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EFS Forskning – Årsberetning 2016-2017 

Bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen i marts 2016 kunne jeg konstatere at bestyrelse efter 1 år med kun 6 

bestyrelsesmedlemmer blev alle pladser i bestyrelsen besat og ved den efterfølgende konstituering blev posterne 

fordelt efter bestyrelsesmedlemmernes interesser og ønsker.  

Bestyrelsen har i indeværende periode bestået af  
Jeanette Lindholm 
Karina Lund 
Tove Lise Nielsen 
Diana Nielsen 
Lola Qvist Kristensen 
Mette Leth  
Jesper Mortensen 

Formand 
Næsteformand (Barsel) 
Økonomiansvarlig 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Suppleant (Næsteformand) 
Suppleant 
 

Da der skulle indkaldes til generalforsamling 2017 og der blev gjort mandtal over hvilke bestyrelsesmedlemmer 

der ønskede genopstilling, fremkom det at 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant ikke ønsker at genopstille og 

1 bestyrelsesmedlem trækker sig inden valgperiodens udløb.  

Begrundelserne for at fravælge EFS Forskning er et øget pres i at være ansat inden for sundheds- socialsektoren. 

Et øget pres en del ergoterapeuters oplever i forhold opgaveløsning uanset om man er ansat i kommuner, 

regioner eller på UC’erne.  

Det frivillige arbejde som bestyrelsen så dedikeret har lagt kræfter i fik svære betingelser, og således valgte 4 af 

bestyrelsens 7 medlemmer at prioritere anderledes mellem det frivillige arbejde og studie- og arbejdsopgaver.  

Disse beslutninger betyder, at der er 4 ledige pladser til besættelse i forbindelse med valg til bestyrelsen på 

generalforsamlingen 2017. 

Medlemmer af EFSF 
Medlemstallet for Selskabet har været konstant i perioden, enkelte udmeldinger og enkelte indmeldinger. 

Medlemstallet 1. januar var 162.  

Ergoterapeuter der ønsker indsigt hvad selskabet planlægger, artikler der formidles samt debat oplæg er noget 

højere. Selskabets venner på FB er for tiden 382 antal der støt stiger. 

Bestyrelsesmøder 
Der er afholdt 3 fysiske bestyrelses møder med skiftende lokalitet i København og Aarhus samt 6 Skypemøder. På 

de fysiske møder blev workshop planlagt med Anne G Fisher i generelle træk og den videre planlægning blev 

udlagt til videre planlægning i samarbejde i en ad hoc gruppe (Jeanette Lindholm & Karina Lund) med FNE AMPS 

(Mette Hedebo & Sonja Vinkler) Fortløbende orientering til bestyrelsen om forløbet. Forskningens betydning 

ergoterapeutisk intervention samt betingelserne for udøvelse af udviklingsarbejde i daglig ergoterapi, har været 

et tilbageværende emne, samt hvordan Selskabet kan støtte op omkring forskning- udviklingsarbejde. 

Nyhedsbrevenes indhold og udgivelse er et tilbagevendende punkt på møderne. 

ETF har ønsket at bruge Selskabet som support i forhold til indlæg i Ergoterapeuten samt indstik der supplerer 

Ergoterapeuten. Der blev for det kommende år aftalt 3 indstik med forskelige faglige og forsknings relaterede 

tematiseringer der løbende skulle udvikles. Grundet omlægning i ETF’s redaktionsgruppen er det første indstik 

stadig under udvikling. Mette & Karina har gennem året været i løbende kontakt med ETF.  

Aktiviteter gennem året 
I samarbejde med FNE-AMPS afvikledes en 3 dages workshop med professor Anne G Fisher (AGF), med titlen 

OTIPM som tema. Workshoppen tog udgangspunkt i et allerede aftalt 3 dages koncept hvor OPTIPM gennemgås 

som arbejdsprocesmodel og samtidig afprøves OPTIPM i relation til AGF casemateriale i form af videomateriale. 
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Mellem deltagerne og AGF blev faglige diskussioner flettet ind i programmet og disse bar præg af lysten og 

motivation til implementering af OTIPM på arbejdspladserne og i den forbindelse at brede arbejdsprocesmodellen 

ud og til flere kollegaer. Motivationen for anvendelse af OTIPM begrundes i et kvalitetsløft i ergoterapeutisk 

intervention hvor klientcentrering sættes i fokus. 

Yderligere referat fra de tre OTIPM – dage kan læse i Nyhedsbrev - Juni 2016. I evaluering efterspurgtes 

gentagelse af OTIPM dagene, denne gang geografisk placeret i Jylland.  

Bestyrelsen besluttede efterfølgende ikke at indgå i samarbejde med FNE AMPS om planlægning og afvikling af 

dette.   

Samarbejdet med FNE AMPS, har været udbytterigt, og har bekræftet ønsket om videre samarbejde på tværs 

FNE’ere og Selskaber 

 

På Professionshøjskolen Metropol samt VIAUC, Aarhus, ved vinter og sommer dimensionerne, er EFS for Forskning 

og dets arbejde formidlet af en til to bestyrelsesmedlemmer. Oplæggene har givet anledning spørgsmål 

vedrørende det at arbejde evidensbaseret og have interesse for forskning og udvikling inden for professionen. 

Ergoterapeutuddannelsen på UCL, Odense og UCC, Esbjerg har ytret ønsket om samme informationsmøder, 

hvilket ikke har kunne imødekommes i det indeværende år. 

Formanden har deltaget i Netværksmøde for FNE og Selskaber samt 2 møder i det Videnskabelige råd, samt 

REP16. Alle møder planlagt af ETF. Deltagelse på tværs af FNE, Selskaber og den politiske organisation giver 

mening i forhold til den samlede vision for det fremtidige faglige arbejde, samt deltagelse i faglig fællesskab. 

Et kort tilbageblik på bestyrelsen handlingsplan for 2016 og de aktiviteter vi planlagde og ønskede at afvikle, 

udtrykker ideen om at evidensbaseret viden bør komme til gavn for ergoterapeutisk praksis og det skal nå så 

mange som muligt.   

Desværre var der ikke tid og energi til at planlægge og afvikle workshops med formidling af udviklings- og 

forskningsprojekter produceret af nyuddannede ergoterapeuter, samt master- kandidat- og ph.d.- projekter. 

Årsmøde – Generalforsamling 
Årsmøde og generalforsamling afholdes d. 3. marts på UC Lillebælt, Odense i forlængelse af hinanden. 

Tematisering for årsmødet er ’ Igangværende forskning’ hvor 4 ph.s-studerende formidler ’work-in progress’ med 

aktuelle tematiseringer for ergoterapeutisk intervention. Program under udvikling formidles i uge 3. 

Som tidligere beskrevet er der 4 ledige pladser til besættelse i forbindelse med valg til bestyrelsen på 

generalforsamlingen 2017. 

Kommunikation – Nyhedsbrev og sociale medier 
EFS Forsknings ambitioner var gode, men det øvrige arbejdsliv, studieliv og hverdagsliv indhentede bestyrelsen 

og planer og fyraftensmøder med formidling af forskning og udviklingsprojekter blev skrinlagt.  

Økonomi 
Se bilag. 

Forslag til handlingsplan for EFS Forskning 2017 /2018 
I bestyrelsen inspireres vi af arbejdet med at søge relevant og aktuel udviklings- og forsknings viden, og nationale 

og internationale konferencer.  EFS forskning bestræber sig på at formidle viden der kan begrunde og motivere 

til implementering i ergoterapeutisk praksis. Vi er en bestyrelse der gerne vil løfte i flok, og har et ønske om at 
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samarbejde med de øvrige FNE’ere og Selskaber. For at være medlem af EFS forskning kræves det blot at man er 

ergoterapeut. Selskabet henvender sig ikke kun ergoterapeuter der arbejder med udvikling og forskning, vi 

lægger vægt på at udvikling og forskningsviden er relevant for alle ergoterapeuter og den praksis vi 

implementerer. 

Bestyrelsen holder bestyrelsesmøde d. 13.01, hvor aktiviteterne for 2017 / 2018 vil blive diskuteret. Revideret 

handlingsplan vil fremgå af beretnings der gives på Generalforsamling 3. marts 2017 

Møder 
• Afholde årsmøde og generalforsamling med valg til bestyrelse 

• Afholde tre ordinære heldagsbestyrelsesmøder henholdsvis i april, august og januar 

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

julimåned. 

• Formand deltager i Ergoterapeutforeningens Netværksmøder samt 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 selskabet aktiviteter. 

• 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 

• Deltagelse i relevant temadage eller konferencer 

Andre arbejdsområder 
• Ved årets arrangementer have fokus på medlemstilgang 

• ETF har i 2017 særlige fokus på studernede – hvordan kan EFSF samarbejde om dette? 

• Trivsel og kvalitet i forhold til forskning, evidens, redskaber og dokumentation.  

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

• F.eks.; Ergoterapiens dag som en del af 2017 aktiviteter evt. i samarbejde med regioner eller UC. 

• Undersøge medlemmerne forventninger til Selskabets aktiviteter – evt. i samarbejde med ETF 

 

Jeanette Lindholm 


