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JEG VIL ARBEJDE FOR 

Gode arbejdsvilkår for 

ergoterapeuter - herunder 

udviklingsmuligheder, 

iværksætteri mm 

JEG VIL ARBEJDE FOR 

Velfærdsteknologien er en af 

ergoterapiens fremtider - en 

samarbejdspartner og ikke en 

afløser 
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EN SYNLIG OG  

TROVÆRDIG NÆSTFORMAND   
 

VÆRDIER, FÆLLESSKAB OG PRAKSISUDVIKLING 

Jeg har gennem mine mange år i sundhedsregi erfaret hvordan 

fælleskab bidrager til gode arbejdsforhold, som er en af mine 

grundværdier. Et sundt arbejdsmiljø fremmer en positiv 

praksisudvikling og det vil jeg arbejde for i fællesskab med dig.   

Jeg tænker, at strategier for udvikling skal være realistiske og 

implementerbare, så det virker.  

Blanding af teknologi og ergoterapi giver en styrkelse af 

ergoterapeutens virke i praksis, både med iværksætteri og i den 

daglige arbejdsgang for den enkelte ergoterapeut.  

GENNEMSIGTIGHED & POLITISK SYNLIGHED 

Jeg har en ambition på vegne af os, ergoterapeuter - vi skal være 

synlige så vores stærke kompetencer i kraft af vores kerneværdier får 

politisk genlyd - især når OK21 lige om lidt skal forhandles. 

Jeg er bevidst om, at vi har et spændende samarbejde sammen med 

vores nye hovedorganisation Akademikerne og i det fællesskab kan 

vi styrke vores position i samfundet, både på det private område og i 

den offentlige sektor. Jeg vil skabe gennemsigtighed ved at anvende 

sociale medier og være synlig ved at møde jer ude på 

arbejdspladserne - for I har en stærk stemme for de fokusområder der 

skal udforskes og udvikles i fællesskab i Ergoterapeutforeningen. 

NETVÆRK 

Jeg vil arbejde for at fremme vores nationale netværk, både centralt 

og decentralt så du som medlem af Ergoterapeutforeningen kan se og 

mærke det netværk i dit daglige virke, både om du er offentligt eller 

privat ergoterapeut. Jeg vil fremme muligheder for at I kan vidensdele 

i jeres specialisede områder gennem en styrkelse af jeres etablerede 

netværk og nye netværk.   

 


