
Referat fra temadag i EFS 
Udviklingshæmning/udviklingsforstyrrelse  

Rehabiliteringsbegrebets fremmarch på Socialområdet/Lotte 
Lagoni  

Lotte fortalte om baggrunden for rehabiliteringens fremmarch generet og på socialområdet. Herefter 
blev de enkelte områder i de 9 anbefalinger nuanceret.  

Lotte fremhævede at anbefalingerne kan bruges som et hæfte der kan gives til arbejdspladsens 
ledelse, for at give dem en indsigt i hvordan ergoterapeuter arbejder med rehabilitering.  

Herudover er anbefalingerne et arbejdsredskab i ETF’s interessevaretagelse overfor politikere 
og lign.  

Hjælpemiddelformidling/ linnea  

Linnea holdt et fængende oplæg om hjælpemiddelfomidling. Om kæpheste, en uddybning af 
hvad servicelovens rammer for hjælpemiddelformidling og hvad der bliver anvendt i praksis.  

Slides fra Linnea oplæg eftersendes til deltagere på 
temadagen.  

Dannelse af lokale netværk  

Der blev dannet at forholdsvist store netværk.  

Generalforsamling  

Lotte Lagoni blev valgt som dirigent  

Ninasofie Rasmussen blev valgt som 
referent  

Indsæt Janniks beretning  

Formand Jannik schönne fremlagde sin beretning under 



overskrifterne.  

- Opstart af selskabet - Anbefalinger på 
socialområdet - Samarbejde med Lev - 
Artikel i LEV blad - Samarbejde med 
fysioterapeuter selskab - Deltagelse på 
ERGO 18 - Kost og ernæring forbundet - 
Udvikle netværk og på facebook  

Valg af Økonomisk kontrollant  

Lotte Lagoni fortalte om hvad der ligger i rollen som økonomisk kontrollant. Den nye bestyrelse 
udpeger økonomisk kontrollant ved førstkommende bestyrelsesmøde.  

Godkendelse af regnskab 2018  

Regnskabet 2018 blev gennemgået og 
godkendt.  

Arbejdsprogram 2019  

Arbejdsprogrammet fremlægges, der gives mulighed for at yderligere punkter kan 
tilføjes.  

Fra salen understøttes punktet om at arbejde for at ergoterapeuter på socialområdet bliver mere 
udbredt på grunduddannelsen  

Herudover kommer en opfordring til år selskabet arbejder for mere og udbredt forskning og viden 
om udviklingshæmning.  

Der kom forslag til at selskabet sætter fokus på (ved eksempelvis kommende fyraftensmøder og 
temadage)  

- Ergoterapeutske redskaber. Det kunne være brug af AMPS, ADL taxonomi, MiSA, og 
lign. - Fokus på tværfaglighed sammen med eksempelvis pædagogerne eksempelvis ved 
fælles  

arrangementer. - Generelt fokus på 
sansebearbejning - 
kommunikationshjælpemidler  



Arbejdsprogrammet blev godkendt  

Afstemning om vedtægtsændring  

Afstemning om vedtægtsændring 
godkendt  

Valg til bestyrelsen  

Bestyrelsesmedlemmer der ikke er på valg  

Jannik Schøne (ordinært medlem, valgt for en 2 årig periode) Valgt som 
formand  

Ninasofie Rasmussen (ordinært medlem valgt for en 2 årlig 
periode)  

Julie carlson (ordinært medlem valgt for en og 2 årig 
periode)  

Nye bestyrelsesmedlemmer-  

Maria sørensen  

Karoline Sørensen  

Anna Pedersen  

Eventuelt  

Der var ingen punkter under eventuelt og generalforsamlingen blev 
afsluttet.  

Oplæg fra historiker Finn Andersen  

Fortalte med stor viden om centrale historiske udvikling for udviklingshæmmede i dk gennem de 
sidste 150 år. Slider fra oplægget fremsendes til deltagere ved temadagen.  



Oplæg ved Solveig Radut  

Gav et spændende og praksisnært oplæg om sansebearbejdning. De slides som Solveig har 
tilladelse til år dele fremsendes til deltagere på temandagen.  


