
	  

	  
Referat	  for	  årsmøde	  

Ergoterapifagligt	  Selskab	  for	  Lungerehabilitering	  

04.11.16	  

	  
1. Velkomst	  	  

a. Kort	  præsentation	  af	  fremmødte	  og	  bestyrelsesmedlemmerne.	  
	  

2. Valg	  af	  ordstyrer	  og	  referent	  
a. Ordstyrer:	  Gitte	  Johannesen	  
b. Referent:	  Malene	  Juul	  Hylle	  

	  
3. Gennemgang	  af	  dagsorden	  	  

a. Formanden	  gennemgår	  dagsordnen.	  
	  

4. Gennemgang	  af	  aktiviteter	  siden	  opstart	  v/	  Formand	  Gitte	  Johannesen	  
a. Aktiviteter	  i	  2015	  

i. Selskabet	  blev	  stiftet.	  	  
ii. Selskabet	  lavede	  en	  pjece	  med	  kort	  præsentation	  af	  selskabet.	  	  
iii. Samarbejde	  med	  Lungeforeningen.	  Formaliseret	  samarbejde.	  	  

1. Artikel	  i	  medlemsbladet	  ”Lungenyt”	  omkring	  ergoterapi.	  	  
2. Rådgiverfunktion	  under	  Lungeforeningen.	  	  
3. En	  del	  af	  lungeforeningens	  rådgivningsteam.	  	  
4. Gik	  i	  gang	  med	  små	  videosekvenser	  i	  forhold	  til	  f.eks.	  

energibesparende	  arbejdsmetoder	  og	  hverdagslivet.	  Dette	  endnu	  
ikke	  afviklet.	  	  

iv. Sundhedsstyrelsen.	  Arbejdsgrupper.	  
1. Forløbsplan	  for	  borgere/patienter	  med	  KOL.	  ”Patientens	  plan	  for	  

forløb,	  undersøgelse,	  behandling	  og	  rehabilitering”.	  
2. Anbefaling	  for	  tværsektorielle	  forløb	  for	  mennesker	  med	  KOL	  blev	  

revideret.	  Nyt	  afsnit	  omkring	  ”træning	  i	  dagligdagsaktiviteter”.	  
v. Deltagelse	  ved	  ERGO15	  

1. Oplæg	  omkring	  ”ulighed	  i	  sundhed”.	  
2. Vi	  havde	  en	  stand	  under	  ”mød	  de	  faglige	  selskaber”.	  	  	  

vi. Dansk	  register	  for	  Kronisk	  Obstruktiv	  Lungesygdom,	  DrKOL.	  Fortsat	  
repræsenteret	  i	  arbejdsgruppen,	  samt	  undergrupper	  under	  arbejdsgruppen.	  
Senest	  i	  forhold	  til	  rehabiliteringsdelen.	  	  

b. Aktiviteter	  i	  2016	  indtil	  nu.	  



	  
i. Lungeforeningen.	  Fortsat	  fokus	  på	  samarbejdet.	  	  

1. To	  ergoterapeutiske	  rådgivere	  for	  en	  periode.	  Den	  ene	  i	  forbindelse	  
med	  et	  projekt	  om	  virtuelle	  fællesskaber.	  	  

ii. Kampagne	  september	  2016:	  ”Pust	  liv	  i	  din	  hverdag”.	  	  
1. Samarbejde	  mellem	  Sundhedsstyrelsen	  og	  Lungeforeningen.	  

Kampagne	  for	  tidlig	  opsporing	  af	  KOL.	  
2. Udarbejdelse	  af	  pjecen	  ”Pust	  liv	  i	  hverdagen	  –	  energibesparende	  

arbejdsmetoder”	  i	  samarbejde	  med	  ETF.	  	  
iii. Sundhedsstyrelsen.	  	  

1. Arbejdsgruppe.	  Deltagelse	  i	  arbejdsgruppen	  som	  reviderer	  
anbefalinger	  om	  opsporing	  af	  børneastma.	  

iv. Dansk	  register	  for	  Kronisk	  Obstruktiv	  Lungesygdom	  (DrKOL).	  
1. Fortsat	  med	  i	  arbejdsgruppen.	  Mødes	  i	  november	  2016	  og	  til	  foråret	  

2017.	  
v. Arrangere	  temadag	  i	  samarbejde	  med	  EFS	  Dysfagi,	  EFS	  geriatri	  og	  

gerontologi.	  	  
	  

5. Gennemgang	  af	  idéer	  til	  fremtidige	  tiltag	  og	  aktiviteter	  v/	  Formand	  Gitte	  Johannesen	  
a. Udbygge	  samarbejde	  med	  Lungeforeningen.	  F.eks.	  fokus	  på	  hverdagsaktiviteter	  på	  

Lungeforeningens	  hjemmeside.	  	  
b. Fortsat	  deltage	  i	  diverse	  arbejdsgrupper	  under	  DrKOL	  og	  Sundhedsstyrelsen.	  
c. Arbejde	  på	  en	  tekst	  i	  forhold	  til	  ”synkeproblemer	  og	  lungesygdom”	  /	  ”dysfagi	  og	  

respiration”.	  	  
d. Udvikle	  undervisningskoncept	  i	  forhold	  til	  energibesparende	  arbejdsmetoder.	  	  
e. Idébank	  

i. Udbygge	  samarbejde	  med	  den	  Norske	  Sammenslutning	  af	  
Lungeergoterapeuter.	  	  

ii. Fokus	  på	  lungesygdomme	  og	  palliation	  evt.	  i	  samarbejde	  med	  andre	  faglige	  
selskaber.	  

iii. Arbejde	  videre	  med	  idéen	  om	  kompetenceprofiler	  for	  ergoterapeuter,	  der	  
arbejder	  med	  lungerehabilitering.	  	  

iv. Fortsat	  samarbejde	  med	  relevante	  faglige	  selskaber.	  	  
v. Fokus	  på	  relevante	  tele-‐løsninger	  i	  forhold	  til	  ergoterapi	  til	  mennesker	  med	  

lungesygdom.	  	  
	  

6. Regnskab	  og	  budget	  v/	  Kasserer	  Marlene	  Thanning	  Helms.	  
a. Marlene	  gennemgår	  regnskab	  og	  budgettet.	  Kvartalsopgørelse	  EFS	  for	  

Lungerehabilitering	  2015.	  Overskud	  for	  sidste	  år.	  
	  
	  
	  



	  
7. Forslag	  fra	  medlemmerne	  til	  fremtidige	  fokusområder.	  

a. Der	  støttes	  op	  omkring	  dysfagi	  udredning.	  Det	  er	  et	  fokus	  område.	  Fælles	  fokus.	  Der	  
tales	  om	  fælles	  skolebænk	  på	  tværs.	  	  

b. Helbredsprofilen	  (Region	  Sjælland)	  nævnes	  som	  muligt	  sted	  at	  nævne	  noget	  
omkring	  ergoterapi.	  Gitte	  Johannesen	  har	  været	  i	  kontakt	  med	  dem	  mht.	  
ergoterapien.	  Hun	  vil	  tage	  kontakt	  til	  dem	  igen.	  	  

c. Der	  tales	  om	  tværsektorielle	  satspulje-‐projekter	  omkring	  kommunikation	  og	  
vigtigheden	  af	  at	  klæde	  hinanden	  på	  i	  samarbejdet.	  	  
	  

8. Eventuelt:	  	  
a. Blandt	  medlemmerne	  har	  der	  været	  usikkerhed	  omkring	  indmeldelse	  i	  selskabet	  og	  

om	  hvornår	  pengene	  trækkes.	  Der	  er	  ønske	  om	  øget	  kommunikation	  ud	  til	  
medlemmerne.	  Der	  stilles	  forslag	  til	  f.eks.	  at	  ETF	  kan	  skrive	  en	  note	  ved	  indmeldelse	  
om,	  at	  opkrævning	  kræves	  i	  januar.	  Dvs.	  information	  om	  hvornår	  pengene	  tækkes.	  
ETF	  vil	  blive	  kontaktet	  mht.	  dette.	  	  

b. Der	  spørges	  til	  pjecen	  ”pust	  liv	  i	  hverdagen	  –	  energibesparende	  arbejdsmetoder”	  
om	  den	  kan	  bestilles	  via	  ETF.	  Der	  rådes	  til,	  at	  den	  kan	  hentes	  ned	  og	  bestilles	  på	  tryk	  
lokalt.	  Der	  spørges	  til	  mulighed	  for	  at	  betale	  sig	  fra	  pjecerne?	  Gitte	  Johannesen	  vil	  
undersøge	  dette	  nærmere	  ved	  ETF.	  
	  

9. Tak	  for	  i	  dag	  og	  velkommen	  til	  temadagen!	  	  

	  

	  


