
Jeg har været formand i fire år og de erfaringer, som jeg har fået, vil jeg gerne fortsat bruge til gavn 

for dig og fællesskabet. Vi har nået meget - og vi skal nå nye mål – og det vil jeg gerne stå i spidsen 

for. Derfor genopstiller jeg som formand i Ergoterapeutforeningen - og håber på din opbakning. 

Det er min ambition at være din formand. Jeg bestræber mig på at være en imødekommende, 

tilgængelig og synlig formand for både dig som medlem og som alle ergoterapeuters repræsentant i 

mødet med politikere og andre samarbejdspartnere.  

Jeg bruger min Facebook til at give dig indsigt i hverdagen som formand og inviterer til direkte 

dialog. Det giver mulighed for at have relationer med mange på én gang, men jeg værdsætter mest 

det direkte møde.  

Jeg har de sidste tre år været på mere end 40 arbejdspladsbesøg – og det vil jeg fortsætte med. Jeg 

elsker at få kitlen på og være en del af jeres praksis, at få indsigt i fagets udvikling og være i direkte 

dialog med jer. Det har også været en stor succes at have politikere med ude hos jer – fordi den 

direkte oplevelse med ergoterapien og borgerne fortæller mere end tusind ord. Det er et øjebliks 

indsigt i, ”at vi ergoterapeuter gør din hverdag mulig, så du kan mestre den - uden os”. 

Det er et budskab, der bider sig fast. Og er i øvrigt den sætning, der afslutter vores 

grundfortælling. Den er ét af de tydelige resultater, vi har skabt sammen i min første 

formandsperiode på opfordring fra medlemmerne. Med fokus på din hverdag, dine vaner og 

værdier får vi præciseret, at vi ergoterapeuter arbejder sundhedsfagligt, klientcentreret og tager 

udgangspunkt i den enkelte borgers levede hverdagsliv - i familien, i skolen, på jobbet og i fritiden. 

Grundfortællingen er et praktisk virkemiddel i dialogen med kollegaer, andre faggrupper, ledere, 

politikere og borgere om den forskel, vi gør for den enkelte og for samfundet.  

Hvad vil jeg arbejde for: 

Jeg er glad for Repræsentantskabets opbakning og konstruktive bidrag til indsatser 2020-2022:  

Lige adgang til ergoterapi, styrket praksisudvikling og styrket forskning. Det er tre strategiske 

temaer, der er indbyrdes forbundne i foreningens politikudvikling. 

Som profession har vi som ambition, at borgerne skal tilbydes ergoterapi, når vores indsats kan gøre 

en positiv forskel i den enkeltes liv. Vi sætter fokus på Lige adgang til ergoterapi, fordi selvom 

alle i Danmark på papiret har lige adgang, så viser talrige eksempler en anden virkelighed. Social- 

og sundhedsvæsenet er i dag organiseret med store geografiske forskelle både i offentligt og privat 

regi, og det står i dyb kontrast til borgernes forventninger om øget tilgængelighed, mere frit valg og 

flere patientrettigheder. Vi ser ind i en fremtid med flere private sundhedsydelser og frit valg på 

genoptræning, og derfor skal vi kunne sikre borgernes mulighed for ergoterapi udført af 

ergoterapeuter i både offentligt og privat regi. 

Ulighedsdagsordenen står vi ikke alene med. Jeg tror grundlæggende på alliancevejen. Det giver 

unikke indsigter, som har stor værdi for os som enkelt organisation, og samlet er har vi én stærkere 

styrke. Derfor er Ergoterapeutforeningen nu en del af: Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, 

Sammen om Mental Sundhed, Psykiatrialliancen og Demensalliancen.  



Men vi har også vores egen stemme og dagsordener, som vi skal forfølge i et samspil mellem alle 

vores organisatoriske led i Ergoterapeutforeningen – og vi skal drage fordel af medlemmernes viden 

og engagement.  

Med en langsigtede ambition om en mere forskningsbaseret praksis skal styrket praksisudvikling 

og styrket forskning gå hånd i hånd. En del af dit kontingent går direkte til praksisudvikling og 

forskning på arbejdspladserne. 

Vi ergoterapeuter er praktikere, der er anerkendt for en stærk faglighed med brug af valide 

undersøgelsesredskaber og en tværfaglig arbejdsform. Forventningerne til os er store: den bedste, 

mest effektfulde og billigste indsats efterlyses. Dette forudsætter, at opgaveløsningen har god faglig 

kvalitet, at vi har indflydelse på rammerne for vores arbejdsliv, og at vi har mulighed for livslang 

kompetenceudvikling. Manglen på sundhedspersonale betyder lav ledighed for ergoterapeuter og 

giver nye muligheder og udfordringer, som vi som faggruppe og forening også skal navigere i. 

Trædesten til fremtiden  

Vores nye hovedorganisation Akademikerne er et langsigtet strategisk tilvalg og vidner om, at vi 

har høje ambitioner på fagets vegne, og at vi er realistiske ift. samfundsudviklingen. Den rejse vil 

jeg gerne lede Etf ind i sammen med jer. 

Jeg er bevidst om, at skiftet er en forandringsproces, som kræver en ekstra indsats både for mig, alle 

tillidsvalgte og for vores omgivelser. Jeg går altid ind i nye samarbejder med en forventning til mig 

selv og andre om, at de der bidrager, får indflydelse – og jeg har allerede fået vist tillid ved at 

repræsentere AC på tillidsposter. 

Jeg vil glæde mig til at bruge mine erfaringer fra OK18 og gå til OK21-forhandlingerne med fokus 

på, at vi finder fælles, fremadrettede løsninger. Vi skal udvikle rammerne for fremtidens 

arbejdspladser, der gør det offentlige og det private arbejdsmarked attraktivt for nye såvel som 

erfarne medarbejdere og ledere. Fundamentet i vores kollektive aftaler rummer både plads til dig 

som enkelt medlem og os som faggruppe, når vi løfter os sammen.   

Ergoterapeutforeningens politiske synlighed er blevet bedre – men jeg skal være den første til at 

sige, at der altid kan gøres mere. Vi har høstet de første erfaringer med debatindlæg og brug af 

vores Medlemspanel, som vi skal sætte yderligere i spil.  

Som formand er jeg ydmyg overfor den store indsats, der bliver leveret i vores selskaber, netværk 

og regionsbestyrelser – og til alle de medlemmer, som lægger en stor arbejdsindsats via 

udpegninger i følgegrupper og arbejdsgrupper. Det sikrer os stor indflydelse. Den 

sammenhængskraft er nødvendig for, at vi kan tilgodese de mange faglige interesser, som 

ergoterapien rummer – og samtidig er jeg også bevidst om, at det kræver en ekstra indsats af mig og 

mit lederskab, når der er generationsskifte på centrale poster.  

Jeg er glad for, at medlemsopbakningen i Ergoterapeutforeningen er voksende. Det er mig 

magtpålæggende, at et medlemskab af Ergoterapeutforeningen skal være det attraktive valg. Jeg 

står altid til rådighed for dig som medlem, når du oplever uindfriede forventninger eller har 

konstruktive ideer. Vi skal lære af hinandens perspektiver, for det er afgørende for fagets fortsatte 

udvikling og positionering i samfundet, at alle ergoterapeuter kan se Etf som fagets samlende 

forening.   



Jeg håber derfor på din og dine kollegers tillid til at kunne fortsætte linjen med de trædesten, som 

jeg har lagt de første år som formand. 


