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Beretning i lyset af Corona 
I denne beretning kan du læse om nogle af de aktiviteter, som Region Øst har været initiativ-

tagere til eller deltagere i. Aktiviteterne har fundet sted i perioden september 2020 til februar 

2021.  

 

Ergoterapeutforeningen Region Øst består af medlemmer, der arbejder eller studerer øst for 

Storebælt og de ledige ergoterapeuter eller seniorer, der bor i området. Regionsbestyrelsen 

består af den urafstemningsvalgte regionsformand og ti ergoterapeuter valgt på den regionale 

generalforsamling.  

 

Bestyrelsen har besluttet at give plads til studenterobservatører fra ESR på de to Professions-

højskoler i Region Øst. Derfor opfordrer vi de studerende i ESR til at vælge en repræsentant 

fra PH Absalon og to repræsentanter fra Københavns Professionshøjskole til at gå ind i besty-

relsesarbejdet og få relevante erfaringer fra den side af faget.  

 

 

Nye kræfter og nye tider 
Denne overskrift rummer på flere måder betingelserne for regionsbestyrelsens arbejde siden 

vores generalforsamling i september 2020. Generalforsamlingen blev afholdt med fem måne-

ders forsinkelse grundet Corona. For at imødekomme diverse restriktioner, blev generalfor-

samlingen afviklet med både fysiske og digitale deltagelse.  

 

Generalforsamlingen blev også en skiftedag på regionsformandsposten, hvor medlemmerne 

fik sagt farvel til Åse Munk Mortensen og goddag til den nye regionsformand Rikke Uldum 

Abrahamsen.  
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Regionsbestyrelsen på Teams, Andreas, Katharina, Jannick, Kristina, Sofie, Alette, Mitzi, Inge, 

Freja, Rikke og Anne. 

 

Som noget nyt blev valget til regionsbestyrelsen afviklet elektronisk i ugen efter generalfor-

samlingen. Valget resulterede i tre nye ansigter og genvalg til tre medlemmer. Nu består regi-

onsbestyrelsen af følgende medlemmer: 

 

Urafstemningsvalgt regionsformand valgt for en 3årig periode i 2020 

• Rikke Uldum Abrahamsen, ergoterapeut på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden 
 
Valgt til Regionsbestyrelsen for en 2årig periode i 2019  

• Sofie Nelmark Arenbrandt, teamleder, Visitationen Brøndby Kommune  

• Katharina Freud-Magnus, sagsbehandlerterapeut, Borgercenter Handicap, Køben-

havns Kommune  

• Inge Sassene, ergoterapeut, Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering  

• Alette Jensen, ergoterapeut, Klinik for Rygmarvsskadede, FTR på Rigshospitalet  

 

Valgt til Regionsbestyrelsen for en 2årig periode i 2020 

• Freja Garboe, ergoterapeut, Blindecenter Bredegaard, Region Hovedstaden 

• Mitzi Falkenberg, visitator, Socialforvaltningen i Københavns Kommune  

• Anne Tendrup Esbensen, ergoterapeut, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hoved-

staden 

• Kristina Hede Hvid, ergoterapeut, Specialcenter Sigrid Undset, Kalundborg Kommune 

 

Valgt til regionsbestyrelsen for en 1årig periode i 2020 

• Andreas Sørensen, ergoterapeut, Center for Specialiseret Botilbud, SOF i Københavns 

Kommune 

 

Valgt som suppleant for en 1årig periode 2020 

• Jannick Schøne, ergoterapeut, Center for unge og voksne med særlige behov, Hillerød 

Kommune 

 

Som for så mange andre har Corona-restriktionerne være et benspænd for arbejdet i regions-

bestyrelsen. Bestyrelsen har ”mødtes” via Teams og arbejdet med at finde et fælles ståsted, 

som udgangspunkt for at indfri visionerne i den vedtagne handleplan. På et heldagsmøde i 

marts vil regionsbestyrelsen arbejde på at konkretisere visionerne og udarbejde fagpolitiske 

indsatser og medlemsarrangementer. 
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Ny regionsformand 
 

 
Så er det officielt! 

 

De første 10 måneder på posten som regionsformand er allerede gået. Jeg vil her benytte an-

ledningen til at fortælle om nogle af de mange forskellige opgaver og roller, jeg løfter. 

 

Samarbejdet internt i Etf foregår på mange niveauer. På det politiske plan samarbejder jeg på 

tværs af landet med de to andre regionsformænd og centralt med formand, næstformand og 

Hovedbestyrelsen.  

 

Et af de vigtige områder er koordineringen og udvikling af TR-området. Alle vores TR er for-

eningens øjne/ører, og dem der agerer ude på arbejdspladserne. Derfor er TR en mine vigtig-

ste samarbejdspartnere. Jeg lærer altid noget nyt, når jeg mødes med TR og ser frem til at ud-

vikle og styrke dette samarbejde.  

 

Eksternt samarbejder jeg med repræsentanter fra andre fagforeninger. Som ny politiker tager 

det tid at få indblik i de to regioner og 48 kommuner, som Region Øst dækker. Her i efteråret 

og vinter har overgangen til AC dannet nye grupperinger i forhold til fordeling af pladserne i 

MED-systemets øverste niveauer. I de to regioner er AC organisationerne kommet godt i gang 

med dette samarbejde. Det ser jeg frem til at udvikle. 
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Regionsformand, Rikke Uldum Abrahamsen er klar til digitalt TR-Regionsmøde. 

 

Sammen med Regionsbestyrelsen, har jeg ansvar for at udvikle og iværksætte lokale fagpoliti-

ske indsatser. For at give liv til disse indsatser udfører jeg de koordinerende, administrative og 

praktiske opgave. Du kan læse mere om disse indsatser her i beretningen. 

 

Eksternt har jeg en række berøringsflader både i formelle fora og i forskellige netværk med 

andre faglige organisationer. Jeg er blandt andet medlem af uddannelsesudvalget på de to 

Professionshøjskoler i Region Øst. Grunduddannelsen spiller en afgørende rolle i udviklingen 

af vores profession, og her bidrager jeg til kommunikationen mellem uddannelsen og praksis. 

 

Derudover har jeg direkte kontakt til de studerende. I oktober var jeg på Campus Næstved for 

at formidle Etf’s formål og virke og motivere kommende kollegaer til at tage del i foreningens 

fællesskab. Disse møder er for tiden omlagt til ZOOM-møder. Det fungerer, men jeg glæder 

mig til, at vi kan ses i det fysiske rum.  

 

At sætte ergoterapi på dagsordenen og udbrede viden om, hvordan vores kompetencer og kli-

entcentrerede tilgang bidrager til opgaveløsningen i samfundet, er en kerneopgave for mig 

som politiker. Indtil videre er det blevet til et enkelt møde med Sundheds- og omsorgsborg-

mester Sisse Marie Welling i Københavns Kommune. 
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Arrangementer 

Ergoterapeutiske teorier og modeller 

Helt tilbage i 2019 startede Regionsbestyrelsen med at stable en række fyraftensmøder, om 

de grundlæggende ergoterapeutiske teorier og metoder på benene. Vi er meget glade og 

stolte over de arrangementer, som vi i samarbejde med PH Absalon, kan tilbyde ergoterapeu-

ter i Region Øst. 

 

Det første arrangement blev afviklet med fysisk deltagelse på Campus Næstved. En fantastisk 

aften med oplæg af Jesper Larsen Mærsk om Aktivitetsvidenskab. De to følgende arrange-

menter måtte omlægges til digital deltagelse. Her var det Mette Falk Brekke og Lone Bech, 

som stod for oplæggene og kyndig vejledning i brugen af ZOOM. Alle tre arrangementer 

havde stor tilslutning af med engagerede ergoterapeuter. Regionsbestyrelsen takker alle, der 

har bedraget til disse arrangementer.  

 

Har du ikke nået at deltage i disse fyraftensmøder, så er det med stor glæde, at vi tilbyder til-

svarende arrangementer i samarbejde med Københavns Professionshøjskole. Du tilmelder dig 

via Etf’s hjemmeside etf.dk. 

Ergoterapiens Dag, 27 oktober 2020 

Luften var klar og himlen høj over Fælled Parken, da OT-RUN løb afsted. For at markere den 

Internationale OT-DAY, arrangerede Region Øst i samarbejde med Københavns Professions-

højskole et løb for de studerende. De 22 deltagere fik en eftermiddag med masser af aktivitet 

og samvær på afstand. 

 

 
22 studerende deltog i OT-RUN i Fælledparken på Ergoterapiens Dag  

  

http://www.etf.dk/
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Seniorklub Øst 
Seniorklubben har stor opbakning og meget aktive medlemmer. I sensommeren og efteråret 

er det blevet til to byvandringer i København, ved Johanne Drachmann. Men desværre satte 

Corona-restriktionerne en stopper for årsmødet, der vanligt afholdes i december. Årsmødet 

er udsat til den 7. september 2021.  

 

 
Byvandring i Seniorklubben. 

 

Jeres viden har stor værdi for vores arbejde 
For at løfte regionens opgaver, skrive indlæg i lokalpressen eller kontakte ledere eller lokalpo-

litikere, har jeg brug for konkret viden om rammer og metoder fra jeres praksis. Derfor er den 

løbende kontakt med TR-netværk, komme arbejdspladsbesøg eller i dialog med jer medlem-

mer afgørende for mit eksterne politiske arbejde. I er derfor altid velkommen til at kontakte 

mig og regionsbestyrelsen. 

 

Jeg vil gerne sige tak for den positive modtagelse, jeg har fået som regionsformand og ser 

frem til at styrke vores fremtidig samarbejde. 
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Kommunikationen til alle jer medlemmer sker gennem fx nyhedsbreve, men også Facebook, 

hvor jeg bruger min profil til at dele stort og småt med jer. Jeg er optaget af at udvikle og 

finde min egen stil i denne kommunikation.  

 

Min intension er, at du som medlem bliver orienteret om det, der sker lokalt i Region Øst. Jeg 

håber, at informationen i nyhedsbrevene bliver delt og debatteret ude på arbejdspladserne, 

og på den måde er med til at styrke sammenhængskraften i foreningen. På min Facebook-pro-

fil kommuniker jeg også om diverse arrangementer, møder eller aktuelle politiske dagsordner, 

så send gerne en venneanmodning. 

 

Har du spørgsmål til nyhedsbrevene eller andet, er du altid velkommen til at kontakte mig på 

rua@etf.dk. 

 

mailto:rua@etf.dk
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Generalforsamlingen i Region Øst afholdes den 14. april 2021.  

Den afholdes virtuelt.  

Tilmeld dig her. Tilmeldingsfrist er den 9. april 2021.  

For yderligere information kontakt din regionsformand Rikke Uldum 

Abrahamsen på rua@etf.dk. 

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/regionsgeneralforsamling-i-region-%C3%98st/2564

