
Ergoterapeutforeningen, Region Øst 

Referat af 

Generalforsamling den 12. april 2016 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Lars Møller, direktør i Etf, blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at general-

forsamlingen jf. vedtægtens § 15, stk. 2 var rettidigt indkaldt. 

Ulla Kjelgaard, forhandlingskonsulent i Etf, blev foreslået og valgt som referent. 

Der er også i år elektronisk stemmeafgivelse, men for en sikkerheds skyld valgtes 3 personer som 

stemmeudvalg: Johanne Drachmann, Peter Vögele og Dorthe Olsen-Kludt. 

Der var indskrevet 44 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingens start.  

Regionsformand Åse Munk Mortensen bød velkommen og gennemgik kort generalforsamlingens 

program, herunder introduktion til valglister og opfordring til interesserede om at skrive sig på in-

den kl. 18:30. 

Efter præsentation af dagsordenen for generalforsamlingen sang vi ”Livstræets krone”. 

 

2. Regionsbestyrelsens årsberetning (Bakspejl og fuld fart frem).  

Hvad var vores aktiviteter sidste år? 

Regionsformand Åse Munk Mortensen fremlagde bestyrelsens beretning og henviste til den udle-

vere skriftlige beretning. 

Åse Munk Mortensen fremhævede de største bedrifter i perioden, således: 

 Gennemførelse af temaeftermiddag om tværsektoriel sammenhæng i neurorehabilitering 

 Tværfaglige henvendelser til politikere i Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden 

 Møde om TRIV og ”gør noget – får det godt” for Københavns Forebyggelseskonsulenter 

 Kvalitetsudviklingsproces af regionsbestyrelsens møder 

Nye tiltag i perioden: 

 Dialog med de studerende 

 At medlemmer måtte tage en gæst med til et arrangement 

 At indholdet på TR-regionsmøderne i marts 2016 blev planlagt efter forslag fra deltagende 

tillidsrepræsentanter 

 Formøde med FTR – FYS og ERGO – forud for møder med sundhedsborgmester Nina Thom-

sen 

 Optagelse af videofilm med regionsformand 



I perioden er gennemført følgende lokale aktiviteter: 

 Møde med tre ergoterapeuter i Dragør Kommune om trivsel 

 Møde med otte ergoterapeuter i Nykøbing Falster Kommune om valg af TR 

 Møde med tre hjemmevejledere i Roskilde Kommune om valg af TR 

 Møde med fire ergoterapeuter i Hillerød Kommune om besparelser på §85 området 

Og hvilke aktiviteter, der har været ”som det plejer”: 

 Møder i Sundhedskartellet i Region Sjælland og Region Hovedstaden 

 Deltagelse i Uddannelsesudvalgsmøder på de to professionshøjskoler: UC Sjælland og PH 

Metropol 

 Møder med nye tillidsrepræsentanter på grundkursus i Middelfart 

 Regionsbestyrelsen fik også gode julegaver i år  

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/region_oest_aktiviteter_maj_2015-

marts_2016.pdf 

 

Derefter var der bemærkninger til den skriftlige og mundtlige beretning: 

Linda Gyrup, Psykiatrisk Center Glostrup, gav udtryk for det positive i at have foreningen med – 

konkret i forhold til gennemførte drøftelser med Psykiatriudvalget, hvor foreningen kunne tage 

over i forhold til politikerne, hvilket Linda var glad for var blevet prioriteret. 

Beretningen blev herefter sat til afstemning og godkendt:  

JA: 42 stemmer, NEJ: 0 stemmer, BLANK: 0 stemmer, 2 undlod at stemme. 
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3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2015. Hvad brugte vi penge til? 

Næstformand og kasserer Sonja Vinkler fremlagde regnskabet for 2015. Regnskabet udviser et 

overskud på kr. 5.076, som i henhold til vedtægten er overført til Etf. 

Der blev informeret nærmere om afholdte aktiviteter, herunder de afholdte omkostninger, lige-

som det blev oplyst, at regnskabet er gennemgået med de økonomiske kontrollanter, der forhol-

der sig kritisk til de afholdte aktiviteter og udgifter, mens foreningens statsautoriserede revisor 

forholder sig til, at formalia i regnskabsaflæggelsen overholdes. 

Regnskabet kan findes på www.etf.dk/oest. Det direkte link er: http://www.etf.dk/generalforsam-

linger-i-region-oest 

 

Regnskabet blev herefter sat til afstemning og énstemmigt godkendt. 

 

 

Regionsbestyrelsesmedlem Inge Sassene orienterede herefter om de forestående valg til regions-

bestyrelsen og suppleringsvalg til repræsentantskabet og introducerede regionsbestyrelsens og 

repræsentantskabets arbejde og opfordrede alle til at stille op og dermed få indflydelse. 

 

Herefter præsenterede kandidaterne til regionsbestyrelsen sig for de fremmødte. 

 

Spisepause – der var herefter fortsat 44 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
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Politisk oplæg om Ergoterapeutforeningens politiske fokusområde 2017-19, ved formand Tina 

Nør Langager 

Formålet med oplægget er at få generalforsamlingens prioriteringer af hovedbestyrelsens forelø-

bige forslag til fokusområdet for REP-perioden 2016-2019. Deltagerne skal individuelt pege på de 

to vigtigste af de fire foreslåede fokusområder: 

 Effekt og dokumentation 

 Kvalitet i opgaveløsningen 

 Patienten/borgeren i centrum 

 Arbejdsmiljø og trivsel 

Tina Nør Langager kvitterede for det store engagement i diskussionerne. 

Deltagernes prioriteringer vil blive brugt i forbindelse med regionens forberedende repræsentant-

skabsmøde den 8. juni 2016. 

Debatten afsluttedes, og der var herefter 43 stemmeberettigede til stede. 

 

4. Diskussion og vedtagelse af regionens handleplan for det kommende år 

Regionsformand Åse Munk Mortensen præsenterede bestyrelsens forslag til handlingsplan for 

2016-2017. Handlingsplanen afspejler de områder, som bestyrelsen syntes er vigtige, og som be-

styrelsens medlemmer af optaget af pt., men gav samtidig udtryk for, at det er generalforsamlin-

gens beslutning, der er vigtig i forhold til bestyrelsens arbejde frem mod næste generalforsamling.  

Handleplanen skal samtidig afspejle en sammenhæng i arbejdet i regionsbestyrelsen, foreningen 

og sekretariatet. 

Ønskerne bag handleplanen er: 

 At ergoterapeuter trives og udvikler sig i deres opgavevaretagelse 

 Mere og bedre kompetenceudvikling af ergoterapeuter 

 At vi fortsat får flere stillinger til ergoterapeuter 

Regionsbestyrelsen vil i den kommende periode være fokuseret på at udtrykke synspunkter og 

søge indflydelse på social-, beskæftigelses- 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. 

  



Regionsbestyrelsen vil gennem sit arbejde bidrage til kvalitet i opgaveløsningen og trivsel for ergo-

terapeuter i Region Øst med særligt fokus på: 

 Ergoterapeuter som arbejder på plejecentre 

 Omgivelser og aktiviteternes betydning for den rehabiliterende indsats 

 Ergoterapi og erhvervsrettet rehabilitering 

 Ergoterapi og sundhedspædagogik 

 At forbedre og bidrage aktivt på Ergoterapeutforeningens REP16 og efterfølgende enga-

gere os og jer medlemmer omkring de kommende fokusområder. 

 

Debat 

Liz Rørdam Bonnevie, Sorø Kommune, arbejder med hjælpemidler og foreslog, at dette område 

bliver inddraget i handleplanens fokusområder. 

Henrik Hansen, Metropol, finder at det øverste fokusområde (plejecentre) er væsentligt, men godt 

kan gøres bredere og udvides med andre områder i tilsvarende situationer. 

Dorte Helgogaard, Fysio- og ergoterapien, Holbæk Kommune, opfordrede til også at have fokus på 

ledere. Der er få tilbage, og det er et stort problem. 

Peter Vögele, Rigshospitalet Glostrup, gav udtryk for, at det er vigtigt, at ledere og andre grupper 

har samme forståelse af trivsel og effektivitet, som ergoterapeuter. 

Margrethe Boel, Sjællands Universitetshospital Roskilde, opfordrede til fokus på det fagpolitiske, 

da ergoterapeuter har vigtige tilbud i forhold til patienter og øvrige interessenter, og fremhævede 

i den forbindelse f.eks. cancer-rehabilitering. – Vi kan noget unikt, og det skal vi fortælle mere om 

”Jo tidligere fokus – jo mere ligetil”. 

Alette Halvor Jensen, Rigshospitalet, er meget enig med Margrethe Boel, men mangler redskaber 

til at køre temaer for somatiske hospitaler – struktureret på landsplan. Oplyste i øvrigt, at Region 

Hovedstaden har reduceret med 11% på ergoterapien i den seneste tid. 

Heidi Sif Jensen, Helsingør Kommune, fokuserede på plejecentre, herunder vigtigheden af forstå-

else for forandring af kulturer, og ledelsens betydning i forhold til bl.a. muligheden for implemen-

tering af projekter. 

Didde Neuchs Christensen, Københavns Kommune, ønskede at der skulle arbejdes for flere tera-

peuter direkte på plejecentrene, da opgaven er kompleks og evt. udvidet i forhold til ergoterapeu-

ter, der er tilknyttet plejecentre, uden at dette er deres primære arbejdsområde, f.eks. trænende 

terapeuter ift. kvalitet i arbejdet. 

Michelle Frederic, Opus Nørrebro, opfordre til at inddrage betydningen af bl.a. New Public Mana-

gement, NPM, resultatsøgning som ledelsesværktøj – det er de bedst fungerende, der får noget. 



Dorthe Olsen-Kludt, GuldBoSund, tilsluttede sig også, at der skal arbejdes for flere ergoterapeuter 

på plejecentrene, og evt. i ”utraditionelle vagter”, ligesom man i den sammenhæng bør se på pri-

vate aktører (§ 83A). 

Heidi Sif Jensen, Helsingør Kommune, orienterede om et møde i Roskilde den 11.4.2016 om sty-

ring mv. i forhold til Servicelovens § 83A, hvor én havde nævnt, at man ikke burde fokusere så me-

get på ydelser (f.eks. rengøring), men mere på ”det fede møde med borgeren”. 

Katja Østergaard, Holbæk Kommune, tilsluttede sig prioritering af ergoterapeuter på plejecentre 

og private friboliger. 

Jane Vive, Roskilde Kommune, påpegede også de lovgivningsmæssige problemer ift. varige og mid-

lertidige hjælpemidler. 

Formand Tina Nør Langager orienterede om, at Etf er med i en gruppe i forhold til revision af ser-

viceloven, ligesom Tina er med i social debat på Altinget, der bl.a. drøfter varige og midlertidige 

behov i forhold til hjælpemidler. 

 

Åse Munk Mortensen takkede medlemmerne for deres engagement og input, hvorefter regions-

bestyrelsen i en kort pause tilrettede handlingsplanen. 

Den reviderede handlingsplan kan findes på http://www.etf.dk/generalforsamlinger-i-region-oest 

 

Den reviderede handlingsplanen blev herefter sat til afstemning og vedtaget.  

JA: 43 stemmer, NEJ: 0 stemmer, BLANK: 0 stemmer. 
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5. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

6. Rammebudget for 2017 

Næstformand og kasserer, Sonja Vinkler, præsenterede rammebudgettet for 2017 og fremlagde til 

orientering også revideret budget for 2016. 

Budgettet for 2017 kan findes på www.etf.dk/oest. Det direkte link er: http://www.etf.dk/general-

forsamlinger-i-region-oest 

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

mand. 

Regionsbestyrelsen forventer ikke store udgifter til bestyrelsens konferencedeltagelse i det kom-

mende år. 

Budgettet blev sat til afstemning og blev vedtaget.  

JA: 42 stemmer, NEJ: 1 stemme, BLANK:   0 stemmer. 

 

 

7. Valg af fem regionsbestyrelsesmedlemmer for en toårig periode og valg af to suppleanter for 

et år 

Kandidaterne præsenterede sig, og følgende fem personer blev valgt til regionsbestyrelsen for en 

toårig periode: Margrethe Boel, Mitzi Falkenberg, Mette Flindt, Inge Sassene og Henrik Hansen. 

Følgende blev valgt som suppleanter til regionsbestyrelsen for et år: Michelle Frederic og Lisbeth 

Annel. 

http://www.etf.dk/oest
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Oversigt over den nye bestyrelsen kan findes på www.etf.dk/oest. 

 

8. Valg af to økonomiske kontrollanter 

Ingeborg Tang og Christina Larsen genopstillede og blev genvalgt med applaus. 

 

9. Valg af 20 suppleanter til repræsentantskabet REP16 

I henhold til beslutning på generalforsamlingen 2015 blev der gennemført suppleringsvalg til 

REP16.  

Der var i alt 10 kandidater, der blev valgt som suppleanter i nævnte rækkefølge: Mette Flindt, 

Didde Neuchs Christensen, Helle Sandø Petersen, Anne Henckel Johansen, Rikke Uldum, Heidi 

Sif Jensen, Michelle Frederic, Henrik Hansen, Lisbeth Annel og Joanne Cederstrand. 

 

 

Disse indtræder som suppleanterne fra nr. 3 til og med 12, idet der allerede på generalforsamlin-

gen i 2015 blev valgt 1. og 2. suppleant. 

http://www.etf.dk/oest


På grund af stemmelighed mellem flere kandidater i første afstemningsrunde, blev der foretage 2 

suppleringsvalg for disse, og i forhold til Michelle Frederic og Henrik Hansen blev der afslutningsvis 

foretaget lodtrækning om rækkefølgen. 

 

 

 

10. Eventuelt 

Regionsformand Åse Munk Mortensen takkede for den gode stemning og de mange engagerede 

input på generalforsamlingen. 

Pernille Ellefsen modtog blomster med tak for sin indsats i bestyrelsen, som Pernille nu er udtrådt 

af for at hellige sig sin nye rolle som formand for Selskab for ledere i Etf. 

Med disse bemærkninger konstaterede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 

 

For referat: 

14. april 2016 

Ulla Kjelgaard 


