
 

 

 

Fra venstre: Maria Sørensen, Anne A. Pedersen, Ninasofie Rasmussen, Julie E. Carlson på 

billede, Karoline H. Sørensen og Jannik Schøne 

 

GENERALFORSAMLING / 

TEMADAG 

D. 28. februar afholdte vi 

selskabets 2. generalforsamling 

sammen med en temadag i 

Odense.  

En dag med forskellige faglige 

input fra historisk perspektiv på 

samarbejde mellem faggrupper til 

gode fif ift. hjælpemidler og 

sanseintegration.  

Diasshows fra dagen vil blive 

tilsendt på mail til deltagere på 

dagen samt medlemmer af det 

faglige selskab.  

Næste generalforsamling og 

temadag vil finde sted i februar 

2020.  
 

LOKALE NETVÆRK  

Under generalforsamlingen blev 

der dannet lokale netværk for at 

muliggøre en mere nær 

vidensdeling og sparring 

geografisk. I hvert lokalt netværk 

blev der udvalgt en tovholder.  

På selskabets side på ETFs 

hjemmeside kan du finde 

kontakoplysninger på disse 

personer.  
https://www.etf.dk/netvaerksgrupper 

NY GRUNDBOG I STØBESKEEN 

Om mennesker med 

udviklingshæmning 

- Bind 2 vil udkomme i 2020. 

 

NYT FRA BESTYRELSEN 

Der er konstitueret en ny bestyrelse ved seneste 

generalforsamling grundet frafald. Jannik Schøne fortsætter 

som formand og Ninasofie Rasmussen og Julie Ewald Carlson er 

også blivende medlemmer. Maria Sørensen, Anne Arp 

Pedersen (økonomiansvarlig) og Karoline H.Sørensen er nye 

medlemmer.  

 

Fokuspunkter i arbejdsprogrammet for det kommer år er:  

• At sætte dysfagiområdet ift. mennesker med 

udviklingshæmning på dagsordenen i tråd med 

udviklingen på ældreområdet.  

• At arbejde med at udbrede viden om social området 

på grunduddannelserne, så nye ergoterapeuter bliver 

klædt på og får kendskab til dette praksisfelt og denne 

målgruppe.  
 

ANBEFALINGER PÅ SOCIAL OMRÅDET 

Der er nu udarbejdet og udkommet 9 anbefalinger på social 

området med bestyrelsens faglige besyv:  
1) Drømme er drivkraften  

2) Blik for borgerens ressoucer – observer og analyser 

3) Sæt mål og delmål 

4) Mere fokus på sundheden  

5) Styr på sanserne 

6) Tilpas omgivelserne – ikke mennesket 

7) Tag ensomheden alvorligt og byg bro til lokalsamfundet 

8) Job er en del af kuren  

9) Forskning gør os klogere 

 

Du kan læse nærmere om dem her:  
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Socialfagligt/

ergoterapeutforeningens_9_anbefalinger_paa_socialomraadet.pdf 

 

 

 

 

Nyhedsbrev maj 2019 
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Nyt fra Ergoterapeutforeningen 
 
Skrevet af konsulent i Ergoterapeutforeningen Maj Fjordside 

Socialområdet i valgkampen 
 
Socialområdet er ikke blevet debatteret i partilederrunderne. Men der er kommet politiske meldinger på 
socialområdet i forbindelse med valgkampen, som bliver interessante at følge. 

Sundhedsreformen 
 
Det startede med regeringens udspil til en sundhedsreform. Her blev der lagt op til, at de regionale sociale 
tilbud skulle flyttes til kommunerne (Læs mere her:https://www.regeringen.dk/media/6165/patienten-foerst-
naerhed-sammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder.pdf). I Ergoterapeutforeningen var vi bekymrede for, om 
det reelt ville føre til en afspecialisering. Derfor lagde vi sammen med en række andre organisationer pres på 
politikerne. Se bl.a. indlægget i Kristeligt dagblad fra januar: https://www.kristeligt-
dagblad.dk/debatindlaeg/syv-organisationer-saarbare-taber-paa-sundhedsreformen 

I den aftale regeringen indgik med Dansk Folkeparti om sundhedsreformen, endte de på, at der først skulle 
laves en analyse af de regionale sociale tilbud, inden de beslutter sig for den fremtidige placering. (Læs mere 
her: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/03/aftale-om-det-specialiserede-socialomraede.) 

DF, SF og Socialdemokratiet – der er brug for, at vi ser på socialområdet 
 
Debatten om sundhedsreformen førte til en større diskussion om specialisering af tilbuddene på socialområdet 
mere bredt set. Det førte til en fælles udmelding fra DF og SF om, at de ser et behov for et løft af 

handicapområdet (udviklingshæmning Læs mere her: https://sf.dk/wp-content/uploads/2019/04/sf-og-df-vil-
loefte-handicapomraadet-2.pdf). Socialdemokratiet støtter op om forslaget, men er lidt mere tilbageholdne 
over for, om der er brug for de flere midler, som der bliver lagt op til (Læs mere 
her: https://www.altinget.dk/social/artikel/ny-alliance-i-dansk-politik-df-og-sf-vil-danne-faelles-front-paa-
handicapomraadet?ref=newsletter&refid=31113&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium
=e-mail&utm_campaign=social). 

Socialdemokratiet er netop kommet med et psykiatriudspil. Her kommer de med 11 forslag. Bl.a. en styrkelse 
af PPR, men også ift. sundheden på sociale botilbud for mennesker med handicap (Læs mere 
her: https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/socialdemokratiet-vil-styrke-psykiatrien-med-en-halv-
milliard-i-10). 

Økonomiaftalen med KL og Danske Regioner 
 

Når vi har overstået valget, og der er kommet en ny regering, så skal der laves en økonomiaftale med 
kommunerne og regionerne. Kommunerne gør allerede klar til de forhandlinger, og melder ind, at der er brug 
for flere penge, hvis man skal klare opgaverne på det specialiserede socialområde (Læs mere 
her:https://www.kl.dk/tema/god-valgkamp/). 

 

Husk der findes følgende Facebookgruppe: 

 

”Ergoterapi og mennesker med 

udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser” 

 

Til erfaringsudveksling, refleksion samt muliggøre 

udbredning af ideer til faglig relevant teorier og 

metoder  
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