
  

Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 

Årsberetning 2016 

Formandsberetning 
Oplægget kan suppleres med billeder fra de forskelige arrangementer – video  

Generalforsamling 2015 

Ved bestyrelsesvalg fratrådte Louise Faber, Kirsten Petersen og Marc Sampedro. Mette Byrjalsen blev valgt 

som bestyrelsesmedlem for en 2 årig periode og Tove Lise Nielsen som suppleant for 1 årig periode. Inden 

det konstituerende bestyrelsesmøde fratrådte Mette Byrjalsen og Tove blev bestyrelsesmedlem for en 2 

årig periode. Mette Leth tiltrådte som suppleantfor 1 årig periode. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig på det konstituerende bestyrelsesmøde med følgende rolle 

fordeling. 

Jeanette Lindholm, formand, Karina Lund, næstformand, Tove Lise Nielsen, økonomiansvarlig, Diana 

Nielsen og Lola Q Kristensen, kommunikationsansvarlig, Mette Leth, suppleant og 

kommunikationsansvarlig. I Tove Lise Nielsens fravær er økonomien varetaget af formanden. Bestyrelsen 

har været udfordret af ikke at være fuldtallig idet der har manglet en suppleant. Trods dette er forskellige 

aktiviteter sat i værk af EFS for Forskning og lykkes med god deltagelse og tilbagemeldinger. 

Aktiviteter 

I 2015 har EFS Forskning afholdt årsmøde med efterfølgende generalforsamling, tre fysiske møde og 7 

virtuelle møder . Der er afviklet 2 workshop som fyraftensmøde samt to sammenhængende temadage med 

Anne G Fisher Workshops. 

Temaet for årsmødets var Vejen til forskning, hvor Lisa Østergaard, Lisbeth Villemoes, Marc Sampedro & 

Jeanette Lindholm bidrog med forskellige tilgange, iværksættelse og erfaring med forskningsprojekter. 

Oplæggende blev efterfulgt af spørgsmål og debat om vigtigheden i at ergoterapeuter involveres i 

udviklings- og forskningsprojekter og forsknings overordnet betydning for ergoterapi. 

På baggrund af et lille fremmøde på årsmødet og generalforsamlingen diskuterede bestyrelsen ved det 

konstituerende møde, hvilke aktiviteter og rolle selskabet ønskede for 2015. Med udgangspunkt i 

vedtægterne for selskabet formuleredes en vision for formidling af evidensbaseret viden. Med ønsket om 

at nå bredere ud blandt danske ergoterapeuter og øge medlemstallet for EFSF formuleredes en 

handlingsplan med forskellige formål og målgrupper for de enkelte aktiviteter. Formidling af evidens og 

forskning inden for ergoterapi samt ergoterapifaglige kernebegreber blev hovedtematiseringerne for årets 

aktiviteter. Handlingsplan for 2015 blev realiseret gennem temadage og workshops i samarbejde med 

professionshøjskolerne, andre faglige fora (FNE og Selskaber).  

2 workshops blev afviklet som fyraftensmøder i samarbejde med Professionshøjskolen VIA UC – Aarhus og 

Holstebro. Workhoppene blev afviklet som posterwalk, hvor formålet var at formidle viden fra BA- Master- 

og Kandidatprojekter. Studerende fra BA-uddannelsen og praksis ergoterapeuter indgik herefter i 

diskussioner om udviklings- og forskningsprojekters betydning for implementering af ergoterapeutisk viden 

og evidens.   
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I løbet af året er det skabt kontakt til andre UC’er som har interesse i samarbejde om lignende workshops i 

2016. 

Der har ligeledes været afholdt oplæg om EFS for Forskning og dets arbejde af en til to 

bestyrelsesmedlemmer på Professionshøjskolen Metropol samt VIAUC, Aarhus. Oplæggene har givet 

anledning til en snak om vigtigheden i at arbejde evidensbaseret og have interesse for forskning og 

udvikling indenfor faget. 

I samarbejde med FNE-AMPS afvikledes en 2 dages workshop med professor Anne G Fisher, med titlen 

Occupation-centered, -based and –focused – What is the difference? Workshoppen tog udgangspunkt i 

Anne’s artikel med selvsamme overskrift, og der blev gennemgået ergoterapifaglige kernebegreber, 

ergoterapeutiske arbejdsprocesmodeller og –redskaber samt målsætning. Workshoppen var præget af 

Anne’s humoristiske provokation, som skabte diskussioner blandt tilhørerende om kernefagligheden i 

dansk ergoterapi stor og/eller lille en del af ergoterapi der udøves i dansk kontekst sættes i værk gennem 

aktivitet. 

Samarbejdet mellem Anne G Fisher, Eva Wæhrens og FNE-AMPS resulterede i planlægning af et nyt 

arrangement i 2016 med OTIPM som tema. 

Ved ERGO 15 deltog flere bestyrelsesmedlemmer. Sammen med de øvrige Faglige netværk og -selskaber 

indgik 3 bestyrelsesmedlemmer i et fælles arrangement hvor det var muligt for kongresdeltagerne at møde 

de faglige selskaber. Direkte dialog med nuværende og kommende medlemmer satte fokus på hvilke 

ergoterapeuter der kan have udbytte af selskabets virke. 

Ved alle arrangementer, som EFS Forskning har afholdt i 2015, har der været et særligt fokus på, at den 

forskning og udvikling der formidles og de arrangementer selskabet indgår i, målrettes alle ergoterapeuter 

og ikke kun ergoterapeuter der er involveret i forskning- udvikling.  

Formand Jeanette Lindholm har desuden deltaget i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd – EVR, 

som bidrager til at fremme faglig udvikling af ergoterapi - samt deltaget i netværksmøder med de øvrige 

faglige fora afholdt i ETF. Dialogen mellem med ETF og de øvrige Faglige Netværk og Selskaber har givet 

mulighed for igangsættelse af samarbejde på tværs af de faglige fora. Som paraply selskab, EFS for 

Forskning ser sig selv som, der understøtter udvikling og forskning, har EFSF formuleret et ønske om at 

indgå i relationer på tværs af de faglige fora, bl.a. ved samarbejde om fremtidige arrangementer. 

Kommunikation - Nyhedsbreve og sociale medier 

En del af kommunikationsstrategien var at nå bredere ud blandt ergoterapeuter og 

ergoterapeutstuderende. Gennem nyhedsbreve og selskabet Facebook side var et særligt fokus at formidle 

aktuel ergoterapeutisk forskning og evidens. Det blev gjort ved at linke relevante artikler, og ved afholdelse 

af selskabets arrangementer blev relaterede artikler ligeledes formidlet gennem link på Facebook. 

Til årets arrangementer blev der udarbejdet pjecer og postkort samt en video om selskabet, ligesom 

selskabets poster blev anvendt for at sprede kendskabet til Selskabet vision og arrangementer. 
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Selskabet har ligeledes både oprettet en fælles Google drev til arkivering af dokumentationen samt en 

fælles mailadresse for selskabet.  

Medlemmer: 

I årets løb er ’venner’ på Facebook markant øget, men vigtigst, er at medlemstallet er steget fra 140 til 160. 

Økonomi 

Budget og regnskab gennemgås af Tove. 
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Forslag til arbejdsprogram for EFS Forskning 2016 

Møder 

• Afholde årsmøde og generalforsamling med valg til bestyrelse 

• Afholde tre ordinære heldagsbestyrelsesmøder henholdsvis i Aarhus (april) & København (januar & 

august) 

• Et månedlig virtuel bestyrelsesmøder – i de måneder hvor der ikke er ordinære bestyrelsesmøder – 

undtaget julimåned. 

• Formand deltager i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd 

• Løbende planlægningsmøder med udvalgte bestyrelsesmedlemmer ift. afholdelse af fyraftensmøder 

Kommunikation 

• Den lukkede gruppe oprettet for bestyrelsen på Facebook benyttes til kommunikation mellem møder 

• EFS for forskning Facebook holdes åben for alle interesserede ergoterapeuter, og der postes med 

aktiviteter som link til nyheder og artikler samt løbende orienterer om temadage. 

• Synliggøre EFS for Forskning over for ergoterapeutstuderende 

• Synliggøre EFS for Forsknings aktiviteter gennem arrangementer og diverse medier 

• Udgive 2-3 nyhedsbreve  

Arrangementer 

• Planlægge og afvikle temadag om OTIPM med Anne G Fisher i maj i samarbejde med FNE-AMPS. 

• Afholde fyraftensmøder med formidling forskning- og udviklingsprojekter af i samarbejde med 

Ergoterapeutuddannelsen (evt. Esbjerg & Odense - efterår 2016)  

• Planlægge fremtidige temadage i samarbejde med Selskaber og FNE (AMPS, Dysfagi & arbejdsmiljø) 

Samarbejde 

• Etablere yderligere samarbejde til de øvrige Ergoterapi Faglige netværk og –selskaber, samt styrke 

samarbejde med FIA, professionshøjskolerne og de kliniske forsknings miljøer 

• Styrke samarbejdet med ETF, synliggørelse, og gøre brug af gensidige ressourcer og fælles målsætning 

med ETF 

• Deltagelse i relevant temadage eller konferencer 

Andre arbejdsområder 

• Ved årets arrangementer have fokus på medlemstilgang 

• Arbejde med TRIV i forhold til forskning, evidens, redskaber og dokumentation. Hvilken rolle har 

forskning i TRIV konceptet og hvordan kan det understøtte forskning og evidensbasering 

• Arbejde med videreuddannelse i forhold til markedsanalyse om udvidede jobmuligheder for 

ergoterapeut  

• Centrale temaer som er gennemgående for hele det næste års arbejde 

• Nationale kliniske retningslinjer 

• Ergoterapeutisk kerneområder (Occupational baced and focused interventions and assessment 

tools 


