
FNE Ergoterapi og Sundhedsfremme 

Bestyrelsesmøde den 15. august 2017 afholdt på Metropol 

Referat 

Til stede: Helle, Christina, Trine, Thea, Sunnleif, Sif og Bettina  

Gæst: Næstformand i Etf. Lotte Lagoni, er har det politiske ansvar for FNE’en. 

 

1. Velkommen til Lotte Lagoni 

Bestyrelsesmedlemmerne giver en kort præsentation af sig selv og arbejdsopgaver. 

 

Lotte giver en kort præsentation af sig selv og om sin faglige baggrund.  

 

Et fokusområde i Etf. er øgede muligheder for ergoterapeuter på 

beskæftigelsesområdet, ikke nødvendigvis med fastansættelser i Jobcentrene, men også 

borgernes mulighed for at stifte bekendtskab med ergoterapi andet stedt i 

forvaltningerne.  

 

Lotte orienteres om, at temaet for det kommende år i FNE’en er ”Arbejdsrettet 

rehabilitering med fokus på sundhedsfremmende redskaber” 

 

Lotte foreslår, at vi etablerer kontakt til FNE Ergoterapeuter i arbejdsrehabilitering, hvor 

hun også har det politiske ansvar. 

 

Bestyrelsen efterspørger øget synlighed af nye forskningsresultater. Lotte fortæller, at 

der er diverse udfordringer fx rettigheder, økonomi og hvilke områder, der skal 

prioriteres, da alt ikke kan afdækkes. Der er fokus på dette i Etf, og Vidensbank bruges 

til at samle mange forskelligartede faglige artikler 

 

Kort snak om, at det forsat kan være svært at tiltrække medlemmerne til de planlagte 

arrangementer. Det kan afprøves at have fokus på andre reklamemulighederne fx 

hjemmeside, Facebook. Lotte skaffer en oversigt om mulige Facebook-sider 

omhandlende ergoterapi og andre gode tiltag.  

 

Lotte reklamerer for at ansøge de forskellige faglige puljer i Etf.  

 

Obs på den patientrettet forebyggelse. 

 

Vi takker Lotte for en udbytterig dialog. 

 

2. Gensidig orientering 

Blev en del af punkt 1. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 

 

4. Planlægning af temaaften - Klar til job - onsdag den 5. oktober 2017. 

Tranehaven kl. 16.30 – 20.30. 

Trine søger for forplejning. 

Forslag om Anne-Le Morville, Sussi Lauridsen, Hans Jørgen Bendixen som 

oplægsholdere. På mødet kontakter Christina Anne Le, der giver tilsagn om deltagelse. 

Bestyrelsesoplæg v/Thea – suppleret af Christina Guldager og Pia Holmberg. 

 

Medlemmer af FNE kr. 0,00 – via hjemmesiden. 

Medlemmer af Etf. kr. 250,00 – via hjemmesiden. 

Ikke medlemmer kr. 500,00 – via formanden. 

 

Helle og Thea laver et reklameopslag. 

Helle kontakter FNE Ergoterapeuter i arbejdsrehabilitering. 

Helle søger for opslag på Etf. 

Sunnleif søger for opslag på Facebook. 


