er at: 

 Der er lige nu en unik situation med store muligheder 

 Ergoterapi er anerkendt inden for kerneområderne men ukendte uden for dem 

 Realisering af potentialerne kræver fokus på afgrænsede fagområder 

 Dokumentation og kommunikation til arbejdsgiverne efterspørges 

 Ergoterapeuter ønsker at være tæt på borgerne. 

Regionsbestyrelsen vil i den kommende periode være fokuseret på at udtrykke synspunkter og hermed 
søge indflydelse på social og sundhedspolitikken i regionerne og kommunerne. Vi vil informere og 
involvere medlemmerne, ligesom initiativer fra medlemmer og invitationer fra myndigheder og andre 
organisationer vil være styrende for vores indsats.  

Vi vil, med udgangspunkt i Ergoterapeutforeningens markedsanalyse og hospitalsundersøgelse, promovere 
viden om ergoterapi, fordi vi ønsker: 

 flere stillinger til ergoterapeuter indenfor specifikke områder 

 at ergoterapeuter trives og udvikler sig i deres opgavevaretagelse  

 mere og bedre kompetenceudvikling af ergoterapeuter  

http://www.etf.dk/oest
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/regnskab_region_oest_2014_.pdf
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 øget indsigt i at ergoterapi er svaret på behov for øget kvalitet, løsninger og handlemuligheder i 
borgerens liv bl.a. fordi vi er specialister i systematisk arbejde med målsætninger. 

Vi vil målrette vores indsats omkring følgende 6 områder: 

1. Ergoterapi på hospitaler/sygehuse 

2. Udvikle hverdagsrehabilitering i socialpsykiatrien 

3. Udvikle markedet for ergoterapeuter på plejehjem 

4. Sikre ergoterapiens rolle i hverdagsrehabiliteringen. 

5. Inklusionsvejleder på skoler, PPR og institutioner 

6. Sagsbehandling for udsatte borgere på jobcentre 

I vores informationsindsats vil vi aktivt inddrage udbredelsen af TRIV-konceptet som et gennemgående 
tema. Når det er relevant vil vi inkludere forløbsprogrammer, ledelsesrekruttering og støtte af lederne og 
velfærdsteknologi.  

Debat 
Anne T. Jacobsen, FTR, SUF, Københavns Kommune: Et godt handlingsprogram, men jeg savner 
forebyggelsesområdet. I Københavns kommune har vi en udfordring, da forebyggelsesområdet dækkes af 
sygeplejersker og fysioterapeuter. Åse Munk Mortenen: Som vi foreslår, går vi gerne ind på de området, 
hvor medlemmerne har energi og vil lege med. Vi fortsætter det proaktive spor i Københavns kommune 
med Anne og TR-gruppen.  

Anja Westbjerg, Høje Taastrup Børneterapi:  Hvordan vil I arbejde med punkt 5 – inklusion i skoler? Åse 
Munk Mortensen: Vi har et samarbejdet med de privatpraktiserende ergoterapeuter og ergoterapeuter på 
specialskolerne i regionen. Vi vil gerne have Selskab for børn og unge med.  

Peter Vögele, Udviklingsterapeut, Glostrup Hospital:  Hvordan vil I arbejde med hospitalsområdet? Åse 
Munk Mortensen: Vi vil afholde to ens møder i region H og Sj. Omkring, hvad kan vi gøre for at fastholde 
ergoterapeuter på hospitaler. 

Peter Vögele: Trainee-projektet for dimittender var en succes. Åse Munk Mortensen: Ordningen fortsætter 
i 2015-16 med nye penge på finansloven. Opgaven varetages centralt i Etf. Tina Nør Langager er tovholder. 
Læs mere på hjemmesiden. 

Åse Munk Mortensen takkede for medlemmernes engagement. Handlingsplanen blev sat til afstemning 
med de fremkomne bemærkninger, og blev vedtaget. JA: 81 stemmer. BLANK: 6 stemmer. 

5. indkommende forslag. Der er ikke indkommet forslag. 

6. Rammebudget for 2014/2015 
Præsentation af rammebudget 2014/15 ved næstformand og kasserer Sonja Vinkler. 

Budgettet kan findes www.etf.dk/oest. Det direkte link er:  
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/budget_region_oest_2015_og_2016.pdf  

Budgetopstillingen er adskilt på formål hhv. regionsbestyrelses-udgifter, Regionsformand og aktiviteter. 

Anne T. Jacobsen, FTR, SUF, Københavns Kommune: Spørgsmål til det store budget, der er afsat til GF 2016 
med udgangspunkt i, at når generalforsamlingen afholdes uden for København er de meget billigere.   

http://www.etf.dk/oest
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/budget_region_oest_2015_og_2016.pdf
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Vibeke Aarenstrup, Gladsaxe Kommune forslår: Kunne vi give vores evt. overskud til sociale formål i stedet 
for at overføre pengene centralt til Etf. Sonja Vinkler svarer: Pengene skal som udgangspunkt gå til 
medlemsrettede aktiviteter. 

Birte Rosfeldt, Institut for Blinde og Svagsynede: Spørger til det høje kontingentniveauet i Etf. Åse Munk 
Mortensen: Det er et anliggende for repræsentantskabet.  Etf-kontingentet er holdt fastfrosset de sidste 6 
år, og forinden blev det i 2010 nedsat.  

 

Birte Rosfeldt spurgte til huslejeniveau for Etf’s nyrenoverede kontorer på Nørre Voldgade 90. Direktør 
Lars Møller oplyste, at Etf har en meget fornuftig og konkurrencedygtig husleje også efter renoveringen.   

Marianne Sand, Glostrup Hospital opfordrede medlemmerne til at tage ind og besøge Etf på Nørre 
Voldgade 90..  

Budgettet blev sat til afstemning og blev vedtaget. JA: 82 stemmer, NEJ: 2 stemmer, BLANK: 3 stemmer. 

Efter pausen er 85 stemmeberettigede medlemmer. 

7. Valg til regionsbestyrelsen. Valg til 4 pladser for en to-årig periode og 2 suppleanter for 
en et-årig periode.  

Kandidaterne præsenterede sig.  

Valgt blev: Sonja Vinkler, Johanne Drachmann, Sofie Nelmark Arenbrandt og Katharina Freud-Magnus 

       

 Vælg 4 regionsbestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode   

   

 

 

  #Votes  

1 Sonja Vinkler 76  

2 
Sofie Nelmark 
Arenbrandt 69  

3 
Katharina Freud-
Magnus 55  

4 Johanne Drachmann 70  

5 Lisbet Annel 46  

    

    

    

    

    

       

Valgt blev: Lisbet Annel og Malene Lyngesen 

 
      

 Vælg 2 suppleanter til regionsbestyrelsen for et år    

   
 

 

  #Votes  

1 Annette Bøllehuus 42  

2 Malene Lyngesen 54  

3 Lisbet Annel 71  
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 Oversigt over den nye bestyrelse kan findes på www.etf.dk/oest 

 

8. Valg til hovedbestyrelsen 
Kathrina Freud-Magnus blev genvalgt uden modkandidater  

Suppleant: Merete Overgaard valgt uden modkandidater 

9. Valg af 2 økonomiske kontrollanter 
Ingeborg Tang og Christina Larsen genopstillede og blev genvalgt med applaus. 

10. Valg af 3 repræsentanter og 10 suppleanter til REP16 

Valgt blev: Margrethe Boel, Mia R. Olsen Worm, Merete Overgaard. 

Suppleanter blev: Vibeke Dinesen, Sofie Nelmark Arenbrandt og Vibeke Aarenstrup. 

       

 Vælg 3 kandidater til repræsentantskabet    

   
 

 

  #Votes  

1 Mia R. Olsen Worm 55  

2 Merete Overgaard 37  

3 Vibeke Dinesen 30  

4 
Sofie Nelmark 
Arenbrandt 27  

5 Margrethe Boel 69  

6 Vibeke Aarenstrup 27  

    

    

    

    

       

Der vil ske suppleringsvalg ved generalforsamling i 2016.   

11. Eventuelt 

Anne Theilgaard: PR for TRIV. Kunne vi få TRIV-krusene ud at leve på arbejdspladserne?  

Med disse bemærkninger konstaterede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.  

http://www.etf.dk/oest

