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Årsberetning fra maj 2013 til maj 2014 

 
Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge 

Et fagligt forum i Ergoterapeutforeningen  

  
Formål og opgaver ifølge vedtægterne 

 at fremme kvaliteten, dokumentation for evidensbasering af ergoterapeutiske ydelser 

indenfor børne- og ungeområdet 

 at fremme ergoterapifaglig forskning på børne- og ungeområdet 

 at være medlemmernes faglige talerør i forbindelse med samarbejde med offentlige 

myndigheder, private organisationer og uddannelsesinstitutioner 

 at øge offentlighedens kendskab til selskabets faglige problemstillinger og mission 

 
Medlemstal: 294 

  

Kontingent: 250 kr. årligt 

 

Møder: Bestyrelsen har afholdt 4 ordinære møder og et koordinerende arbejdsmøde over 

Skype.   

27. august 2013 i lokale i Odense hos HK MIDT 

Evaluering af årsmødet 

Tema for årsmødet 2013 var ”Sensitivitet”.  

 Oplæg ved speciallæge, ph.d. Allan Hvolby om søvns indvirkning på børns udvikling og 

hverdag. I foredraget beskrev han, hvad almindelig søvn er, hvilke søvnvanskeligheder, 

der kan ses hos børn, samt hvordan disse kan behandles. Allans slides blev lagt på 

hjemmesiden. Søvn og søvnforstyrrelser hos børn  

 Oplæg ved privatpraktiserende ergoterapeut Ingelis Arnsbjerg, Sans og Samling om 

testen Sensory Processing Measure, SPM, der er en normbaseret undersøgelse af 

sanseintegration/sansebearbejdning hos børn 0-6. klassetrin. Ingelis har oversat 

testens 8 spørgeskemaer samt dele af manualen til dansk. Testen er udviklet af bl.a. 

den amerikanske ergoterapeut Diane Henry og er nu udgivet i dansk version på forlaget 

Hogrefe. I oplæget introducerede Ingelis til testens formål, opbygning, administration 

og scoring, og hvilke tiltag i hjem og skolemiljøer, den kan fremme. Hun gjorde 

opmærksom på, at SPM for førskolebørn også bliver oversat til dansk, og forventes at 

udkomme på Hogrefe sommeren 2014. Slides fra oplægget blev lagt på hjemmesiden. 

SPM 

 Ergoterapeut Marianne Guldberg. OUH fortalte om konceptet ”Gå glad til mad” om 

aftenen til hygge med ost og rødvin 

 Oplæg ved ergoterapeut Vibeke Forchhammer og fysioterapeut Michelle Stahlhut om 

testen Pediatric Evaluation of Disability Inventory, PEDI, der beskriver funktionelle 

færdigheder hos børn 6 mdr. – 7½ år indenfor områderne dagligdags aktiviteter, 

bevægelse/mobilitet og sociale funktioner. I oplægget gennemgik de opbygningen af 

PEDI, udfyldelse, scoring samt tolkning af resultaterne. Endvidere beskrev de den nye 

PEDI Computer Adaptive Test (PEDI-CAT) fra 2012. Den danske udgave af 

spørgeskemaet var nyligt revideret. Det nye spørgeskema og scoringsark er nu 

tilgængelig på hjemmesiden. PEDI 

 Oplæg ved lærer og mediedidaktiker Trine Nordborg-Damgaard om brug af iPad i 

undervisning/pædagogiske aktiviteter. I oplæget fortalte Trine om, hvordan man kan 

anvende iPad til børn med særlige behov. Trines slides ligger på hjemmesiden.  IPad til 

børn og unge 

 

 Der blev afholdt 3 på hinanden følgende generalforsamlinger: 

1. Generalforsamling med forslag om opløsning af netværket FNE Børn og Unge 

og nystiftelse af Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge  

2. Ekstraordinær generalforsamling 

http://www.etf.dk/faglig-inspiration-efs-boern-og-unge
http://www.etf.dk/faglig-inspiration-efs-boern-og-unge
http://www.etf.dk/redskaber-boern
http://www.etf.dk/faglig-inspiration-efs-boern-og-unge
http://www.etf.dk/faglig-inspiration-efs-boern-og-unge
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3. Stiftende generalforsamling, Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge 

 

Der var mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne til koordineringsgruppen i løbet af 

Årsmødet. Ros fra bestyrelsen til oplægsholderne, deltagerne og Lene Barslund som mødeleder 

under generalforsamlingen med stiftelse af EFS Børn og Unge.  

Konstituering og fordeling af arbejdsopgaver 

Anne-Grete Stride, formand, kontaktperson til ETF, medlem af EVR  

Maj-Brit Beckerlee, økonomiansvarlig, kontaktperson til Dalum Landbrugsskole 

Helle Poulsen, sekretær, kontaktperson til Fagforum for Børnefysioterapi  

Tina E. Wibe Larsen, medlem af bestyrelsen 

Ingelis Arnsbjerg, medlem af bestyrelsen, bestilling af lokaler til bestyrelsesmøder samt 

kontakt til foredrags- og kursus afholdere fra USA.  

Sigridur Thorvaldsdottir, medlem af bestyrelsen 

Birgitte de Boer, suppleant til bestyrelsen 

Alle er medarrangører af årsmødet og kurser.  

Prioritering af forslag og planlægning af næste årsmøde og kurser i det kommende år 

Tema for årsmødet: Inklusion 

Flere mulige oplægsholdere blev drøftet i forhold til emnet ”inklusion”. Det blev besluttet, at 

kontakte Winnie Dunn og Diana Henry om mulighed for oplæg på årsmøde eller kurser. 

Henvendelse fra Karolinska Instituttet  

Vedr. udvikling af ICF core sets for ADHD. Ingelis vil gerne deltage og kontakter Eft. Vedr. 

dette.  

1. november 2013 i lokale i Odense hos HK MIDT 

Årsmøde 2014.  Fortsættelse af planlægning og fordeling af opgaver.  

Forslag til kurser.  

Der fortsættes med planlægning af kursus med Winnie Dunn i forbindelse med Årsmødet 2014.  

Ingelis har kontakt med Diane Henry om kursus i foråret – evt. i juni 2015.  

Årsmøde 2015 Det besluttes, at Helle tager kontakt til Fagforum for Børnefysioterapi for 

forslag om fælles Årsmøde med tema: Kommunikation.  

Hjemmeside. Det besluttes ikke at sende nyhedsbreve. Datoer, kursusopslag m.m. lægges 

fortsat løbende på hjemmesiden.  

20. januar 2014 i Odense hos HK MIDT 

Generalforsamling 2014 Lene Barslund, Ergoterapeutforeningen er inviteret til deltagelse i 

planlægningen af generalforsamlingen.  

Program for Årsmødet fastsættes.   

Praktiske opgaver fordeles 

Ansvarlige for kontakt til oplægsholderne aftales  

Årsmøde 2015 Fysioterapeuterne har ”fag festival” næste år, derfor bliver det først aktuelt 

med fælles tema på Årsmødet 2016.  

Forslag til deltagelse i konferencer Der er afsat 30.000 til bestyrelsesmedlemmer. Det 

vurderes, at deltagelse i WFOT i Japan i juni 2014 desværre ikke kan blive relevant. Sigridur 

har undersøgt mulige kontakter i forhold til studietur i forlængelse af WFOT, men det viser sig 

at blive vanskeligt at få det på plads.   
Skype arbejdsmøde den 13. maj 2014.  

Opdatering og fordeling af akutte opgaver i forbindelse med planlægningen af Temadag og 

Årsmøde.  

6. og 7. maj 3014 på Dalum Landbrugsskole, Odense. 

Den sidste koordinering af Temadag og Årsmødet.  

 
Andre aktiviteter 

 

EVR, Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd EFS Børn og Unge ved formanden har 

deltaget i de to årlige møder i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd. 

27. maj 2013  

På mødet blev drøftet hvordan forskningsbaseret viden kan implementeres i praksis. Hvad man 

bør anbefale at bygge ergoterapeutisk praksis på – den praksis/erfaringsbaserede viden eller 
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den evidens/forskningsbaserede viden – eller begge dele. Et andet emne til drøftelse var 

”dokumentation i praksis.” På mødet blev også drøftet hvad der i praksis indsamles af 

dokumentation og de udfordringer, der opleves i forbindelse. Formanden understregede 

betydningen af at få identificeret, hvad der udgør hhv. ”skal-opgaver” og ”kan-opgaver”. For at 

højne kvaliteten af dokumentationen bør vi finde en måde, hvorpå de to typer kan gå hånd i 

hånd.  

12. december 2013.  

Drøftelse af ”Dokumentation med relevant ergoterapeutisk indhold – hvad er det?” og 

nedsættelse af en arbejdsgruppe under rådet, der skal formulere en række principper med 

udgangspunkt i de forudgående diskussioner og markører af, hvad dokumentation med 

relevant ergoterapeutisk indhold er.  

Fra Ergoterapeutforeningens kommunikationsafdeling deltog redaktør Lisbeth Maindal og 

kommunikationskonsulent Luise Bæhrenz Hjort i forbindelse med ”Kommunikationstræning” – 

vejledning til medlemmerne af rådet.   

 

National Klinisk Retningslinje om fysioterapi og ergoterapi til børn med nedsat 

funktionsevne som følge af cerebral parese – ni udvalgte indsatser.  

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde den 13. marts 2014 den kliniske retningslinje.  

I arbejdsgruppen har Helle S. Poulsen, Betina Rasmussen og Susanne Hygum Sørensen 

deltaget for Ergoterapeutforeningen.  

Helle S. Poulsen og Susanne Hygum Sørensen har deltaget som repræsentanter for 

Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge i styregruppen for CPOP.  

Høringssvar. EFS Børn og Unge har bidraget til Ergoterapeutforeningens høringssvar.  
 Uddrag: - ”Muligheden for at modtage fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser er i høj grad præget af 

forskellighed og tilfældighed. I og med at indsatserne er bevilliget ud fra tre forskellige lovgivningsområder, 
er der alt for sjældent sammen-hæng mellem indsatserne. Samtidig er det ofte meget vanskeligt at få 
ergoterapi, når der f.eks. er behov for indsatser rettet mod forbedring af håndfunktion. Rent praktisk 
forholder det sig sådan, at det er langt nemmere at få ride fysioterapi end ergoterapi, og ofte fås bevillingen 
til ride fysioterapi ”bare” hos egen læge.- ” 

 

Projekt - Fagligt vejlednings- og inspirationsmateriale: 

I kølvandet af den kliniske retningslinje er der blevet tildelt restmidler fra 

satspuljeprojekt vedr. genoptræning til børn og unge med svære handicap til 

formidling af indholdet i National Klinisk Retningslinje. Projektet gennemføres af 

Fagforum forBørnefysioterapi i samarbejde med Ergoterapifagligt Selskab Børn og 

Unge. Helle S. Poulsen deltager for EFS Børn og Unge.  

Formålet med projektet er at inspirere og vejlede fysioterapeuter og ergoterapeuter i 

sygehusvæsnet, kommuner og privat praksis til at implementere anbefalingerne i 

den kliniske retningslinje. Dette gøres ved at udarbejde konkrete og specifikke 

beskrivelser af de faglige indsatser, undersøgelses- og målemetoder, som den 

kliniske retningslinje omhandler samt case beskrivelser og konkrete anbefalinger til 

hvordan interventionerne og redskaberne kan anvendes i klinisk praksis.  

Materialet forventes udgivet den 19. maj og vil kunne downloades fra 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  

 

Præsentation af oplæg på konferencen: ”Træning og rehabilitering af børn og unge 

med nedsat funktionsevne · Hvad ved vi? – Hvad gør vi?” 

Tirsdag d. 3. december 2013, Helnan Marselis Hotel, Aarhus 

EFS Børn og Unge ved Helle S. Poulsen holdt sammen med Fagforum for Børnefysioterapi ved 

Helle Mätzke Rasmussen oplæg på konferencen med udgangspunkt i det fælles 

satspuljeprojekt.   

 

CPOP database styregruppe. 

Susanne Hygum har været udpeget som repræsentant for EFS Børn og Unge i styregruppen.  

Styregruppen holdt sit første møde 29.4.14. Desværre meddelte Susanne, at hun ønskede at 

udtræde af styregruppen. Vi arbejder derfor på at finde en ny repræsentant. Styregruppen 

planlægger at holde to årlige møder.  

http://www.etf.dk/hoeringssvar
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Styregruppen har i samarbejde med databasens kompetencecenter ansvaret for at 

vedligeholde og drive databasen indenfor rammerne af basiskravene – herunder  

 At sikre at databasen anvendes som instrument til at gennemføre kvalitetsforbedringer 

 At der leveres jævnlig afrapportering af resultater til de indberettende 

behandlingsenheder 

 At offentliggøre årsrapporter med forslag til hvor og hvordan kvaliteten kan forbedres 

 At forestå sundhedsfaglig audit og faglige fortolkninger 

 At overvåge datakvaliteten 

 At forestå ansøgningsproceduren til databasesekretariatet 

 At databasen er godkendt efter Sundhedsstyrelsens godkendelsesordning 

 At udforme og afgive regnskab.  

 

Ergoterapeuten. Artikel i 01. 2014. Fokus på børn med nedsat funktionsevne.  

 Interview af ergoterapeut Helle S. Poulsen og EFS Børn og Unge ved formand Anne-

Grete Stride vedr. den første kliniske retningslinje på børne- og ungeområdet. 

 En case ved Ergoterapeut Vibeke Forchhammer, Børneterapien, Gentofte Kommune. 

Casen indgår i det inspirationsmateriale, som er under udarbejdelse i et samarbejde 

mellem EFS Børn og Unge og Fagforum for Børnefysioterapi, Satspuljeprojektet.  

 

Høringssvar vedr. nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af 

ADHD hos børn og unge  

Sundhedsstyrelsen har den 21. februar 2014 sendt udkast til national klinisk retningslinje for 

udredning og behandling af ADHD hos børn og unge i høring. EFS Børn og Unge har bidraget til 

Ergoterapeutforeningens høringssvar.  
 Uddrag: ”- Ergoterapeutforeningen undrer sig dog over det fokus, der er lagt i denne kliniske retningslinje. 

Der er udvalgt 12 fokuserede spørgsmål, hvor to spørgsmål om-handler udredning, seks spørgsmål ikke-
farmakologiske interventioner (tre om kost og tre om træning), to spørgsmål farmakologiske interventioner 
og et spørgsmål kombinationsbehandling. Den nationale kliniske retningslinje kommer dermed i høj grand til 

at handle om kost og medicin, mens andre interventioner der retter sig mod eksempelvis sanseintegration, 
hverdagsaktiviteter og fysisk aktivitet ikke er medtaget.-” 

 

Ny pjece om ergoterapi og børn.  

Forespørgsel fra Ergoterapeutforeningen til bestyrelsen  

Vedr. bidrag til fem cases/ børnehistorier, der rammer forskellige diagnoser og handicap fx CP, 

autisme, indlæringsvanskeligheder, sansemotoriske dianoser, helst fra forskellige 

arbejdsområder fx folkeskolen, specialskole, PPR, sundhedscenter, privat praksis, samt lidt 

aldersvariation. 

Formålet er at fortælle de gode historier, hvor ergoterapi har gjort en positiv forskel for et barn 

eller ung med handicap. Børnene skal være i centrum. 

Børnehistorierne bliver lavet af en journalist, som interviewer ergoterapeuten og barnet og 

evt. forældrene. Derudover skal der tages billeder til pjecen.  

Forespørgslen har været sendt ud i bestyrelsesmedlemmernes forskellige netværk.  

Børnehistorierne er lavet i november/ december.   

Forventes at være færdig ultimo april eller primo af maj 2014. Pjecerne er færdige. Lene 

Barslund har et antal eksempler med i dag på Årsmødets sidste dag.  

 

 

 

 

Anne-Grete Stride 

Formand for Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge 

http://www.etf.dk/hoeringssvar

