
 

Referat fra Generalforsamling i Region Midt-Nord den 13. april 2021 

  
1. Velkomst og præsentation 
af den siddende regionsbestyrelse: 
Marianne Christensen, Viborg kommune 
Mette Bønlykke, center for syn og handicap, Aarhus kommune 
Stine Lindquist, Aalborg universitetshospital, Region Nord 
Mette Kristiansen, børneafdeling Aalborg universitetshospital, Region Nord 
Emil Lauge, Mariager kommune 
Kristian Obenholt, Hjørring kommune 
Kristina Frank, psykiatri nord, Region Nord 
Anne Mette Thomsen, Regionshospital Viborg sygehus, Region Midt 
Janni Linde Hansen, Aalborg universitetshospital 
Helle Bak Christensen, Regionshospital Hammel Neurocenter, Region Midt 
Lone Bredal Jessen, Hjørring kommune 
Lone Lassen (deltog ikke i generalforsamlingen) 
 
af formand: 
Tina Nør Langager 
 
af næstformand: 
Margrethe Boel Stendys 
 
af dirigent: 
Tina Solvej Koch, leder af afdeling Profession, Politik & Kommunikation, Etf 
 
2. Valg af dirigent og referent 
Tina Solvej Koch blev valgt til dirigent og Mette Bønlykke og Helle Bak Christensen blev valgt som 
referenter.  
Tina Solveig Koch indledte med at konstatere af generalforsamlingen er lovligt varslet, dels i 
Ergoterapeuten nr. 1., dels i Nyhedsbreve fra regionen. 
Dagsordenen blev godkendt, og Tina Solveig Koch gennemførte navneopråb. 

 

Marianne O. Christensen fortalte kort om at være i regionsbestyrelsen mhp. valg senere på 
generalforsamlingen. 

Kristinna Frank Kristiansen fortalte kort om at være i med til repræsentantskab mhp. valg senere på 
generalforsamlingen. 

 
 
3. Regionsbestyrelsens beretning   
Formand Maj Britt Middelhede Olsen aflagde en kort mundtlig beretning, der supplerer den skriftlige 
beretning. Du kan se den skriftlige beretning og slides fra generalforsamlingen på 
https://www.etf.dk/generalforsamling-2021-midt-nord 
 
 
Stikord fra beretningen: 
-Året har båret præg af Corona, men glad for at kunne afholde Generalforsamling med vanlig kadence. 
-Tiltrådt som regionsformand i ”corona-tid” men kommet godt i gang, med vigtigt samarbejde med de 
andre regionsformænd og formand/næstformand i ETF. 

https://www.etf.dk/generalforsamling-2021-midt-nord


-Region Midt-Nord er geografisk et stort område, hvor de virtuelle møder også er brugbare løsninger 
fremadrettet. De kan dog ikke alt. 
-Virtuelt når vi ud til flere i vores arrangementer bl.a. ergoterapiens dag og arrangement om 
ergoterapeutiske teorier. 
-Fremadrettet ønske om flere møder med praksis. 
 

 
Spørgsmål til beretningen: 
Karina: Silkeborg kommune vil gerne sige en tak for formandens besøg 
Lisbeth Krabbe: glædes over at Maj Britt er kommet godt i gang som formand.:  
Et medlem konstaterer at Midt Nord har ca 50 % af Etf.'s medlemmer og spørger til hvordan det kan 
være. Formanden svarer at vi er en stor region med mange ergoterapeuter og mange studerende. 
 
Beretning godkendt 

 
 
4. Godkendelse af regnskab for 2020 
Kommentar fra formanden 
Regnskabet gennemgås. Større overskud som primært tilskrives nedsat aktivitet grundet corona. 
 
Økonomisk kontrollant Karen Boldreel 
- der har været et møde mellem formand og kontrollanter forud for generalforsamlingen. 
Det store overskud har sin forklaring i covid restriktioner. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Oplæg fra Etf’s formand Tina Nør Langager 
Etf i et nationalt perspektiv 
Stikord fra oplæg: 
-Etfs første forskningsmagasin udkommet 
-Fokus på styrket praksis, hvor de interne netværk er meget vigtige 
-Ergoterapeuter er efterspurgte, men vigtigt at sætte vores præg på stillingerne så de bliver attraktive. 
-Håndtering af dette krydspres som både er en mulighed for udvikling men ikke udvanding 
-ETF har lavet et holdningspapir om denne udvikling i praksis. 
-Hvis man er i den slags stillinger så husk de lovmæssige rammer: autorisationsloven og 
journalføringsbekendtgørelsen 
-Husk kompetenceprofiler fra selskaberne. 
Se oplægget her https://www.etf.dk/generalforsamling-2021-midt-nord 
 

 
 
6. Region Midt-Nords handleplan for det kommende år 
Overordnet ønsker bestyrelsen at omsætte Etf's indsatsområder hvor de har betydning for vores lokale 
medlemmer. De temaer der har været arbejdet med udspringer af drøftelse på sidste generalforsamling 
og Etf's indsatsområder – se slides 
Temaer: 
- kronikerområdet: videreført fra sidst omhandlende kronikere som ikke får et tilbud. Tanken var at 
starte i et samarbejde med midtklyngens kommuner. Indsatsen har været svært, da de kommunale 
møder har været aflyst eller været præget af covid temaer. 
- rehabiliteringsbegrebet: arbejde med at understøtte en definition. Valgt at tage emnet op, når den 
nye Hvidbog i Rehabilitering udkommer i efteråret 2021. 

https://www.etf.dk/generalforsamling-2021-midt-nord


 
Debat i plenum om de nationale og regionale indsatser: 
Karina Olsen: sprog og definitioner er vigtige for faget. Oplever at ergoterapien kan være svært at 
definere. Derfor godt at rette fokus på dette måske sammen med fokus på rehabiliteringen. 
Lone Bredal: begrebsafklaring har været diskuteret i bestyrelsen fx ”rehabiliterende tilgang”. Er enig i at 
definitioner af ord er vigtige. 
Elisabeth Sørensen: ønsker fokus på hvad vi gør ift. problemstillingen om rekrutteringsproblemer i 
sundhedsvæsnet. Svar fra formand: ønsker at udarbejde materiale, som kan sendes ud eller hentes på 
hjemmesiden og benyttes lokalt. 
 
Handleplanen blev godkendt 
 
Bachelorprisen (Det hemmelige punkt) 
Overrækkelse af bachelorprisen forår 2021 ved Ergoterapeutforeningens næstformand Margrethe Boel. 
”Uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere og patienter -et komplekst fænomen” udarbejdet af: 
Amalie Kjær, Karoline Svendsen, Lotte Bjerremand og Oliver Boysen 

Margrete håber at mange har lyst til at læse det aktuelle bachelorprojekt. Den kan findes på Etf.dk 
under ”vidensbank”. 
 
7. Valg af suppleanter til Etf’s Repræsentantskab for perioden april 2020 -april 2023 
Der foretages elektronisk afstemning i morgen. Alle deltagere får tilsendt email i morgen. 
Følgende stiller op som suppleanter til repræsentantskabet: 
- Rita Ernstsen arbejder i Odder kommune og er TR 
- Karina Olsen, privatpraktiserende. Er i EFS forskning og EFS privatpraktiserende. Har studerende i 
praktik i egen praksis. 
 
8. Forslag til rammebudget for 2022 samt revideret budget for 2021 
Budgettet blev godkendt 
 
9. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 
10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for to år samt to suppleanter 
På valg til bestyrelsen: 
Kristina Frank Kristiansen(genopstiller): medlem siden 2018, ønsker indflydelse på den faglige udvikling 
lokalt i regionen særligt indenfor psykiatrien, er medlem af Hovedbestyrelsen. Har været formand for 
kliniske undervisere i 11 år. 
Marianne Christensen(genopstiller): ønsker at koble Etf's indsatser med de lokale indsatser, tale ene 
ergoterapeuternes sag, 
Mette Marie Bønlykke(genopstiller): medlem siden 2017, hvad giver det fagfaglige fællesskab os, sikre 
at Etf.   
Anne Mette Thomsen(genopstiller): medlem siden 2018, medlem af REP siden 2014, ønsker at skabe 
arrangementer til medlemmer og får styrket lokale netværk, være med til at sikre at Etf. indsater.. 
Mette Damsgaard Christiansen(genopstiller): medlem igennem mange år, ønsker fortsat at lave 
politiske indsatser 

 
På valg som suppleanter:    
Monica Petersson Ekstrøm (stiller op som suppleant): FTR i Aarhus kommune indenfor 
velfærdsområdet, ønsker at sætte fokus på ERGOterapien 
 
Der sendes afstemningsmateriale ud 14.4.21. 



 
Formanden sagde tak til Emil Lauge og Lone Bredal Jessen, som vælger at stoppe i bestyrelsen. 
 
11. Valg af økonomisk kontrollant. Èn for to år 
På valg er den nuværende økonomiske kontrollant: 
Elisabeth Sørensen, Randers kommune, genopstiller 

 
 
 

12. Eventuelt 
Elisabeth Sørensen spørger til hvornår den nye hvidbog udkommer. Margrethe Boel orienterer om at 
der arbejdes på at den udkommer ifm. verdenskongressen i september. 
 

Tak for i aften 
Maj Britt: Tak for i aften. Vil gerne have feedback på hvordan generalforsamlingen har fungeret som virtuelt 
arrangement. 


