
 

 

Årsberetning fra 2016 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består aktuelt af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder i forbindelse med arrangementer i løbet af efterår 2015 og forår 

2016. 

Aktuelt har vi 630 medlemmer og medlemstallet i 2016 viser fremgang. 

 

De aktiviteter vi har deltaget i som bestyrelsesmedlemmer er dokumenteret og refereret i vores 

nyhedsbrev. 

 

EFS´s temadage 

Forårets temadagene var velbesøgte og fagligt inspirerende (Referat ses i nyhedsbrev). 

Temadage 2017 med Kit Malia er allerede planlagt og program ses på ETF´s hjemmeside. 

 

Specialist 

Vi er repræsenteret med 14 specialistgodkendte ergoterapeuter. Specialistgodkendelse har 

ændret sig fra bachelor til masterniveau og vi opfordrer alle ergoterapeuter inden for 

neurorehabilitering, som har kompetencer, til at søge. Det sker i tråd med flere og flere faglige 

anbefalinger, især inden for neurorehabiliteringsområdet, kræver en specialiseret indsats, som 

kræver et højt kompetenceniveau af terapeuter. 

Vores repræsentanter i Specialistnævnet på neurorehabiliterings-området er det velkendte og 

gode team bestående af formand Birgitte Gammeltoft, nævnsmedlem Annalise Jacobsen fra 

Hjerneskadecentret Odense og den akademiske repræsentant er overlæge Carsten Kock-Jensen 

fra Århus. Alle tre fortsætter og vi takker for deres indsats. 

 

Nyhedsbrev 

Der er udsendt 2 nyhedsbreve i papirudgave, ca. 650 eksemplarer pr. gang. Vi takker vores 

redaktør Birgitte Gammeltoft. 
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Temadage/konferencer 

Bestyrelsen har i løbet af året deltaget i: 

 Europæisk ergoterapikongres- referat i Nyhedsbrev. 

 ETF´s representantskabesmøde 

 

Lokale arrangementer 

Der har været 3 regionale arrangementer, som omhandlede computerbaseret træning. Det var en 

gave til medlemmerne og blev afholdt i alle 3 regioner. Desuden har Region Midt lavet et lokalt 

arrangement om Opmærksomhed. Betaling skete af vores kasse. Der må kun deltage medlemmer. 

 

Fagbibliotek og andre netværk 

Vi har faglitteratur i forholdt til hvad der er relevant for netværksgruppen. Det er beregnet for 

bestyrelses arbejde ok udlånes ikke til medlemmer. 

Vi er medlem af Dansk Selskab for Apopleksi, Hjerneskadeforeningen, Hjerneforum, Hjernesagen, 

samt DSNR (Dansk Selskab for Neurorehabilitering).  

 

Hjemmeside 

Informationer fra vores netværk finder på www.etf.dk. Som debatforum har vi besluttet at vi vil 

benytte os af Birgitte´s hjemmeside. www.birgitte-gammeltoft.dk 

 

APUS 

EFS forvalter de penge der tidligere er indtjent på APUS Apopleksiundersøgelse. Arbejdsgruppen 

får fortsat betalt mad i forbindelse med det fortsatte udviklingsarbejde. 

 
Samarbejde med ETF 

Peter har deltaget i to møder i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR) som blev 

etableret af ETF: Alle Ergoterapifaglige selskaber samt medlemmer fra HB og uddannelsessteder er 

medlem af rådet. 

Vi er i løbende kontakt med vores forening. Vi takker for det gode samarbejde med ETF og specielt 

tak til Lene Barslund for hendes mangeårig indsats som vores kontaktperson over for foreningen. 

http://www.birgitte-gammeltoft.dk/
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Lene har valgt at stoppe som næstformand og Birgitte og Peter deltog på bestyrelses veje til 

hendes reception. Vi ønsker hende alt held og lykke fremtidig. 

 
På bestyrelsens vegne 
Peter Vögele 
Formand EFS 
November 2016 
 
 


