
Årsberetning for EFS Børn og Unge 2016 - 2017 

 1	

Ergoterapifagligt Selskab for Børn og Unge - Et fagligt forum i Ergoterapeut-
foreningen. 
 
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: 330 
Kontingent: 250 kr.  
 
Bestyrelsens medlemmer: 
Ingelis Arnsbjerg, Formand, kontaktperson til ETF, medlem af EVR 
Maj-Brit Beckerlee, økonomiansvarlig 
Lone Olsen, medlem af bestyrelsen 
Sigridur Thorvaldsdottir, medlem af bestyrelsen 
Jannie Lange Vangshold, medlem af bestyrelsen 
Jeanette Persson, medlem af bestyrelsen 
Henriette Nisted, suppleant 
 
Den arbejdende bestyrelse uddelegerer opgaver gennem året, som løses gruppevis 
hvad angår planlægning af årsmøde, kurser og temadage, assisteret efter behov af de 
øvrige medlemmer. 
Medlemmerne bidrager hver især skriftligt til årsberetningen, som redigeres af 
Ingelis Arnsbjerg. 
 
Mødevirksomhed det forløbne år: 
Bestyrelsen har afholdt 5 ordinære møder hhv.: 
D. 10. juni 2016 i Etf: Konstituerende møde  
D. 2. september 2016 i Etf   
D. 18. november 2016 på Klarskovgård, Korsør. 
D. 3. februar 2017 i Etf 
D. 3. maj 2017 i Odense  
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Arbejdsopgaver og aktiviteter: 
 
Evaluering af årsmødet med fysioterapeuterne marts 2016: 
D. 3.- 4. marts 2016 mødtes ca. 140 børneergoterapeuter og børnefysioterapeuter på 
Dalum Landbrugsskole til fælles Årsmøde. Det var en stor og spændende opgave at 
arrangere fælles årsmøde for så mange. EFS Børn og Unge og Dansk Selskab for 
Pædiatrisk Fysioterapi, er på nogle punkter 2 meget forskellige selskaber. Vi er ikke 
vant til at arbejde så tæt sammen som dette arrangement krævede, så det var noget 
helt nyt for de fleste af os og meget lærerigt.  
Det blev et rigtig godt årsmøde med mange spændende oplægsholdere, alle under 
overskriften ”Hverdagen”. Evalueringerne var overvejende positive. Mange havde haft 
2 spændende dage og udtrykte begejstring for at kunne tage af sted med deres 
ergo/fys-kolleger til et fælles årsmøde.  
Der var også bred enighed om, at vi stadig vil vægte vores monofaglige årsmøder, og 
der blev derfor talt om at afholde fælles årsmøde hvert 3. år. Næste gang bliver i 
foråret 2018 og planlægningen af dette begynder allerede så småt her før 
sommerferien 2017. 
Formen på det fælles Årsmøde 2016, var primært oplægsholdere fra ”egne rækker”. 
Det var i begyndelsen svært at få både ergo- og fysioterapeuter til at melde sig og i 
evalueringen beskrev mange, at de var usikre på niveauet og manglede mod til at stille 
sig op og fortælle om deres arbejde, men at de nu var mere positivt indstillet på at 
melde sig en anden gang.     
 
Afskeds reception for Lene Barslund: 
Maj-Brit Beckerlee og Ingelis Arnsbjerg deltog. Ingelis holdt tale på EFS Børn og 
Unges vegne og vi gav Lene en Casall Massagerulle, med opfordring om at hun sikrer 
sig velfortjent welness fremover i sin nye karrierekurs. 
 
Samarbejde med Etf.'s næstformand Lotte Lagoni og fagkonsulent Maj 
Fjordside: 
Det er vores positive forventning, at det fine og givende samarbejde vi har haft med 
tidligere næstformand Lene Barslund, nu vil afløses af et nyt dynamisk og 
inspirerende samarbejde med vores nye næstformand Lotte Lagoni. 
Lotte har deltaget under bestyrelsesmødet i Etf. d. 3. februar, hvor hun holdt et 
tankevækkende oplæg om ergoterapi sat i perspektiv i forhold til velfærdsstatens 
forskellige styreformer. 
Senere ved samme møde deltog Maj Fjordside, vores nye fagpolitiske konsulent på 
børne-unge området, som skal bistå os i fagpolitiske spørgsmål og opgaver. 
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Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser: 
Den første fælles opgave i samarbejde med Maj Fjordside blev udpegning af 
kvalificerede ergoterapeuter til 4 arbejdsgrupper nedsat af Sundhedsstyrelsen, som 
skal udarbejde forløbsprogrammer for 3 målgrupper indenfor børn og unge med 
psykiske lidelser. 
Dette var en unik mulighed for at få direkte indflydelse på, at ergoterapi indgår i den 
samlede rådgivnings- og behandlingsmæssige indsats for 3 vigtige målgrupper på 
Børne og unge området. 
 
Bestyrelsen i EFS B&U fik muligheden for at pege på én eller flere velkvalificerede 
ergoterapeuter til 3 ud af de 4 arbejdsgrupper, for at sikre indflydelse på, at vores 
ergoterapeutiske faglighed bliver synlig tværfagligt, og for at kunne præge designet 
på forløbsbeskrivelserne.  
Vi betragtede det som en stor mulighed for kompetenceudvikling, dels gennem ny 
viden omkring indsatsen for disse målgrupper, dels gennem netværksdannelse med 
andre faggrupper.  
Det var meget vigtigt for os, at der blev udpeget velkvalificerede ergoterapeuter 
med indgående viden om god praksis og/eller evidens for vores faglighed relevant for 
den enkelte målgruppe. 
 
De 4 arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen: 
 
Referencegruppe vedr. forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske 
lidelser: ( Skal samle overblikket over de 3 øvrige arbejdsgruppers udarbejdelse 
af forløbsprogrammer). 
Connie Nissen, Privat praksis 
 
Arbejdsgruppe vedr. forløbsprogram for børn og unge med ADHD:  
Stine Holm.( NB: Var allerede udpeget af Etf da EFS B&U blev inddraget). 
Sparringspartnere: Lisbeth Hjorth Brandt, Ballerup Kommune samt Ingelis 
Arnsbjerg, privat praksis. 
 
Arbejdsgruppe vedr. forløbsprogram for børn og unge med angst/depression:  
Jonas Edison Holm, Odense Universitets Hospital 
Sparringspartner: Lisbeth Hjort Brandt 
 
Arbejdsgruppe for forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse: 
Christina Saugstrup Jensen.  
Sparringspartner: Jeanette L. Persson, Nordfyns Kommune 
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Repræsentantskabsmøde (REP 16) 
D. 19. – 20. november deltog Ingelis Arnsbjerg i Ergoteraeputforeningens 
Repræsentantskabsmøde (REP 16) på Klarskovgård i Korsør.  
Det var et meget fint program med høj faglighed og med et inspirerende indslag med 
Godspell undervisning som resulterede i et kæmpe ergoterapeut kor, som sang 
igennem med en smittende energi. Det blev besluttet, at Etf skal arbejde med det 
overordnede tema "Kvalitet og trivsel i hverdagen " i den næste 3 årige periode. 
Fokusområdet om kvalitet og trivsel i hverdagen blev enstemmigt vedtaget på REP16.  

 
Fokusområdet vil blive udfoldet under flg. fire overskrifter: 
 

• Vi arbejder for at udvikle og bidrage til høj faglig kvalitet i nye 
kontekster. Herunder definition af kvalitetsbegrebet i en 
professionsfaglig kontekst. 

• Vi arbejder med kvalitetsbegrebets betydning for arbejdsmiljøet og vice 
versa. Herunder de paradokser det indebærer. 

• Vi arbejder med indikatorer, som har indflydelse på opgaveløsningens 
kvalitet med henblik på at komme med ergoterapeutfaglige anbefalinger og 
prioriteringer. 

• Vi udarbejder bud på, hvordan ergoterapeuter bidrager til borgeren og 
samfundet. 

 
 
Deltagelse i møder i Ergoterapi Videnskabeligt Råd. 
D. 08.12  2016 deltog Henriette Nisted. Blandt punkter på dagsordenen var Tina Nør 
Langager med  et oplæg om kvalitet. og workshop om  vigtigste emner og områder i 
forhold til en kvalitetsdagsorden for ergoterapeutiske funktionsområder. 
 
D. 24.04 2017 deltog Ingelis Arnsbjerg i et møde ligeledes i workshop stil med 
drøftelse af udfordringer i arbejdslivet for ergoterapeuter, og mulige løsninger på 
dem, med afsæt i temaet kvalitet og trivsel i hverdagen. 

 
Nyhedsbrev Børn og Unge   
Der arbejdes med om vi skal indføre et nyhedsbrev til EFS medlemmerne, eventuelt 
kombineret med en Facebook gruppe eller om kommunikationen vedbliver at foregå via 
det faglige forum barnetsudvikling.dk. 
 
Kursus / Temadag 2016 
Vi arbejder på følgende muligheder: 
 
Dr. Lucy Miller. 
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Den motoriske test ”M-FUN” og SPD. Foråret 2017. 
 
Planlægning og tilrettelæggelse af Integrated Listening Systems (iLs) kursus 
Efter at et Basiskursus i den teoretiske og praktiske anvendelse af iLs’s, Focus 
Systems (Focus 30 og 60) har været et ønske på kursuslisten i flere år, lykkedes det 
endelig EFS Børn & Unge at få en af iLs’ s undervisere, Dillen Hartley, til Danmark.  
iLs er beliggende i Denver, Colorado, USA, og har eksisteret siden 2007. 
Firmaet er stiftet af DR. Ron Minson og hans kone, Kate O’Brien Minson. De har fra 
den spæde start haft et samarbejde med Randall Redfield, som også er medstifter og 
firmaets CEO i dag. Siden 2007 er firmaet ekspanderet både medarbejdermæssigt 
og produktmæssigt, da deres behandlingsprodukter har vundet stor anerkendelse 
verden over.  
I skrivende stund er processen med tilrettelæggelsen stadig i gang, men de 
overordnede praktiske ting er på plads. 
Kurset vil finde sted den 14. og 15. september 2017 i Kulturhuset Island Brygge, 
Islands Brygge 18, 2300 København S. Der vil være plads til 50 kursister inkl. 4 
bestyrelsesmedlemmer. Der vil blive ydet tilskud til medlemmer af EFS B & U, så 
prisen på kurset bliver kr. 1.600,- inkl. heldagsforplejning, men ekskl. overnatning. 
Kurset er ekstra attraktivt prismæssigt og fagligt, da iLs har besluttet, uden ekstra 
beregning, at tilbyde kursisterne et kvalificerende online kursus i at praktisere The 
Safe & Sound Protocol (SSP), et særligt lytteterapi program udviklet af Dr. Stephen 
Porges. 
 
I processen  med budgetlægning har Etf.'s Direktør Lars Møller ydet en stor og 
værdsat indsats for os. 
 
Planlægning af årsmødet 2017 

Årsmødet i år skulle skille sig lidt ud fra de årsmøder som vi har haft de seneste år. 
Dels ville vi, at det skulle være billigt at deltage i årsmødet, så vores medlemmer 
kunne få noget ud af opsparingen i foreningen og dels valgte vi at dette års indlæg 
ikke skulle være kun fag faglige, men også indeholde elementer om, hvordan vi får 
implementeret og viderebragt den ergoterapeutiske viden vi får på kurser, da mange 
af os arbejder med formidling og vejledning i stedet for at udføre ergoterapi. 
Følgende indslag blev planlagt at indgå i programmet: 
Lotte Lagoni næstformand i ETF – vil dele ud af sin erfaring og tanker i forhold til 
tværfagligt samarbejde og brugerinvolvering.  
Kim Kolby fra UCL vil give os redskaber til implementering af ny viden og ændringer i 
hverdagen. 
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Ingelis Arnsbjerg vil holde et indlæg med highlights fra Integrated Listenings 
internationale konference i Denver USA i sommeren 2016, idet hun fik tilskud til at 
deltage i konferencen af EFS Børn og Unge. 
Tre ergoterapeuter vil præsentere posters med udgangspunkt i det tværfaglige 
samarbejde og brugerinvolvering. 
 
Vi havde en ide om at have yderligere et indlæg om formidling, hvilket desværre ikke 
kunne lade sig gøre. Yderligere syntes vi det kunne være interessant at høre fra 
vores partnere, hvordan de oplever faget ergoterapi. Vi ville gerne have så mange af 
vores partnere i spil som muligt, så vi havde inviteret en der fik ergoterapeutisk 
behandling som barn, en forælder, en læge, en pædagog fra specialinstitution og en 
lærer fra specialskole. Det viste sig at være meget sværere at opnå end vi havde 
regnet med.  
Der var ingen læge der ville stille op, pædagogerne og lærerne vi havde kontakt med 
var heller ikke interesseret så beretningen ville kun kunne blive fra en voksen mand 
med CP og en forælder med barn med sanseintegrationsvanskeligheder. Vi valgte i 
stedet at invitere Jacob Nossell til at komme og fortælle om sine oplevelser som barn 
i en ergoterapeuts hænder. 
 
I forbindelse med årsmødet er der inviteret firmaer med stande til udstilling og 
mulighed for afprøvning af produkter som ergoterapeuter bruger i deres hverdag.  
 
Vi havde håbet på at der kom flere til årsmødet - mindst 50 deltagere. Der havde vi 
desværre skudt over målet, da vi kun er omkring 30 deltagere på årsmødet. Dette er 
selvfølgelig taget til efterretning, da vores ønske er at indholdet på årsmødet skal 
være attraktivt for medlemmerne. 
Visioner om arrangementer i 2017 og 2018. 
 
Temadag med EFS for Dysfagi i november 2017. 
 
Temadag om gennemslagskraft. vinter eller forår 2017. 
 
Dr. Lucy Miller forår eller sommer 2018. 
Den motoriske test ”M-FUN” og SPD 
 
EFS Børn og Unges medlemsliste og brug af ressourcepersoner: 
Vore medlemmer er blevet adspurgte, om de er villige til at blive kontaktet via mail 
med EFS B&U orientering eller ved efterspørgsel på  ressourcepersoner når 
bestyrelsen finder behov for det, eksempelvis ved udarbejdelse /revidering af 
kliniske retningslinjer og andre opgaver, hvor der er behov for særlig viden. 
Med få undtagelser har vore medlemmer givet tilsagn til dette. 
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Ulla Peterson formidler kontakt til vore medlemmer når vi har behov for 
ressourcepersoner til faglige spørgsmål eller opgaver. 
 
Overvejelser omkring kommunikationsveje med medlemmerne.  
Vi har i de forløbne 2 år talt om, hvordan vi kan komme tættere på medlemmerne så 
alle føler sig som del i et fælles netværk med fælles interesser. Der har været 
enighed om, at vi i bestyrelsen ikke har ressourcer til at opdatere hverken en 
hjemmeside eller en facebookside. I stedet har vi drøftet muligheden for et 
nyhedsbrev der kunne komme ud ca. 2 gange årligt med sidste nyt. Men pga. mange 
punkter på vores møder, er det desværre ikke blevet til noget - endnu.  ”Barnets 
udvikling” har været brugt, men er nu desværre nedlagt.  
 
Indtil nyhedsbrevet forhåbentligt realiseres, benytter medlemmerne af EFS Børn og 
Unge de lukkede Facebook grupper ”Forum for Børneergoterapeuter" og "Ergoterapi i 
børnehøjde". 
Vi er stadig åbne for gode idéer og initiativer fra medlemmerne.  
 
Vi ser tilbage på et produktivt år med mange timers spændende arbejde til fremme 
af kvalificeret og engageret ergoterapeutisk indsats for vore børn og unge og deres 
aktivitet og livskvalitet i hverdagen.  
 
På vegne af EFS Børn og Unge,  
Ingelis Arnsbjerg, Formand for EFS Børn og Unge. 


