
Årsberetning fra april 2010 til marts 2011 

Koordineringsgruppen har haft 4 møder to i regionslokalerne i Odense og et ved ETF i 

København samt et møde på Dalum Landbrugsskole i forbindelse med afholdelse af 

årsmødet. 

Kort referat af møderne afholdt følgende datoer 

Den 19.05.10; Fokus for mødet var at introducere de nyvalgte medlemmer af 

koordineringsgruppen til arbejdet i koordineringsgruppen, samt konstituere den nye 

sammensætning koordineringsgruppen. Gruppen konstituerede sig som følgende: 

Formand Pernille Kvist, Kasserer Vibeke Forchhammer, Redaktør af nyhedsbrev Connie 

Overgaard, Webredaktør Pernille Hell, Biblioteksansvarlig Brit Davodi. Suppleanter 

Tina Hougaard og Pernille Høegh deltager i det omfang der er behov for det i forhold til 

delopgaver og kursusarrangementer. Det besluttes på mødet at der fremover altid er 2 

personer, der varetager kursusarrangementer. 

Udover konstituering var det væsentligt at evaluere på årsmødet, der var konsensus om 

værdien af det faglige oplæg fra Anne Fisher, som både var spændende og relevant for at 

sætte fokus på kernefagligheden. Oplægget omkring Trasmo fra Birthe Engmann 

Pedersen var godt dels at få indsigt i selve redskabet, men mindst ligeså vigtig at høre 

om udviklingsprocessen bag. 

Forud for koordineringsgruppens møde havde der havde været en henvendelse fra 

fysioterapeuterne, der ønskede igen at indgå i 3 årlig cyklus med fælles årsmøder. Vi 

besluttede det var en god ide og arbejdede hen imod et fællesarrangement i 2011, vores 

ønske var et bredt tema eksempelvis læring. 

Den 22.09.10; Mødet havde 2 primære temaer, dels planlægning af årsmøde og dels 

spørgeskema-undersøgelse på børneområdet. Nina Bach Ludvigsen fra ETF deltog i 

mødet og havde forud for mødet sendt et udkast af spørgeskemaet til gruppen, og der 

blev brugt 1½ time på at diskutere undersøgelsen samt give feedback på spørgeskemaet. 

Temaet på årsmødet er fastlagt med fysioterapeuterne og emnet er læring. Der er 

forskellige foredragsholdere i spil og det koordineres, hvem der tager kontakt og 

indhenter tilbud fra de personer, vi ønsker indlæg fra. 

Udover de 2 primære temaer evalueres der på ESI-kurset. Det har været et godt kursus, 

og redskabet vurderes meget relevant for børneergoterapeuter. Det har været 

omkostningstungt for FNE Børn og unge at løfte kurset, og det diskuteres om denne type 



økonomiske satsninger indimellem er nødvendige for at trække nye metoder og 

redskaber til landet. 

Den 11.1.2011; Mødet blev afholdt i ETF’s lokaler i København, arbejdet med at 

planlægge årsmødet skrider planmæssigt frem og programmet er fastsat, mødet fokuserer 

på de sidste detaljer vedrørende generalforsamling og opgaverne forbundet hermed 

fordeles. 

Lene Barslund deltager på mødet for at orientere koordineringsgruppen nærmere om de 

tiltag og aktiviteter, der sker i foreningsregi, og det aftales, at Lene holder et oplæg på 

årsmødet vedr. Ergoterapeutforeningens fokus på markedsføring af faget i relation til en 

øget markedsgørelse af ergoterapifaglige ydelser. 

Det diskuteres endvidere med de foreliggende planer om at ændre FNE-strukturen til 

faglige selskaber, er det ønskeligt, at et eller flere medlemmer af koordineringsgruppen 

har uddannelse på masterniveau. 

Som noget nyt åbnes der for, at der kan annonceres på FNE Børn og unge hjemmesiden, 

uden om ETF mod betaling. 

Den 23.3.2011; Mødet afvikles i forbindelse med afholdelse af årsmøde på Dalum 

Landbrugsskole, de sidste opgaver i forbindelse med årsmødet diskuteres og 

rollefordeling i forbindelse med generalforsamling afklares. 

I januar har der været en henvendelse fra patientombuddet om samarbejde med FNE 

Børn og unge vedr. sagkyndige ergoterapeuter, emnet har været vendt via mails og 

koordineringsgruppen har accepteret et samarbejde, da vi vurderer, det er i vores 

medlemmers faglige interesse, at der ved klagesager udpeges sagkyndige indenfor 

fagspecifikke områder. 

Økonomi og medlemsantal: 

I 2010 og 2011 har kontingentet været på 300 kr. Medlemsantallet er 281. Tilskud fra 

ETF beløber sig til 8000 kr. 

Aktiviteter i perioden 2010 - 2011 

Årsmøde 14. -15. april 2010 med foredragsholder Anne Fisher og emnet var 

”Occupational Therapy Intervention Process and the challenges that faces Occupational 

therapist”. Der var en god tilslutning til årsmødet og vi vil også fremover være 

opmærksomme på at kunne tiltrække udenlandske spidskompetencer til årsmøderne. 



Evaluation of Social interaction; Kursus i perioden 31.5.2010 til 2.6.2010. Der endte 

med at være 20 deltagere på kurset samt deltagelse fra koordineringsgruppen, og denne 

disponering blev godkendt på generalforsamlingen til årsmødet 2010 

Spørgeskemaundersøgelse med kortlægning af typiske ydelser på Børneområdet. Der har 

været en fin respons med 147 respondenter per 11.1.2011, og Nina Bach Ludvisgsen er 

pt. i gang med at bearbejde data. 

Koordineringsgruppen havde ligeledes planlagt en gratis temadag i januar. Temadagen 

var tænkt som inspiration og vidensdeling til opstart af 

forskningsprojekter/udviklingsprojekter med deltagelse af Karen La Cour og fra Etf Ulla 

Garbøl. Temadagen måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldinger. 

Koordineringsgruppen havde et ønske om at annoncere temadagen igen, men at dette 

ikke er muligt, da Karen La Cour ikke har plads i kalenderen indenfor overskuelig tid. 

 


