
Årsberetning fra april 2011 til april 2012 
Opgaver ifølge Vedtægter: 

 Afholde et møde en gang årligt (årsmøde) 

 Bidrage til og formulere ønsker og behov for efteruddannelse 

 Besvare ergoterapifaglige spørgsmål på børneområdet fra Etf 

 Bidrage til planlægningen af en faglig kursusdag i forbindelse med årsmødet. 

Medlemstal: 282 

Kontingent: 300 kr. 

Møder: Koordineringsgruppen har haft 4 møder. 

• 25. maj 2011. I Region Syds lokale i Odense. 

Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver 

 Anne-Grete Stride formand, kontaktperson til ETF + Region midt-nord 

 Vibeke Forchhammer, kontaktperson for Region øst, kasserer, medarrangør af årsmødet 

 Bettina Christoffersen, sekretær, nyhedsbrevredaktør 

 Tina Hougaard, medarrangør af årsmødet og kurser 

 Pernille Hell, kontakt til Region syd, webredaktør, medarrangør af kurser 

 Tilde Risom, suppleant, nyhedsbrevredaktør 

 Katja Werenskiold, suppleant, medarrangør af årsmødet 

 Maria Zabel, suppleant medarrangør af årsmødet 

Evaluering af årsmødet 

Årsmødet blev afholdt fælles med børnefysioterapeuterne med overskriften: ”Læring i 

forskellige perspektiver”. Det er koordineringsgruppens vurdering, at det varierede 

program og de forskelligartede oplæg sikrede, at der var noget for alle. 

Og vi fik lært nye bevægelser sammen med fysioterapeuterne (zumba). 

Lukning af bibliotekskassen 

Det blev besluttet, at der skal oprettes litteraturliste til inspiration på hjemmesiden i 

stedet for at videreføre det fysiske bibliotek. Kassens indhold sættes derfor til salg på 

kommende årsmøde. 

Prioritering af forslag til kurser/temadage for 2011/12 

1. Temadag i Odense med Susan Hart 



2. Opfølgningskursus i oralmotorik. 

Planlægning af næste årsmøde 

Tema: ”De nyeste teorier indenfor børneergoterapi” med workshops. 

• 12. september 2011. I Region Syds lokale i Odense 

Suppleant Maria Zabel oplyser, at hun har besluttet at melde sig ud af gruppen. 

Der blev på årsmødet valgt en ekstra suppleant, hvorfor koordineringsgruppen nu kan 

fortsætte med to suppleanter. 

Planlægning af årsmødet – fortsat 

Genoptræningsforløbsbeskrivelser for CP. 

Forespørgsel fra ergoterapeut Vibeke Forchhammer om at få tilskud fra FNE Børn og 

Unge til deltagelse i et tværsektorielt kursus for fysioterapeuter og ergoterapeuter i 

Region Hovedstaden om udarbejdelse af Genoptræningsforløbsbeskrivelser for børn 

med cerebral. Etf støtter Vibeke med den halve udgift og foreslår at Fne- Børn og Unge 

dækker den anden halvdel (2.500 kr). FNE-Børn og Unge efterlyser Etf's begrundelse for 

at støtte Vibekes deltagelse: Svar fra Lene Barslund (beskrevet af Ulla Garbøl, der er 

Etf's konsulent på området): ”Sammenhæng i patientforløb kræver et godt og solidt 

samarbejde på tværs af sektorer: kommuner, sygehus/regioner samt almen praksis med 

henblik på målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb. Der skal 

være: klar opgavefordeling, kvalitetsudvikling med kvalitetsmål og øget samarbejde. 

Sundhedsaftalerne udgør et væsentligt afsæt for arbejdet med 

genoptræningsforløbsskrivelser, og Sundhedsstyrelsen opfordrer til et vedvarende fokus 

på arbejdet. Målet er at fen enkelte patient og borger modtager en indsats, der er 

sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den 

indsats, der er behov for (kilde: Sundhedsstyrelsen). Etf støtter ergoterapeuters 

deltagelse i arbejdet med kvalitetsudvikling af (ergoterapeutiske) ydelser, herunder 

udarbejdelse af genoptræningsforløbsbeskrivelser.” Efter drøftelse beslutter vi at følge 

Etf's opfordring til sammen med Etf at støtte Vibeke med tilskud til kursusdeltagelse 

mod at Vibeke på et tidspunkt fortæller om sine erfaringer fra kurset i vores regi. 

ERGO-11 

Vi aftaler, at Anne-Grete og Katja deltager i Ergoterapeutforeningens faglige 

Konference ”Vi sætter pris på ergoterapi” d. 22.11. i Odense Congress Center. 

Hjemmesiden 

Vi arbejder med, hvordan hjemmesiden kan opdateres og forbedres. 



Opfølgningskursus i oralmotorik 

Vi må opgive at nå at få kursus i stand i Fne-regi. 

• 19. januar 2012. Etf's lokale i København 

De sidste detaljer til årsmødet. 

Emner til cafeaften: 

 Mød din formand 

 Undersøgelsesredskaber til hjemmesiden 

 Erfaringsudveksling vedr. hjemmesider 

 Ny pjece om børneergoterapi 

 Botox og genoptræningsforløbsbeskrivelser 

 Særligt sensitive børn og unge 

Besøg af webmaster fra Etf 

Drøfter med Lars og planlægger ændringer af FNE-hjemmesiden 

 Vi ønsker andet foto på hjemmesiden. 

 Vi ønsker link til fagdatabasen på Etf's hjemmeside 

 Vi ønsker link til undersøgelsesredskaber på Etf's hjemmeside 

Drøfter emner til årsmødet 2013 samt tema/kursusmuligheder for næste periode 

Fokus børneergoterapeuters erhvervede kompetencer og vidensdeling indenfor 

børneergoterapi: projekter, workshops, abstracts, master/kandidatuddannelserne. 

• 18. april 2012. Dalum Landbrugsskole, Odense 

Mødet afholdes i forbindelse med afholdelse af årsmødet. 

De sidste detaljer og opgavefordeling i forbindelse med årsmødet 

Aktiviteter: 

Planlægning og afholdelse af Årsmøde 2012 

 Oversættelse og validering af ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber – et oplæg med 

udgangspunkt i kandidatspecialet: Oversættelse og reliabilitetsundersøgelse af tre 

spørgeskemaer om de 4–6årige børns deltagele i hverdagsaktiviteter ved Helle Poulsen, 

ergoterapeut på Odense Universitets Hospital 

 Yoga og mindfulness med Christina Flyger 

 Aktivitetsbaseret ergoterapi til børn – ved Helle Grøndahl, ergoterapeut &Certificeret 

Coach EMCC Senior Practitioner Level, Direktør i Birdhouse og Gitte Stokholm, 

ergoterapeut, Master i Rehabilitering, Lektor på Ergoterapeutuddannelsen i Odense 



 Nyt fra Etf ved formand for Ergoterapeutforeningen  Gunner Gamborg 

Afholdelse af Temadag 

Susan Hart: den følsomme hjerne og relationernes betydning. Torsdag 14. juni 2012. 

(tilmeldingsfrist 1. maj 2012) UCL Lillebælt, Odense. 

 


