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Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen i marts 2017 konstituerede bestyrelsen sig med 6 bestyrelsesmedlemmer og posterne i 

bestyrelsen blev fordelt efter bestyrelsesmedlemmernes interesser og ønsker.  

Bestyrelsen har i indeværende periode bestået af  
Jeanette Lindholm 
Karina Lund 
Lone Lasse 
Lola Qvist Kristensen 
Naja B Kruse 
Cecilie Rotschild 
Vakant 

Formand 
Næsteformand 
Økonomiansvarlig 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Suppleant 
Suppleant 
 

  

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

Medlemstallet 1. januar var 156 (2017 - 160). Ifm. Årsmødet øget interesse for indmeldelse. 

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

højere. Selskabets venner på FB er for tiden 419 (2017 - 382). På FB stiger interessen for Selskabet, og antallet 

øges i forbindelse med opslag om arrangementer. 

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

På de fysiske møder blev rammerne for World OT samt temadag forår 2018 afstukket. Worlds OT blev planlagt og 

afviklet i samarbejde med Region MIDT/NORD / Lisbeth Krabbe Nielsen. Til de enkelte arrangementer udnævnes 

ad hoc grupper, der giver fortløbende orientering til bestyrelsen om forløbet. Forskningens betydning for 

ergoterapeutisk intervention samt betingelserne for udøvelse af udviklingsarbejde i daglig ergoterapi, er et 

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

Nyhedsbrevenes indhold og udgivelse er et tilbagevendende punkt på møderne.  

Aktiviteter gennem året 
I samarbejde med Regions MIDT/NORD afvikles international OT day, med tematisering ’Formidling af forskning 

med betydning for ergoterapeuter. Naja B Kruse formidlede viden og indsigt fra kandidat specialet : The 

association between having assistive devices and ADL ability and health-related quality of life: a cross secional 

study og people with advanced cancer.  Dorthe Meldgaard bidrog med viden og erfaring fra en 

udviklingsergoterapeut perspektiv ud fra overskriften – I hvilken retning bevæges ergoterapi på sygehus. 

Efterfølgende debat viste ergoterapeuters behov for at drøfte fremtidens muligheder i relation til udvikling og 

implementering af ergoterapeutiske undersøgelses redskaber. Heraf udsprang ideen om årsmødet 

tematisering ’COPM i et teoretisk, praksis og forskningsmæssigt perspektiv’. 

Samarbejde med Region MIDT/NORD har været udbytterigt, og således udbygges ønsket om samarbejde på tværs 

FNE’ere og Selskaber med et regionalt samarbejde. 

På Professionshøjskolen Metropol ved vinter og sommer dimensionerne, er EFS for Forskning og dets arbejde 

formidlet af et 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 fortsat ytret ønsket om samme 

informationsmøder, hvilket ikke har været muligt at imødekomme det indeværende år. 
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Formanden har deltaget i Netværksmøde for FNE og Selskaber samt 1 møde i det Videnskabelige råd. 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. EFS Forskning har gennem 

netværksarbejdet bidraget til ETF arbejde med Fremtiden grundfortælling om ergoterapi. 

Et tilbageblik på bestyrelsens handlingsplan for 2017 ses de aktiviteter vi planlagde og ønskede at afvikle og 

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

mange som muligt.   

På årsmøde og kommende temadag inviteres til formidling af udviklings- og forskningsprojekter produceret af 

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

Årsmøde – Generalforsamling 
Årsmøde og generalforsamling afholdes d. 8. marts 2018 på VIA, Campus N Aarhus i forlængelse af hinanden. 

Tematisering for årsmødet 2018 er ’COPM i et teoretisk, praksis og forskningsmæssigt perspektiv’, med 

oplægsholdere der bidrager med praksiserfaring og nyeste forskning. 

Generalforsamling 2018 afholdes på baggrund Selskabets vedtægter herunder afvikles det obligatorisk valg til 

bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer der er på valg genopstiller og en suppleantplads er vakant. 

Kommunikation – Nyhedsbrev og sociale medier 
Ideen om at formidle relevant og aktuel forskning til EFS Forsknings medlemmer og andre interesserede 

ergoterapeuter, betød at bestyrelsen fortsat arbejdede med kontakt og kommunikation via de sociale medier, 

udsendelse af Nyhedsbreve til medlemmerne (3 stk.) samt planlægning af temadage / fyraftensmøder med 

formidling af forskning og udviklingsprojekter. 

Økonomi 
Se bilag. 

 Forslag til handlingsplan for EFS Forskning 2018 /2019 
I bestyrelsen inspireres vi af arbejdet med at søge relevant og aktuel udviklings- og forsknings viden ved 

elektroniske søgning og fra nationale og internationale konferencer. EFS for 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 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. 

På baggrund af 2017 bestyrelsesarbejde foreslås handlingsplan 2018. Formulerings af 2018’s handlingsplan og 

årshjul, vil være den nye bestyrelses første opgave at formulere. 

Forslaget fremlægges på Generalforsamling 8. marts 2018 

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 

• Ad hoc møder med udvalgte bestyrelsesmedlemmer til de planlagte aktiviteter f.eks.: 
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• Planlægningsmøder ift. afholdelse af temadag /fyraftensmøder 

• Redigering og udgivelse af nyhedsbreve 

• Bidrage med ideer til artikler i ERGOTERAPEUTEN 

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 ergoterapeuter & ergoterapeutstuderende 

• Synliggøre EFS for Forsknings aktiviteter gennem arrangementer og diverse medier 

• Udgive 2-3 nyhedsbreve – særligt fokus på Verdens kongressen. 

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

Ergoterapeutuddannelsen.  

• EVT. planlægge fremtidige temadage i samarbejde med Selskaber og FNE 

• Nationale & internationale mærkedage – Forskningens Døgn og international OT 

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

samarbejde med FIA, professionshøjskolerne og de kliniske forskningsmiljøer 

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

• Deltagelse i relevant temadage eller konferencer med henblik på at få indblik i aktuelt forskning relateret til 

Ergoterapi samt at netværk. 

Andre arbejdsområder 
• Ved årets arrangementer have fokus på Selskabet virke og medlemstilgang via netværksarbejde, poster & 

postkort formidling 

• ETF havde i 2017 særlige fokus på studernede BA & Kandidat – hvordan kan EFSF bidrage til? 

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

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


