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EFS for Forskning fik ny bestyrelse i marts 
måned i år. Der er sket en del ændringer i 
bestyrelsens sammensætning - og vi måtte 
sige farvel til Lisbeth Villemoes, som 
igennem mange år har fungeret som 
formand. Lisa Østergaard og Julie Boeberg 
valgte ikke at stille op til bestyrelsen igen, 
hvilket betød, at vi nu kan byde velkommen 
til nye bestyrelsesmedlemmer Karina Lund, 
Lola Kristensen og Diana Nielsen velkommen 
og ser frem til et spændende samarbejde i 
det kommende år. Louise Faber er ny 
formand for EFS for Forskning. Kirsten 
Pedersen er næstformand, og Marc 
Sampedro fortsætter som økonomiansvarlig. 
Jeanette Lindholm, Karina Lund og Lola 
Kristensen er kommunikationsansvarlige. 
Karina og Jeanette deler posten som 
sekretær, mens Marc og Diana er PR-
ansvarlige.  
I det kommende år har vi sat kommunikation 

og rekruttering af nye medlemmer højt på 

dagsordenen. Vi ønsker hermed at synliggøre 

selskabets aktiviteter og håber at tiltrække 

nye medlemmer blandt såvel studerende 

som uddannede ergoterapeuter. Derudover 

vil vi arbejde på at nedlægge Nyhedsbrevet i 

sin nuværende form, og gå over til digital 

kommunikation via ETF´s hjemmeside, som i 

højere grad vil give vores medlemmer 

mulighed for aktivt at deltage i faglige 

diskussioner. Bestyrelsen har desuden som 

mål at få skabt et samarbejde på tværs af de 

faglige selskaber, og vi har taget kontakt til 

formændene for at drøfte mulighederne.  

På årsmødet i marts havde vi valgt at tage 

koblingen mellem forskning og praksis til 

debat ud fra tre ph.d. oplæg af Lisa 

Østergård, Tina Helle og Anette Kjærsgaard, 

hvilket skabte en livlig debat. Dette emne 

ønsker vi at arbejde videre med via 

debatindlæg og temamøder. Dermed håber 

vi at få en dialog om de udfordringer, der er i 

forhold til evidensbasering af praksis og 

forskning indenfor faget. 

Til slut vil vi opfordre vores medlemmer til 

at kontakte os med emner, I finder relevante 

for selskabet at arbejde med.  

 

På vegne af bestyrelsen 

Louise Faber  

 

 

 
 

Deltagelse i WFOT-kongressen 

Louise Faber har modtaget et legat på 10.000 

fra Ergoterapeutforeningen til deltagelse i 

den ergoterapeutiske verdenskongres WFOT 

i Japan. Under kongressen var det muligt at 

følge Louise og hendes oplevelser via 

Fagbladet Ergoterapeuten på Facebook. Gå 

ind på siden og tjek billeder og beretninger 

fra kongressen.  I augustnummeret af 

Ergoterapeuten vil der yderligere blive bragt 

en artikel om Louise. 

 

Referat af årsmødet i EFS-Forskning i 

København den 10 Marts 2014 

Årsmødets tema var ”Kobling mellem 

forskning og praksis”. Der blev afholdt tre 

spændende oplæg med efterfølgende 

tematisering og diskussion. De tre oplæg var 

af Lisa Østergaard med Rehabilitation after 

lumbar spinal fusion. A clinical and economic 

evaluation, Tina Helle med Housing 

Accessibility Methodology Targeting Older 

People – Reliable Assessments and Valid 

Standards, og af Anette Kjærsgaard med 

Difficulties in swallowing and eating following 

Leder 

Nyt fra bestyrelsen 
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acquired brain injury - From a professional 

and a patient perspective.  

Efter de tre oplæg fik tilhørerne mulighed for 

at stille korte og specifikke spørgsmål til det 

enkelte oplæg. Samtidig formulerede 

tilhørerne spørgsmål til den efterfølgende 

diskussion, som blev nedskrevet og samlet. 

Spørgsmålene blev tematiseret i syv grupper, 

og prioriteret til en sammenhæng, som blev 

rammen for diskussionen. Nedenfor ses 

tematiseringerne og et oprids af den 

efterfølgende diskussion i stikordsform: 

1. Definitioner 

Spørgsmålene omhandlede hvilke faktorer, 
der er vigtige at forholde sig til i 
forskningsprojekter: 
 

• Betydningen af deltagelse fra andre 

professioner, der indgår i 

ergoterapeutiske forskningsprojekter 

eller anvendelse af andre teoretiske 

tilgange, som tænkes anderledes på 

tværs af professioner.  

• Forskning, som baseres på en selekteret 

gruppe, er vigtig med kritisk tilgang ift. 

generalisering af det vi finder samt 

overførbarheden heraf jf. overvejelser 

ift.: 

a) Studiers in- og eksklusionskriterier – 

personer, der indvilger i at indgå i 

studier, og de der ikke gør eks. de 

som ikke kan samtykke, og de der 

ikke ønsker at indgå i studier, 

adskiller de sig fra de inkluderede? 

b) Frasortering af 

patienter/personer/borgere i 

studier. 

• Vigtigt, at forskeren er eksplicit omkring 

in- og eksklusionskriterier. 

2. Målgrupper 

Spørgsmål gik på 

borgerens/patientens/personens 

forudsætninger for at indgå i studier og være 

med til udviklingen/implementeringen etc.  

Der er ikke ført noget til referat herfor.  

3. Redskaber/Intervention 

Spørgsmålene omhandlede hvilke 

redskaber/interventioner anvendes eller bør 

anvendes af ergoterapeuter samt kriterier 

herfor. De tre oplægsholdere uddybede valg 

af redskaber i relation til den enkeltes 

forskning og bidrog med overvejelser om 

hvilken betydning det havde, at det valgte 

redskab fandtes i anden forskning eller ej, 

hvorvidt det var det bedst egnede redskab i 

relation til pågældende patientgruppe, med 

anmodning om at prøve at anvende og 

implementere mere egnede redskaber. 

Supplerende: 

a) Måler redskabet det, det er udviklet 

til at måle og det vi er interesseret i? 

b) Måler det på kropsfunktionsniveau 

c) Måler det på aktivitet og 

deltagelsesniveau - som ergoterapeut 

ønsker vi helst at måle på aktivitet og 

deltagelsesniveau. 

• Der udtrykkes en stor forskel i at bruge 

redskaber i praksis og bruge dem i 

forskningsmæssige sammenhæng ift. 

effektmåling. 

• Udvikling af et nyt redskab eller 

anvendelse af et specifikt redskab – 

observationelle og/eller 

selvrapporterede redskaber? 

4. Validering  

Spørgsmål ift. validering af redskaber, der 

anvendes i praksis.   
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• Standardisere undersøgelser, der er 

valide– afhængig af leder og 

organisation. 

• Mange årsager til valg af  

undersøgelsesredskaber: 

a) Bedst mulige vurdering 

b) Hvem skal 

undersøgelsen/behandlingen 

/intervention rettes mod?  

c) Forskning om praksis 

d) Selvrapportering eller 

observationelle data 

e) Hvilke faktorer spiller ind på 

sygdommen? 

• Sygdomsspecifikke redskaber?  

• Shopping af redskaber: Lidt af det ene og 

lidt af det andet?! Praksis bør være 

stringente: 

a) Strukturerede og fokuserede valg  

b) Kun indenfor aktivitet/deltagelse og 

klientcentrering? 

c) Patienter i forskellig kontekst 

• Kigge på udvalgte instrumenters 

sammenlignelighed – overførbarhed 

mellem diagnoserne 

• Overvejelser ift. ergoterapeutisk 

kompetencer ved anvendelse af 

forskellige redskaber 

5. Resultaters betydning  

Spørgsmål om hvilken betydning 

resultaterne får samt om resultaterne er 

overførbare til andre populationer eller 

behandlingssteder? Dette blev belyst ud fra 

konkrete  forskningprojekters eksterne 

validitet, potentielle forklaringmodeller og 

styrkeberegninger. 

 

 

6. På tværs af professioner, sektorer, 

diagnoser og fagligheder  

Spørgsmål om hvorvidt de tre 

forskningsprojekters resultater kunne 

udbredes på tværs af professioner, sektorer, 

diagnoser og faglighed, blev der udtrykt 

forskellige muligheder afhængig af om den 

forskende ergoterapeut var en del af et 

tværprofessionelt team, om de fysiske og 

funktionelle problematikker og test kunne 

sættes i relation til daglige aktiviteter. Og 

endeligt havde det betydning og kunne skabe 

vanskeligheder at skabe sammenhæng til 

tværfaglige sammenhæng ved brug af et 

ergoterapeutisk redskab.   

7. Perspektivering  

Hvem bør være ansvarlig for opfølgning af 

resultatet af forskning relateret til 

ergoterapeutisk intervention? Kan tydeligere 

rollefordeling fremme implementering? Der 

ønskes et bredt ansvar blandt ledere, 

forskere, ergoterapeuter i praksis samt 

aftagere. Deltagerne udtrykte fordel ved 

standardiserede redskaber samt kliniske 

retningslinjer og samtidig som en del af 

ergoterapeutisk intervention diskuteres 

hvilke redskaber er specifikke nok til, at 

skelne mellem forskellige grader af 

funktionsnedsættelse, sygdom, forandring 

over tid og overensstemmelse mellem 

selvrapportering og observation. Der blev 

udtrykt et ønske udarbejdelse af 

metodeartikler på baggrund af eksisterende 

ergoterapeutisk forskning. 

Alle ergoterapeuter er forpligtet til 

evidensbaseret praksis/anvendelse af nyeste 

viden jf. vores autorisation.  

Fast procedure for implementering af bl.a. 

kliniske retningslinjer er der nogle der er 
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parat til at igangsætte? Hvem har ansvaret? 

Der blev nævnt kommende udfordringer ved 

implementering af Nationale kliniske 

retningslinjer, som er på vej fra 

Sundhedsstyrelsen. 

 

 
 
Ph.d. stipendium i klinisk 
medicin/ergoterapi/fysioterapi på Lund 
Universitet 

Institut for klinisk forskning på Lund 
universitet udbyder en Ph.d. stilling, som 
omhandler patienter med svær Parkinson 
sygdom, som er begrænset i deres 
aktivitetsudførelse. Formålet er at beskrive 
patientgruppen, sygdomsprofilen og 
sygdommens indflydelse på individ- og 
samfundsniveau samt udføre en 
sundhedsøkonomisk analyse. 

Ansøgningsfrist: 01.09.2014 

Se hele opslaget her: 
http://www.lu.se/erek/job/618686 

 
 

 
 
National Konference om Aldring og 
Samfund 
Den 2.-3. oktober er Dansk Gerontologisk 
Selskab for første gang vært ved National 
Konference om Aldring og Samfund. Det 
foregår i Middelfart. I fokus er det 
højaktuelle tema rehabilitering, men der er 
meget andet at hente. Blandt andet uddeles 
for første gang Kirsten Avlund-prisen og der 
er en lang række symposier og frie foredrag. 
Læs mere på: 

http://gerodan.dk/nb/forside/national-
konference-om-aldring-og-samfund/ 
 
Den 7. nationale 
rehabiliteringskonference på Nyborg 
Strand den 27. oktober. 
Årets konference kommer til at handle om 
hvordan det går med at udmønte de politiske 
referencer og dokumenter i praksis samt 
spejling af dokumenternes forståelse af 
rehabilitering med betydning for praksis, 
uddannelse og forskning. Læs mere på: 
http://www.rehabiliteringsforum.dk/nyhed
er/laes-
nyhed/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=74&tx_n
ews_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_
pi1%5Baction%5D=detail&cHash=840cf189
cc553ccf5aa2ef2a3b0dbdff 
 
Konference om professionsforskning i 
Oslo den 23-24 Oktober 2014.  
Oslo and Akershus University College of 
Applied Sciences står for denne NORDPRO 
konference: Den nordiske velfærdsmodel. 

Velfærdsstaten i forandring - konsekvenser for 

professionel praksis og faglig uddannelse.  
Temaet for konferencen er de nye 
udfordringer for professioner i forbindelse 
med de nordiske velfærdsmodeller. Læs 
mere på:  http://www.hioa.no/eng/Om-
HiOA/SPS/NORDPRO/NORDPRO-2014-
Conference 
 
Årsmøde i EFS-Forskning 2015 
Næste årsmøde afholdes i Aarhus den 9 
Marts 2015. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen.  
 
Hold generelt øje med EFS Forsknings FB-
side, hvor der vil blive orienteret om 
aktiviteter, som vi arrangerer. Her til 
efteråret afholdes blandt andet nogle 
spændende temadage om projektledelse og 
fundraising. 
 

 

Aktiviteter 

Opslagstavlen 
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Ophold i Indien kombineret med studier i 
freds- og konfliktforskning 
Ved seniorforsker emeritus Tove Borg 

 
Som ergoterapeuter interesserer vi os ikke 
alene for det enkelte menneskes 
aktivitetsproblematikker. Vi har også blik for 
de levevilkår, der skaber rammerne for 
menneskers muligheder, og for hvordan de 
er forbundet med sundhed og velfærd på 
statsligt og nationalt niveau. 
Da jeg for godt et år siden valgte at deltage i 
et semesters undervisning i freds- og 
konfliktforskning i Indien, ville jeg gerne, 
gennem det at bo, leve og studere i Indien i 
en periode, lære noget om Indiske forhold – 
om konflikter og fred, men også om sundhed 
og velfærd.  
 
Studiet i Pondicherry 
Universitetssemesteret, jeg deltog i, 
omfattede 1 måneds forberedelse 
herhjemme, 3 mdr´s studier i Pondicherry 
(syd for Chiennai, det tidligere Madras, og 
nord for den tidligere danske koloni 
Tranquebar), herunder 2 individuelle 
opgaver og et gruppeprojekt (som jeg 
gennemførte med tre medstuderende, to fra 
Sri Lanka og en tysker). Den meget 
kompetente, internationale lærergruppe, 
førte os, der deltog, rundt i freds- og 
konfliktforskningens historie, de problemer 
den konfronteres med og den udvikling, der 
sker aktuelt. Der var omfattende 
selvstændige studier med mange kilder at 
forholde sig til.  Blandt de vigtige temaer var: 
hvad betyder fred, vold i et globalt 
perspektiv, bevæbnet vold og kulturel vold, 
nye og gamle krige, fastlåste fredsprocesser, 
ikke-voldelig respons på konflikter, grunde 
til bevæbnede konflikter, vold og fattigdom, 

internationale love og Human Rights, 
terrorisme og jihad, human security, den 
tredje verdens kvinder og vestlig feministisk 
tænkning, FN´s rolle, atomkrig, 
protestbevægelser og cyberaktivisme, social 
retfærdighed, fred og udvikling, ulighed og 
demokrati, staternes rolle, tvungen 
migration og meget mere. Eksempler belyste 
i særdeleshed sydøst-asiatiske forhold.   
 
Undervisning, seminarer og diskussioner 
fandt sted dagligt mellem 9 og 15, hvor alt 
foregik på engelsk. Ind imellem var der 
forlængede weekender, der muliggjorde 
ekskursioner og rejser.  
 
Livet i byen 
Disse interessante studier blev helt fra 
starten indlejret i dagliglivet i Pundicherry. 
Jeg boede i et muslimsk kvarter. Den gamle 
del af Pundicherry, der strækker sig over tre 
fire kvadratkilometer, er opdelt i tre bydele, 
en fransk hvor franskmænd regerede da de 
var koloniherrer (efter første verdenskrig til 
1954), en muslimsk og en tamilsk del. Fra 
den åbne tageterrasse over min lejlighed, 
hvor jeg ofte gik op ved solnedgang - lyset 
var så smukt – lød mod nord højlydte 
muslimske bønner fra moskeens minareter 
og mod vest salmesang og bønner - også 
forstærket af højttalere - fra den katolske 
kirke. Nede om næste gadehjørne forbi 
køerne og hundene, der rodede i de store 
bunker affald, lød den lette musik fra et 
hindutempel, der åbnede sig mod gaden 
under gudebilledernes fremspringende og 
bemalede kroppe. 
På Mahatma Ghandi Road  og Jawaharlai 
Neruh Street er færdsen frygtindgydende 
tæt, som i alle Indiske byer, det vrimler med 
motorcykler, der også tjener som 
familiefartøj, som let kan rumme både far, 
mor og 2-3 børn, cykler, tut tuk´er og 
rickshaws, biler, trækvogne og selvfølgelig 
køer, hunde, høns og masser af mennesker, 

Artikel 
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der bevæger sig i hver sin retning med hver 
deres ærinder. Ud fra en Europæisk målestok 
synes trafikken livsfarlig, men der hersker en 
fascinerende og uudtalt opmærksomhed og 
smidighed, som man ikke kan slippe af syne. 
Det hele virker vildt og skørt, der er ikke 
andet at gøre end at overgive sig - og smile. 
Nej, ingen styrthjelme, først i Kerala (den 
sydøstlige stat, der i en lang årrække har haft 
kommunistisk styre) så jeg, at de også findes 
her.  
 
I dette lille skrift kan jeg hurtigt fortabe mig i 
det pulserende liv, jeg oplevede, kvinderne, 
som sjældent indlader sig på samtaler med 
udefra kommende, deres farverige sarier, 
der bruges hver dag i alle sammenhænge – 
selv kvinder der deltager i korporligt tungt 
bygningsarbejde klæder sig i sarier, de sirligt 
arrangerede frugter på markeder og 
fritstående vogne i gadebilledet, 
skolebørnenes uniformerede påklædning, 
deres leg i egne gader fuldstændig som børn 
i Danmark, de magre, nøgne mandeben og 
fødder uden sko, de manglende hjælpemidler 
af den type, vi kender, ubehandlede lidelser, 
manglende legemsdele, sigøjnerne og andre 
hjemløse – også familier – deres håbløse liv 
på gaden under usle presenninger, uden 
skolegang for børnene og andre fortabte 
muligheder – tilsyneladende uden nogen 
form for support – og alligevel - smilende. 
Men i denne korte beretning vil jeg også 
gerne videregive enkelte vigtige indsigter jeg 
fik gennem studier og ophold. 
 
Fredsslutninger efter voldelige konflikter 
Det liberale fredsprojekt, som det vi hører 
om i pressen i DK, hvor mæglingsbistand og 
krisehjælp forbindes med krav om udvikling 
af demokrati, er i krise. Mange af dets støtter 
gør ved hjælp af statistiske undersøgelser 
gældende, at antallet af mellem-statslige og 
civile krige er blevet reduceret i de sidste ti 
år, ligesom antallet af døde civilpersoner 

(måske med undtagelse af de tunge 
statistikker, der viser civiles død i Irak- og 
Afghanistan- krigene). Antallet af bosteder, 
hvor freden er varigt forhandlede, synes også 
at være øget. Dette er signifikant. Men, som 
Oliver Richmond, professor ved Department 
of Politics and International Relations, 
University of Manchester, UK (en af vores 
lærere), skriver, så maskerer disse tal en 
udbredt lokal utilfredshed med det, de 
liberale fredsaktioner aktuelt præsenterer 
for mennesker efter voldelige konflikter. 
Disse undersøgelser modsiger de ortodokse, 
institutionelle, eliteprægede og statsligt 
baserede tilgange, der er brugt i 
efterkrigssituationer så forskellige steder 
som Øst Timor, Bosnien, Kosovo og 
Cambodia. Indenfor de sidste 20 år, siger 
Richmond, har det liberale fredsprojekt ikke 
været gjort til genstand for fælles etiske 
overvejelser. I mange efterkrigsområder, går 
den lokale kritik på, at fokus i det liberale 
fredsprojekt og dens forsøg på genopbygning 
af stater, mangler etiske overvejelser: Der 
bruges dobbelte standarder, der på en gang 
stiller krav til det fredssøgende land og 
kommer donorlandene til gode, der benyttes 
tvang og sættes betingelser, fredsprojekterne 
er a-kulturelle, de giver sig ikke af med social 
velfærd og er ikke sensitive i forhold til de 
mennesker, der bor der (Richmond, 2011).  
Denne kritik er skarp og rammer 
menneskers hverdagsliv på måder, som også 
ergoterapeuter må vende sig imod. Kritikken 
er beslægtet med nogle af de diskussioner vi 
som ergoterapeuter støder på og måske 
involverer os i, nemlig i hvilket omfang vores 
faglige standarder er etnocentriske. Nærmer 
vi os patienter og grupper af klienter på 
måder, der er mere præget af vores egne 
normer og opfattelser end normer og 
opfattelser hos de borgere – både andre 
danskere og mennesker med andre etniske 
baggrunde – vi som professionelle skal 
samarbejde med? Er det normer, der er 
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udsprunget af vores egne livsformer, der 
kommer til at præge arbejdet. Og det endnu 
bredere spørgsmål, kan de 
ergoterapimodeller, der er på markedet - 
mestendels udviklet i USA, Canada og de 
europæiske lande - også bruges i oversøiske 
lande? 
 
Nye tilgange til fredsslutninger efter 
konflikter 
Hvilke bud gives der da inden for freds- og 
konfliktforskning på udvikling af nye 
tilgange? 
En voksende gruppe fredsforskere, bl.a. 
omfattende Richmond, mener, der er behov 
for pluralistiske tilgange til fredsprojekter. 
Der må tages hensyn til hvad fred skal 
betyde for de mennesker, der lever i de 
pågældende områder. Det medfører et behov 
for udforskning af den hverdagsprægede 

natur, der karakteriserer enhver varig 

fred. Der må fokuseres på en kulturelt 
tilpasset form for fred, der stemmes af i 
forhold til de pågældende mennesker og 
deres indbyrdes liv. Denne pointe peger på 
en ny form for liberal fred med en bredere 
social kontrakt, en som transcenderer de 
liberale og neoliberale vestlige bias, som er 
empatisk og emancipatorisk.  
Forskergruppen er optaget af hverdagslivet 

betragtet gennem en kritisk 

forskningsagenda for fred. Som 
ergoterapeut lægger man mærke til, at også 
her er man ved hjælp af mange års kritisk 
forskning kommet frem til hvor centralt 
hverdagslivet er.  Det er nødvendigt at 
forstå, hvordan mennesker, der levet i 
bestemte omgivelser, tænker og føler og 
hvad de sætter højst, når de midt i deres 
levede liv skal tilkendegive, hvordan diverse 
initiativer skal udformes, så det passer til 
dem. Her gælder det fred, hvad kendetegner 
den ønskede fred, hvori består den? På vores 
fagområde kan det gælde udformningen af 
rehabiliteringstilbud, hvad skal de bestå af 

og hvordan udformes de bedst i de bestemte 
borgeres perspektiv? Vi kan få svar på disse 
spørgsmål, når vi beder de mennesker hvis 
anliggende det er, om at tilkendegive deres 
meninger om det, vi skal udvikle - relateret 
til deres levede liv i forandring.   
       
Indien – et modsætningsfuldt og alligevel 
inklusivt land 
Sydøstasien er et område på kloden, der er i 
voldsom forandring og udvikling. Det er også 
et område, der er fyldt med både aktuelle 
konflikter, historiske efterspil efter 
konflikter og direkte fejder og voldelige 
konfrontationer. I dag står landet midt i 
aktuelle politiske spændinger og nye 
udviklingsmuligheder. Der er meget andet, 
jeg kunne have lyst til at berette om, 
problemstillinger i dette store 
modsætningsfyldte land, som det også er 
vigtigt for os at forholde os.  
Bruttonationalindkomsten har været på sit 
højeste de sidste tyve år (5 -6%  pr. år). Nu er 
der dog problemer med at fastholde den. 
Indien er blevet den næst hurtigst voksende 
økonomi globalt, kun overgået af Kina, men 
væksten har medført store miljøskader. 
Samtidig er det et voksende problem, at 
væksten kun er kommet den  voksende over- 
og mellemklasse til gode. For de fleste 
mennesker har væksten ikke medført bedre 
levevilkår og bedre offentlige tilbud om 
uddannelse og sundhed. Tværtimod, ledelsen 
af den offentlige sektor kritiseres for at være 
utilstrækkelig og der er megen  
korruption. Den private sektor, som de 
mindre bemidlede ikke har råd til at bruge, 
vokser. Mange lever undertrykte og udsatte. 
Trods den økonomiske vækst er Indien 
relativt sakket bagud målt på den sociale 
skala for levestandard. Problemerne 
indvirker desuden på kvinders stilling i 
samfundet, den seksuelle udnyttelse især af 
de fattigste kvinder og mangel på involvering 
af kvinders mange ressourcer, som ellers 
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andre steder, som fx i Bangladesh i høj grad 
fremmer samfundsudviklingen. Selv om 
regeringen officielt – allerede i 1947 - 
afskaffede kastesystemet eksisterer det 
fortsat, herunder udnyttelse af de kasteløse 
daliter, der stadig udfører alt det usleste 
arbejde, som ingen andre ønsker, men som 
samfundet er afhængigt af. 
Men der er også håb om forandringer bl.a. i 
kraft af, at det demokrati, som blev etableret 
i 1947 med Indiens selvstændiggørelse, nu 
synes under forandring til noget mere 
levedygtig. I dag har flere fået øje for, at 
demokrati ikke bare handler om valgpolitik 
og civile frihedsgrader, det drejer sig også 
om en ligelig fordeling af magt. 
Mit studieophold, der også omfattede 
oplevelser af den skønne natur man møder 
overalt i Indien, var også forenelig med 
glæden over at vende tilbage til et land som 
vores, til min dejlige familie, gode venner og 
kolleger.  
 
Referencer:  
- Oliver Richmond: A post-liberal Peace. 
Routledge 2011. 
- Jean Drèze & Amartya Sen: An Uncertain 
Glory. India and Its Contradictions.  Allen 
Lane an imprint of Penguin Books. 2013. 
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Formand 

 
Navn: Louise Lohmann Faber 
Titel: Udviklingsterapeut, cand,scient.san. 
 
Arbejdssted:  
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler  
Udviklingsansvarlig for Geriatri, KOL-
rehabilitering og Faldforebyggelse. 
 
Uddannelsesbaggrund: 
Sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san), 
Københavns Universitet, 2012. 
Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen, 
Ergo- og fysioterapeutskolen i Aalborg, 2002. 
 
Forskningsinteresser: 
Mine forskningsmæssige interesser og 
kompetencer ligger i tråd med min 
uddannelses profil indenfor den kliniske 
forskning. Mit fokus er på evidensbasering af 
den ergoterapeutiske praksis igennem 
relevante sygdomsspecifikke, generiske samt 
såvel mono- som tværfaglige redskaber og 
metoder. Min styrke er mit brede metodiske 
kendskab indenfor såvel kvalitativ som 
kvantitativ forskning samt mit daglige virke, 
hvor jeg udnytter denne viden i forsknings- 

og udviklingsprojekter i den kliniske 
ergoterapeutiske praksis samt i tværfagligt 
forskningssamarbejde.  Jeg har primært 
beskæftiget mig med forskning indenfor det 
ortopædkirurgiske område, men har 
igennem mit job, min uddannelse og tidligere 
erfaring et  
bredt kendskab til andre specialer og 
diagnosegrupper. Mine primære 
fokusområder er den ældremedicinske 
patient og ældre med hoftebrud. 
 
Vision for EFS for forskning: 
Min vision er at skabe mere fokus på 
ergoterapeutisk forskning. Jeg ønsker i 
højere grad at være med til at trække en rød 
tråd fra ergoterapeutiske 
forskningsspørgsmål til relevante 
studiedesigns og implementering af evidens 
til understøttelse eller ændring af praksis. 
Jeg vil arbejde for et fokus på metodisk høj 
kvalitet og et højt evidensniveau indenfor 
ergoterapeutiske og tværfaglige studier. 
 

Næstformand 

 

Navn: Kirsten Schultz Petersen  
Titel: cand. scient.soc., ph.d. og forsker 
 

Arbejdssted: 
MarselisborgCentret, Center for Forskning og 
Kvalitetsudvikling, Region Midt. 

Bestyrelsen i EFS-
Forskning 
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Uddannelsesbaggrund:  

Ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet ved Aarhus Universitet, 2009 
Kandidat fra Den Sociale 
Kandidatuddannelse ved Aalborg 
Universitet, 2002 
Uddannet ergoterapeut fra 
Ergoterapeutuddannelsen i Odense, 1983 
 

Forskningsinteresser: 
Aktuelt er jeg i gang med et 
forskningsprojekt om tilbagevenden til 
arbejde efter længerevarende sygemelding. 
Tidligere har jeg arbejdet i mange år som 
underviser på Ergoterapeutuddannelsen i 
henholdsvis Aalborg og Aarhus. Jeg har 
forsket i rehabilitering af mennesker med 
psykiske lidelser, og beskæftiget mig med 
brugerinddragelse indenfor 
socialpsykiatrien, hvor jeg har skrevet 
speciale, ph.d., udgivet artikler og bidraget 
med kapitler om brugerinddragelse og dets 
betydning i rehabilitering. Jeg har især 
anvendt kvalitative forskningsmetoder som 
case-studier, felt-arbejde, 
deltagerobservation samt individuelle og 
fokusgruppeinterview, men jeg interesserer 
mig også for Mixed Method designs. Mit 
ergoterapeutiske interessefelt spænder fra 
ergoterapeutiske teorier til anvendelse af 
undersøgelsesredskaber samt 
evidensbaseret praksis. Jeg har bidraget til 
oversættelse og validering af flere forskellige 
MOHO – undersøgelsesredskaber.  

Titel: Udviklingsergoterapeut, MSc. OT 
 

Arbejdsted:  

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, 
Bispebjerg Hospital 
 

Uddannelsesbaggrund: 
European MSc.OT, 2012 

Ergoterapeut, Aarhus 
Ergoterapeutuddannelse, 2002 
 
Forskningsinteresser: 
Har siden 2010 været ansat som 
udviklingsergoterapeut primært indenfor 
det neurologiske område på Bispebjerg 
Hospital med fokus på diverse 
udviklingsprojekter og 
kompetenceudvikling. Derudover har jeg 
forestået udviklingsprojekter bredt i 
ergoterapien fx et prævalensstudie af spise-
drikke-synke vanskeligheder blandt ældre 
lungemedicinske patienter indlagt med 
pneumoni og/eller dehydrering. Mit speciale 
fra EuroMaster uddannelsen var et 
kvalitativt studie omhandlende ældre 
mennesker med dysfagi. 
 
Vision for EFS for Forskning: 
Mine forskningsinteresser og visioner for mit 
bestyrelsesarbejde er at være med til at 
arbejde for at synliggøre og fremme 
ergoterapeutisk forskning med fokus på 
implementering i praksis. 
 

Økonomi- og PR-ansvarlig  

 

 Navn: Marc Sampedro Pilegaard 
Titel: Cand.scient.san, ergoterapeut,  
præ ph.d. stud. 
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Uddannelsesbaggrund:  
Sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san), 
Aarhus Universitet, 2014. 
Ergoterapeut, VIA University College Aarhus, 
2011. 
 
Forskningsinteresser: 
Mine primære interesser ligger indenfor 
rehabilitering, specielt svage og udsatte 
ældre som har oplevet et funktionsevnetab. 
Jeg er desuden interesseret i redskaber til 
måling af funktionsevne og til kognitiv 
udredning i relation til aktivitetsudøvelse. 
Mine forskningskompetencer består 
hovedsagligt af kvantitative metoder, hvor 
jeg særligt har viden om epidemiologi og 
biostatistik.  
 
Vision for EFS for Forskning: 
Jeg håber, vi en dag får opbygget endnu flere 
ergoterapeutiske forskningsmiljøer, så vi i 
samarbejde med praksis fortsat kan udvikle 
og forbedre dansk ergoterapi.  
  
 
Kommunikationsansvarlig og sekretær 

 
Navn: Jeanette Lindholm 
Titel: Lektor, Cand.Pæd.Pæd. Ergoterapeut, 
Ph.d-studerende 
 
Arbejdssted(-er): 
Lektor ved Ergoterapeutuddannelsen i 
Aarhus, VIA University College.  

Ph.d.-studerende ved Psykologi og 
Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet 
 
Uddannelsesbaggrund: 
Kandidat fra Cand.pæd.pæd. ved Danmarks 
Pædagogiske Universitet, 2006 
Pædagogisk Diplom Uddannelsen, Danmarks 
Læreruddannelse, 1998 
Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen i 
Aalborg, 1988 
 
Forskningsinteresser: 
Mit interessefelt i uddannelsesforskningen 
tager udgangspunkt i kompetenceudvikling 
hos studerende i professionsuddannelser. 
Kravene til nutidens sundhedsprofessioner 
er under forandring, hvor fokusområder som 
tværprofessionalitet, kvalitetsbevidsthed og 
-udvikling, er en del af diskursen, ligesom 
ergoterapeuter skærper fokus på deltagelse, 
meningsfuldhed og medinddragelse af 
målgrupperne i ergoterapiprofessionens 
virke. Dette har dannet baggrund for mit 
ph.d. projekt, der handler om 
professionsidentifikation i et livshistorisk 
perspektiv.  
 
Vision for EFS for forskning: 
Mit bidrag til bestyrelsesarbejdet rummer 
således perspektiver fra 
uddannelsesforskningen omkring 
livslanglæring og professionsidentitet. 
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Kommunikationsansvarlig og sekretær 

 
Navn: Karina Lund 
Titel: Udviklingsergoterapeut, 
cand.scient.san 
 
Arbejdssted:  
Ergoterapien, Herlev Hospital 
 
Uddannelsesbaggrund: 
Sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san), 
Aarhus Universitet, 2009. 
Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen, 
Aarhus, 1995. 
 
Forskningsinteresser: 
Jeg har siden 2013 været ansat som 
udviklingsergoterapeut ved Ergoterapien på 
Herlev Hospital. Siden min 
kandidatuddannelse i 2009 har jeg arbejdet i 
kombineret stillinger som specialeansvarlig 
ergoterapeut og udviklingsterapeut med 
klinisk arbejde indenfor både det 
neurologiske og medicinske speciale i 
kombination med udviklingsarbejde. Det 
kliniske arbejde har fordret min interesse for 
klinisk forskning og udvikling samt 
evidensbaseret praksis. Jeg har været og er 
involveret i både mono- og tværfaglige 
forsknings- og udviklingsprojekter indenfor 
forskellige specialer.   
 
Visioner for EFS for Forskning: 
Min interesse for at indgå i bestyrelsen for 
EFS Forskning er at synliggøre og fremme 
dansk ergoterapeutisk forskning og 
udvikling herunder fremme interessen for 
forskning og udvikling blandt 
Ergoterapeutforeningens medlemmer. 
  

Kommunikationsansvarlig  

 
Navn: Lola Qvist Kristensen 
Titel: Specialeansvarlig ergoterapeut 
 
Arbejdssted:  
Neurorehabiliteringen, Regionshospitalet 
Skive. 
  
Uddannelsesbaggrund: 
Sundhedsfaglig Kandidat (cand.scient.san), 
Aarhus Universitet, 2013. 
Ergoterapeut, VIA University College Aarhus, 
2010. 
  
Forskningsinteresser: 
Jeg har haft foden inden for det 
reumatologiske og neurologiske område med 
fokus på nye metoder i genoptræningen efter 
nedsat funktionsevne. Min primære 
forskningsmæssige interesse udspringer 
herfra og omfatter rehabilitering, hvor 
inddragelse af nye teknologier står centralt. 
Jeg har erfaring med såvel kvalitativ som 
kvantitativ forskning med overvejende 
kompetencer inden for kvantitative metoder. 
  
Visioner for EFS for Forskning: 
At vi kan øge fokus på implementeringen af 
ergoterapeutisk forskning i praksis, så vi 
fortsat ser muligheder for at styrke og 
udvikle den ergoterapeutiske rolle i såvel 
mono- som tværfaglige sammenhænge.  
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PR-ansvarlig  

 
 
Navn: Diana Nielsen 
Titel: Adjunkt, Cand.Pæd.Pæd.Psyk, 
Ergoterapeut 
 
Arbejdssted(-er): 
Adjunkt ved Ergoterapeutuddannelsen i 
Aarhus, ansættelse på Højskolen for 
Videreuddannelse og Kompetenceudvikling 
(VOK) samt Videncenter for 
Sundhedsfremme og rehabilitering, VIA 
University College 
 
Uddannelsesbaggrund: 
Kandidat fra pædagogisk psykologi ved 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 
2013 
Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen i 
Århus, 1995 
 
Forskningsinteresser:  
Min interessefelt er kritisk psykologisk 
praksisforskning. Desuden er jeg involveret i 
et forskningsprojekt, der går ud på at lave en 
afdækning af rehabiliteringsfeltet fra 1960-
2014. Formålet med projektet er at 
præsentere en samlet fremstilling af, 
hvordan rehabilitering som felt er etableret i 
Danmark gennem analyser af bl.a. love og 
bekendtgørelser, 4 professioners 
fagtidsskrifter (ergo- og fysioterapeuter, 
læger og socialrådgivere). 

 
Vision for EFS for Forskning:  
At fremme ergoterapeutisk forskning 
indenfor både kvalitative og kvantitative 
metoder. At selskabet kan være et forum for 
både forskere og praksis. At tilbyde 
studerende en adgang til forskningsmiljøer 
med mulighed for både netværksdannelse, 
vejledning og sparring eksempelvis i 
forbindelse med bachelorprojekter.  
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Formand  
Louise Lohmann Faber  
cand.scient.san, udviklingsterapeut, Geriatri 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 
Fysio- og ergoterapien, afdeling T 
Frederiksberg Hospital 
Ndr. Fasanvej 57 
2000 Frederiksberg 
Mobil: 25 85 18 17 
Mail: louise.lohmann.faber.02@regionh.dk   
 
Næstformand 
Kirsten Schultz Petersen  
Cand. scient.soc., ph.d. og forsker 
MarselisborgCentret 
P.P. Ørumsgade 9-11 bygning 1B 
8000 Aarhus C. 
Mobil: 23 81 85 71 
Mail: Kirsten.Petersen@stab.rm.dk     

   

Økonomiansvarlig og PR-ansvarlig 

Marc Sampedro Pilegaard 
Cand.scient.san, Ergoterapeut, præ ph.d.-
studerende 
Landlyst 15, Løgten.  
8541 Skødstrup  
Mobil: 20 72 29 72 
Mail: marcsampedro_nielsen@yahoo.dk   
 
Kommunikationsansvarlig og sekretær 
Jeanette Lindholm 
Cand.pæd.pæd. , ergoterapeut, ph.d-stud., 
lektor 
Ergoterapeutuddannelsen 
VIA University College 
Hedeager 2  
8200 Aarhus N 
Mobil: 51 24 76 49 
Mail: jli@viauc.dk 

 
 
 

Kommunikationsansvarlig og sekretær 
Karina Lund 
Udviklingsergoterapeut, cand.scient.san 
Ergoterapien 53O1 
Herlev Hospital 
Herlev Ringvej 75 
2730 Herlev 
Tlf. 38683811 
Mail: karina.lund@regionh.dk  
 
Kommunikationsansvarlig  

Lola Qvist Kristensen 

Specialeansvarlig ergoterapeut,  

cand.scient.san 

Neurorehabiliteringen,  

Regionshospitalet Skive. 

Resenvej 25 

7800 Skive 

Tlf. 78443811 

Mail: lolakris@rm.dk  

 
 
PR-ansvarlig  
Diana Nielsen 
Adjunkt, Cand.Pæd.Pæd.Psyk, Ergoterapeut 
Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus VIA 
University College 
Aarhus Campus N 
Hedeager 2 
8200 Aarhus N 
Tlf. 87552426 
Mobil: 41166014 
Mail: dasn@viauc.dk  
 
 
 

 

Kontaktoplysninger 


