
Årsberetning fra april 2012 til april 2013 
Årsberetning fra april 2012 til april 2013 

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: 294 

Kontingent: 300 kr. 

Møder: Koordineringsgruppen har haft 4 møder. 

• 21. maj 2012. I Region Syds lokale i Odense. 

Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver 

 Anne-Grete Stride, formand, kontaktperson til ETF 

 Maj-Brit Beckerlee, økonomiansvarlig 

 Bettina Christoffersen, sekretær, nyhedsbrevredaktør 

 Tina (Hougaard) E. Wibe Larsen, medarrangør af årsmødet og kurser 

 Katja Werenskiold, webredaktør, medarrangør af årsmødet 

 Helle Poulsen, suppleant 

 Birgitte de Boer, suppleant 

Evaluering af årsmødet 

Tema for årsmødet 2012 var ”De nyeste teorier indenfor børneergoterapi” 

 Aktivitetsbaseret ergoterapi til børn, 

 Validering af ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber 

 Hverdagsrehabilitering 

 Behov for synliggørelse af ergoterapeutiske ydelser 

 Fra netværk til ergoterapifagligt selskab 

Deltagere af årsmødet blev professionelt guidet af oplægsholderne og Etf  til at reflektere 

over, hvordan teori og praksis hænger sammen i hverdagen: 

 Hvilke metoder og redskaber er forenelige med aktivitetsorienteret praksis? 

 Klientcentreret praksis? 

 Hvad betyder aktivitetsbaseret ergoterapi i din praksis med børn? 



 Hvordan kan du i hverdagen implementere nye perspektiver på ergoterapi? 

Deltagerne blev også på behagelig vis ført igennem en times intensiv yoga og 

mindfuldness af instruktør Christina Flyger. 

Prioritering af forslag til kurser/temadage for 2012-13 

1. Patricia Wilbarger Børsteprogram - basis 3 dage og advanced 2 dage. 

2. Opfølgningskursus i oralmotorik. 

3. Sensory Processing Measures 

Planlægning af næste årsmøde 

Tema: ”Sensibilitet” 

• 24. oktober 2012. I Region Syds lokale i Odense 

Helle Poulsen overtager sekretærfunktionen i koordineringsgruppen 

Pjece – børn 

Mette Nørgaard, Etf deltager i mødet med oplæg til koordineringsgruppen. Der 

planlægges pjece om hverdagsrehabilitering og børn. Pjecen skal indeholde nogle cases. 

Det aftales, at Etf. Sender udkast til pjece, som FNE forholder sig til. 

Dannelse af Selskab 

Drøftelse af procedure og dagsorden for generalforsamlingen 2013. 

Fortsat planlæggelse af årsmødet 2013 

Foredragsholdere kontaktes. Dagsorden udformes. Alternativer planlægges. 

Revidering af indhold i Velkomstbrev til nye medlemmer 

Det besluttes, at FNE-kasserer fortsat skal orienteres om nye medlemmer af Etf ,  og 

FNE- kasserer sender velkomstbrev med post. 

Kontoen i Danske Bank lukkes 

Alle bilag skal sendes til FNE-kasserer til godkendelse, hvorefter bilag videresendes til 

Etf. Kasserer. 

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

Planlægning af generalforsamling 



Lene Barslund deltager i mødet. Der udarbejdes udkast til Vedtægter for 

Ergoterapifagligt selskab ”Børn og Unge” udformes. Dagsorden for generalforsamlingen 

udformes. Det besluttes, at medlemmerne orienteres pr. brev. 

Endeligt program for årsmødet udformes. 

De sidste aftaler kommer på plads. 

• 22. maj 2013. Dalum Landbrugsskole, Odense 

Mødet afholdes i forbindelse med afholdelse af årsmødet. 

De sidste detaljer og opgavefordeling i forbindelse med årsmødet 

Andre aktiviteter i perioden 2012-2013 

Temadag med Susan Hart: Den følsomme hjerne og relationernes betydning. Odense, 

14. juni 2012. 

Der var 80 deltagere. 

Sensory Defensiveness Basic Course og Sensory Defensiveness Advanced Course, 

København, September  - oktober 2012 

Afholdt af Patricia og Julia Wilbarger, USA 

Der var stor efterspørgsel efter kurset. Der var fuld deltagelse med 40 deltagere på basis 

kurset og 20 deltagere på advanced kurset. 

Kurset forløb godt. Der var problemer med at få underskrevet kursus-beviserne. Det var 

en stor og tidskrævende opgave at afholde kurset. 

Deltagelse i HB juni 2012 

Etf har gennemført en undersøgelse på børneområdet med det formål at afdække en 

række forhold omkring ergoterapi til børn og unge. Undersøgelsen peger på, at der ikke 

er ensartede tilbud om ergoterapi til børn og unge kommuner og regioner imellem. Der 

er også store indbyrdes forskelle mellem de fem regioner. Forskellene spænder over, om 

man er kommunalt eller regionalt ansat, hvilke børn man arbejder med, og hvilke ydelser 

man leverer. 



Med afsæt i undersøgelsens resultater har Hovedbestyrelsen drøftet Etf’s fremtidige 

indsats på børneområdet. 

På hovedbestyrelsesmødet deltog medlemmerne Anne-Grete Stride og Birgitte de Boer 

fra FNE Børn og Unges koordineringsgruppe, der var inviteret til at deltage i 

diskussionen. 

Hovedbestyrelsen har lagt sig fast på, at Etf skal arbejde på at skabe opmærksomhed 

omkring, hvad ergoterapi kan bidrage med i forhold til børn og unge. Særligt med fokus 

på de børn, der tidligere fik specialtilbud, men fremover skal inkluderes i folkeskole og 

børnehaver. 

Der skal samtidig være en løbende drøftelse af hypoteser og forventninger om, hvad det 

kan betyde for fagligheden og serviceniveauet, at de ydelser, der primært bliver leveret, 

er rådgivning samt udredning og undersøgelse og i mindre grad træning og behandling. 

Etf skal fortsat samarbejde regionalt og nationalt med andre relevante organisationer på 

børneområdet. Etf skal også skal søge at afdække de udfordringer, der er i forhold til 

genoptræning og rehabilitering til børn og unge bl.a. gennem indsamling af cases til brug 

i pjecer, på hjemmesider og i andre relevante medier. Etf vil også have det som 

målsætning af få hverdagsrehabilitering til børn på dagsordenen, ligesom 

hverdagsrehabilitering til den ældre borger er det i dag. De økonomiske fordele og 

lovgivningsmæssige barrierer er også områder, hvor Etf vil styrke sit fokus. 

Hovedbestyrelsen har haft stort udbytte af dialogen direkte med de medlemmer, der i det 

daglige arbejder på børneområdet. Hovedbestyrelsen ønsker også i fremtiden at invitere 

medlemmer - også fra andre fagområder - til dialog. 

Møde om pjece. 

Umiddelbart efter HB deltog Birgitte og Anne-Grete i møde med to konsulenter i 

foreningen for inspiration til indhold af en pjece, som man vil arbejde videre med i 

foreningen. 

EVR 

Anne-Grete deltog i 2. møde i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd fredag 

14.12.2012 i København. 



Valg af næstformand i EVR, Lykke Kjær (EFS Geriatri). Det besluttes, at der afholdes 2 

møder årligt i EVR. Mellem møderne kan kommunikationen f.eks. foregå via lukket 

Facebook-gruppe på forsøgsbasis. 

Høring af Kvalitetsindikatorer CPOP. 15.10.12 

Bemærkninger og kommentarer til forslag fra den centrale arbejdsgruppe 

vedrørende  forslag til indikatorbeskrivelser CPOP, National Klinisk Kvalitetsdatabase 

for børn og unge med cerebral parese 

En national klinisk kvalitetsdatabase, som her beskrevet, gør det muligt at sikre, at børn 

med cerebral parese undersøges regelmæssigt efter særlige kvalitets standarder, hvilket 

vi bifalder. På det ergoterapeutiske område er der valgt en systematisk opfølgning af 

børnenes håndfunktion som den eneste indikator. 

FNE- Børn og Unge anbefaler, at der fremadrettet arbejdes med også at inddrage 

nedenstående som indikatorer i den Nationale Kliniske Kvalitetsdatabase. 

FNE- Børn og Unge anbefaler, at CPOP udvides med endnu en kategori af indikatorer: 

”engagement og deltagelse i hverdagslivets aktiviteter indenfor områderne: egenomsorg: 

institution og skole samt fritid” 

Det har afgørende betydning for barnet med cerebral parese, som for andre børn, at det 

har mulighed for at deltage i de hverdagsaktiviteter, som det ønsker, har brug for og 

forventes at kunne deltage i. 

FNE- Børn og Unge anbefaler, at der i forhold til hverdagsaktiviteter som en begyndelse 

medtages, en ergoterapeutisk indikator med målepunkt: ”Spisefærdigheder” 

Ergoterapeuter har flere valide og evidensbaserede redskaber, som er klientcentrerede og 

som er rettet mod hverdagslivets betydningsfulde aktiviteter f.eks.: 

 PEDI, ,Pediatric Evaluation of Disability Inventory - 6 mdr til 7,5 år 

 AMPS, Assessment of Motor and Process Skills - fra 3 år 

 School AMPS, The School Assessment of Motor and Process Skills - fra 3 år 

 ESI, Evaluation of Social Interaction - fra 2 år 

 ADL- Taxonomy barnversion - 0-14 år 

 


