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HURRA: Halvårs 
fødselsdag!       

 
EFS for Forskning har nu eksisteret i 

godt et halvt år, og jeg kan som 

formand med tilfredshed tænke 

tilbage på selskabets første skridt. 

Selskabets første og vigtigste mål 

er, at være et forum, der styrker og 

fremmer vilkårene for dansk 

ergoterapeutisk forskning og 

specialeudvikling i samarbejde med 

Ergoterapeutforeningen og dens 

faglige grupperinger, samt 

forskningsmiljøer med relevans for 

ergoterapi på danske 

professionshøjskoler og 

universiteter. Det er en stor 

mundfuld og nås ikke med et 

fingerknips, men bestyrelsen har 

taget ihærdigt fat. Der er dels stillet 

skarpt på, hvordan vi kan matche 

den nye selskabsstruktur i ETF, dels 

taget hånd om at udarbejde 

materiale til en række forskellige 

grupper, vi gerne vil i kontakt med. 

I dette nyhedsbrev præsenteres den 

nye kommunikationsstrategi. 

Hvordan vil vi kommunikere med 

jer, vores medlemmer? Først og 

fremmest har vi fået ny 

hjemmeside, side om side med de 

øvrige faglige selskaber under ETF 

på 

http://www.etf.dk/efs_forskning/, 

og vi planlægger, at vores 

nyhedsformidling overvejende skal 

foregå her fremover.  

Men vi holder også fast i 

Nyhedsbrevet, som i fremtiden vil 

udkomme to gange om året, forår 

og efterår. Indholdet i nyhedsbrevet 

strammes op med prioritering af 

information om bestyrelsens 

arbejde, referater fra møder og 

kongresser, som har relevans for 

ergoterapeutisk forskning, 

boganmeldelser af 

forskningsrelateret litteratur samt 

formidling af udvalgte artikler fra 

udenlandske forskningstidsskrifter. I 

dette nummer er der for eksempel 

referat fra COTEC konferencen i 

Stockholm i maj 2012 og fra det 

internationale AMPS symposium, der 

blev afholdt i København i 

september 2012. 

 

Der er mange tidsskrifter, der 

indeholder artikler om forskning i 

ergoterapi samt forskning, som er 

relevant for ergoterapi. Danske 

ergoterapeuter publicerer i en bred 

vifte af tidsskrifter, men det er ikke 

altid, at det kommer til vores 

kendskab i EFS for Forskning. Vi må 

http://www.etf.dk/efs_forskning/
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derfor nøjes med i nyhedsbrevet at 

præsentere enkelte nedslag, som vi 

finder interessante og inspirerende 

for vore medlemmer i forhold til at 

søge ny viden vedrørende klinisk 

praksis udvikling og forskning i 

ergoterapi. At dække området 

fuldstændigt er ikke muligt, og vi 

har hårdt brug for, at I som 

medlemmer af EFS for Forskning 

bidrager til fælles videndeling med 

tips om og anmeldelser af artikler. 

Særligt interessant er selvfølgelig 

jeres egne publicerede artikler og 

også meget gerne omtale af artikler, 

som I har fået optaget i tidsskrifter 

(submitted), men som ikke er 

publiceret endnu. På den måde kan 

vi synliggøre aktuel forskning og 

bidrage til evidensbasering af klinisk 

praksis og til inspiration for 

forskning og udvikling af ergoterapi. 

 

Som det fremgår, er EFS for 

Forskning kommet godt fra start 

med en aktiv og engageret 

bestyrelse. 

Bestyrelsesmedlemmerne 

præsenterer sig nærmere i dette 

nyhedsbrev og er parate til at lytte 

til jeres ønsker og forhåbninger til 

selskabet, så bestyrelsesarbejdet i 

så høj grad som muligt kan præges 

af medlemmernes interesser. 

Aktiviteten i 

Ergoterapeutforeningens nye faglige 

struktur er dejligt stor, og som 

formand for EFS for Forskning deltog 

jeg i det første møde i ETF’s 

videnskabelige råd, som bl.a. er 

rådgivende for ETF’s 

hovedbestyrelse. Herved kan EFS for 

Forskning også bidrage i den store 

sammenhæng til gavn for gensidig 

inspiration til forskning i ergoterapi. 

Følg med i rådets arbejde på 

http://www.etf.dk/evr/. 

 

Lisbeth Villemoes Sørensen, 

formand for EFS for Forskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.etf.dk/evr/
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Referat af general-
forsamling 2012 i DSEF 
den 16. marts 2012 (kl. 
13.30) 
 
Deltagere:  Mette Leth, Sonja 

Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa 

Østergård, Helle Dreier, Kirsten 

Petersen, Marc Sampedro Nielsen, 

Gunnar Gamborg, Mette Vad, Anne-

Le Morville, Lisbeth Willemoes 

Sørensen, Hanne Peoples, Cecilie 

von Bülow, Ulla Pedersen. 

 

Referent:  Ulla Pedersen, sekretær i 

DSEF 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Gunnar 

Gamborg, som vælges enstemmigt. 

 

2. Åbning af 

generalforsamlingen 

Gunnar åbnede generalforsamlingen 

ved at erklære den lovligt indkaldt 

(senest 6 måneder efter 

regnskabsårets udløb og med 8 

ugers varsel), idet det er d. 16.03. 

og der er indkaldt medio december 

2011 i DSEF’s julebrev. 

Der er ikke fuldmagter med til 

mødet. Alle 14 tilstedeværende er 

medlemmer og har betalt 2012 

kontingent. 

 

3. Formandens beretning 

Formandens beretning er udsendt 

med januars DSEF-nyhedsbrev 2012 

og kan læses der. 

 

Bestyrelsen har i det forløbne år 

arbejdet videre med 2011-

generalforsamlingens tilslutning til 

forslaget om at samarbejde med ETF 

om at integrere DSEF i en ny faglig 

selskabsstruktur. Det indebærer at 

DSEF skal nedlægges i sin 

nuværende form og dernæst opstå 

på ny i sammenhæng med ETFs nye 

selskabsstruktur.  I december 

vedtog ETFs hovedbestyrelse de 

vedtægter, som DSEF-bestyrelsen 

har arbejdet med i længere tid, og 

nu er de klar til – forhåbentligt – at 

blive vedtaget af 

generalforsamlingen. Bliver det 

tilfældet, vil vi blive selskab nr. 4 

(muligvis nr. 5) i den nye 

selskabsstruktur. 

 

Der er ikke spørgsmål eller 

kommentarer til formandens 

beretning. Den godkendes 

enstemmigt. 

 

Fra bestyrelsen 
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4. Godkendelse af årsregnskab 

med revisorpåtegning 

Kassereren fremlægger 

årsregnskabet og driftsregnskab for 

2011.  P.g.a. aflyst temadag i 

efteråret 2011 har der ikke været så 

mange udgifter til medlemsmøder 

som planlagt. Regnskabet for 2011 

er endeligt afsluttet – der er ikke 

uafsluttede fordringer. 

Revisor Inger Schrøder har ingen 

bemærkninger til regnskabet og har 

således godkendt det. 

Dirigenten bemærker, at det er et 

regnskab med overraskende 

løsninger på at få tingene til at 

hænge sammen. Kirsten Petersen 

kommenterer, at det vil være godt, 

at regnskabet fremover er mere 

gennemskueligt, hvilket 

forsamlingen tilslutter sig. 

Der spørges til, om revisor har 

checket bankbeholdningens 

størrelse, hvilket ikke er tilfældet. 

Generalforsamlingen ønsker ekstern 

dokumentation for, at 

kassebeholdningen pr. 31.12.11 

eksisterer, derfor fremlægger 

kassereren dette dokument for den 

nye bestyrelse. 

 

Afstemning medfører, at 

generalforsamlingen godkender 

årsregnskabet. 

 

5. Indkomne forslag 

Der er indkommet et enkelt forslag 

– dette er fra bestyrelsen og 

behandles som punkt 5a. 

 

a) Bestyrelsen foreslår: 

Opløsning af DSEF 

Med begrundelse i de forhold, der er 

fremlagt i formandens beretning, 

ønsker bestyrelsen at opløse DSEF 

og danne et nyt selskab i den nye 

selskabsstruktur i ETF. 

Eva Währens spørger til, hvor DSEFs 

rolle er i den nye struktur, da det 

ikke er et fagligt selskab, men et 

forskningsselskab. Lisbeth og 

Gunnar forklarer, at der bliver tale 

om, at der bliver 7 faglige selskaber, 

mens DSEF sikrer forsknings- og 

metodologi interesser på tværs af 

specialer, så man – hvis man 

interesserer sig for forskning 

generelt og ikke præcis inden for et 

speciale – kan møde ligesindede og 

dyrke interesserne. Men et nyt 

fagligt selskab for forskning er 

næppe langtidseksisterende, 

bemærker Gunnar, men mere en 

overgangsløsning. 
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Der spørges til hvilken struktur, man 

stemmer det nye selskab ind i. 

Gunnar forklarer, at Dansk 

Ergoterapifagligt Selskab, DES, er 

overordnet paraply for rækken af 

selskaber.  ETFs videnskabelige råd 

(1. møde er på trapperne) består af 

formænd for de faglige selskaber, 

der kommer til at høre under DES. 

De kommende 8 selskaber 

(heriblandt det nye DSEF) vil høre 

under DES paraplyen. 

Hovedbestyrelsen sidder som 

kontrollerende garant og skal derfor 

godkende 

 

Der stemmes om, hvorvidt 

bestyrelsens forslag om opløsning af 

DSEF kan godkendes. Alle 14 

medlemmer stemmer for, ingen 

imod, ingen blanke stemmer. Der er 

imidlertid under 2/3 af DSEFs 

medlemmer til stede ved 

afstemningen, hvorfor endelig 

nedlæggelse af selskabet ikke kan 

ske på denne generalforsamling 

(ifølge vedtægterne). 

 

I stedet suspenderes resten af 

generalforsamlingens punkter 

(punkt 6-10), og vi går videre til 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

(Efterskrift: Den senere valgte 

bestyrelse for EFS for Forskning 

godkendte på sit 1. bestyrelsesmøde 

d. 23. marts 2011 dokumentation 

for beløb på kontoudtog, jf. 

manglende punkt fra 

generalforsamlingen). 

 

Referat af ekstraordinær 
generalforsamling 2012 i 
DSEF den 16. marts 2012 
(kl. 14.15). 
 

Deltagere: Mette Leth, Sonja 

Vinkler, Lisa Østergaard, Eva 

Wæhrens, Kirsten Petersen, Marc 

Sampedro Nielsen, Gunnar 

Gamborg, Mette Vad, Anne-Le 

Morville, Lisbeth Willemoes 

Sørensen, Hanne Peoples, Cecilie 

von Bülow, Ulla Pedersen. 

 

Referent:  Ulla Pedersen, sekretær i 

DSEF 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Gunnar 

Gamborg, som vælges enstemmigt. 

 

2. Åbning af den ekstraordinære 

generalforsamling 

Gunnar åbnede generalforsamlingen 

ved at erklære den lovligt indkaldt 
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(senest 6 måneder efter 

regnskabsårets udløb og med 8 

ugers varsel), idet det d. 16.03. og 

der er indkaldt medio december 

2011 i DSEF’s julebrev. 

Denne forsamling – uanset størrelse 

– er ifølge vedtægterne bemyndiget 

til at træffe beslutning om 

nedlæggelse af DSEF. 

 

3. Indkomne forslag 

Der er indkommet et enkelt forslag 

– dette er fra bestyrelsen og 

behandles som punkt 3a. 

 

3a) Opløsning af DSEF 

Bestyrelsen har i det forløbne år 

arbejdet videre med 2011-

generalforsamlingens tilslutning til 

forslaget om at samarbejde med ETF 

om at integrere DSEF i en ny faglig 

selskabsstruktur. Det indebærer, at 

DSEF skal nedlægges i sin 

nuværende form og dernæst opstå 

på ny i sammenhæng med ETFs nye 

selskabsstruktur. 

Der stemmes om forslaget: 

Enstemmig vedtagelse: 13 

medlemmer stemmer for, ingen 

imod, ingen blanke stemmer. 

 

Økonomiske midler fra DSEF tilgår 

ifølge vedtægterne ETFs 

forskningsfond. 

 

Mette Vad takker alle, der har været 

med til at starte DSEF – en vigtigt 

og godt initiativ, som har ført meget 

godt med sig. 

Der konkluderes, at en æra er slut! 

 

 

Stiftende general-
forsamling for EFS for 
Forskning, den 16.03.12. 
 

Deltagere: Mette Leth, Sonja 

Vinkler, Lisa Østergaard, Eva 

Wæhrens, Helle Dreier, Kirsten 

Petersen, Marc Sampedro Nielsen, 

Gunnar Gamborg, Mette Vad, Anne-

Le Morville, Lisbeth Willemoes 

Sørensen, Hanne Peoples, Cecilie 

von Bülow, Ulla Pedersen. 

 

Referent:  Ulla Pedersen, sekretær i 

DSEF 

 

1. Valg af dirigent 

Gunnar Gamborg foreslås og vælges 

enstemmigt. 
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2. Åbning af stiftende 

generalforsamling 

Gunnar åbnede den stiftende 

generalforsamling og bød 

velkommen. Den tilstedeværende 

gruppe er nu stiftere af et nyt 

selskab for ergoterapeutisk 

forskning. 

 

3. Valg af referent 

Ulla Pedersen vælges. 

 

4. Fremlæggelse af vedtægter 

Bestyrelsen for det gamle DSEF har i 

cirka 1½ år arbejdet med indhold og 

rammer for den nye 

selskabsstruktur i samarbejde med 

ETF. Dette har ført til udarbejdelse 

af et sæt vedtægter, som ETF har 

godkendt på sit 

hovedbestyrelsesmøde i december 

2011. Forslaget til vedtægter af den 

nye forening er udsendt til 

medlemmerne af det gamle DSEF i 

uge 10/2012 og ligger på DSEFs 

hjemmeside. 

 

Det nye selskabs navn bliver EFS for 

Forskning – og selskabet er medlem 

af DES. 

Gunnar gennemgår vedtægts-

forslaget. Undervejs drøftes 

medlem-skabet af EFS for 

Forskning: Man kan optages som 

ordinært medlem, når man er 

autoriseret ergoterapeut og medlem 

af ETF. Man kan optages som 

associeret medlem, når man har 

ansættelse uden for ETFs område – 

eller er anden faggruppe. Det 

skyldes, at ETF har økonomisk 

engagement i EFS for Forskning, 

men samtidig er DSEF-bestyrelsen 

blevet hørt i forhold til, at man kan 

være medlem uden at være ETF-

medlem, hvis ens stilling lægger op 

til, at man skal være medlem af en 

anden fagforening. 

Fremover vil regnskabet blive 

varetaget af ETF i samarbejde med 

kassereren i EFS for Forskning – 

dette modtages med glæde. 

 

Der stemmes om forslaget. Det 

bliver enstemmigt godkendt af den 

stiftende generalforsamling. 13 

stemmer for, ingen imod, ingen 

blanke stemmer. 

 

Hermed er det nye selskab EFS for 

Forskning stiftet! Tillykke!! 
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1. Forslag til arbejdsprogram, 

udarbejdet af den gamle 

bestyrelse 

Formanden for det gamle DSEF, 

Lisbeth Willemoes Sørensen, 

fremlægger forslag, som den gamle 

DSEF-bestyrelse anbefaler den nye 

at tage op som arbejdsprogram i 

EFS for Forskning. 

Forslaget drøftes og suppleres med 

yderligere forslag, så det samlede 

forslag til arbejdsprogram 2012 

bliver: 

 Implementere organisations-

ændringen, herunder rekruttere 

medlemmer 

 Nyhedsbreve samt styrke 

kommunikationen med 

medlemmerne og selskabets 

synlighed 

 1-2 temadage pr. år 

 Styrke samarbejdet med FiA, 

professionshøjskolerne og 

relevante kliniske forsknings-

miljøer 

 

Kommentar vedr. ’klubben for 

ergoterapeuter, der arbejder med 

udvikling og forskning’: Hvordan 

udnyttes bedst merværdien af, at 

klubben og EFS for Forskning 

beskæftiger sig med overlappende 

områder? Klubbens medlemmer er 

interessante for EFS for Forskning, 

og man kan med fordel opfordre 

dem til at melde sig ind i EFS for 

Forskning. Gunnar bemærker, at 

dette nu giver en vej for at komme 

ind i det demokratiske system. 

 

Kommentar: Nyhedsbreve kan ses 

som lidt gammeldags. Men hidtil har 

DSEF fastholdt det for at sikre, at 

eks. forskningsresultater kommer 

ud. Med nuværende 

udsendelsesfrekvens er det svært at 

sikre. Gunnar fortæller, at man 

planlægger en app, som knytter sig 

til nyheder i de nye selskaber. 

 

Der bør arbejdes på større synlighed 

af selskaberne generelt – ETF 

tænker at udvikle dette. 

 

2. Forslag til budget og 

fastlæggelse af kontingent 

Mette Vad gennemgår forslag til 

budget for 2012, hvor kontingent 

var fastsat til 100 kr. Driftstilskud 

fra ETF til det nye selskab vil blive 

overført i 2012 med virkning fra 

01.04.12. 

Midlerne fra det gamle DSEF 

overføres (via ETFs forskningsfond, 

som fik dem ved nedlæggelsen) til 

EFS for Forskning. 
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Beslutning: Kontingent i resten af 

2012 er 100 kr. (dem, der har betalt 

til DSEF overføres automatisk som 

havende betalt til EFS for Forskning 

for 2012). Enstemmigt vedtaget. 

Kontingent i 2013: 

1. forslag: 150 kr.  

Afstemning: 4 for, 5 imod, 4 blanke 

stemmer. Forslaget nedstemt. 

2. forslag:  100 kr.  

Enstemmigt vedtaget. 

 

3. Valg af 

bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter. 

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer (3 

personer for 2 år og 2 personer for 1 

år): Kirsten Petersen, Lisbeth 

Villemoes, Sørensen, Hanne Peoples,  

Lisa Østergaard, Cecilie von Bülow. 

Bestyrelsen konstituerer sig med 

funktioner og med antal år, man er 

valgt for ved førstkommende 

bestyrelsesmøde. 

2 suppleanter (1-årig periode): Ulla 

Pedersen, Marc Sampedro Nielsen 

 

4. Valg af revisor og 

revisorsuppleant 

Inger Schrøder har ikke ønsket at 

fortsætte som revisor for den nye 

forening, og vi siger tak for hendes 

indsats, mens hun har været revisor 

i DSEF. 

Bestyrelsen for EFS for Forskning 

har til opgave efterfølgende at finde 

revisor/økonomisk kontrollant. Mette 

tilbyder sig – i første omgang går 

Gunnar tilbage til ETF og sikrer 

reglerne herfor. 

 

5. Eventuelt 

Tak for indsatsen til den afgående 

bestyrelse og for alle, som har virket 

for DSEF gennem årene! 

 

 

Præsentation af den 
nye bestyrelse 
 

Lisbeth Villemoes Sørensen 

(formand) Forsknings- og 

udviklingsergoterapeut. 

Arbejdssted:  

Klinik for Ergo- og Fysioterapi, 

Rigshospitalet. 

Uddannelsesbaggrund: 

Ph.d. Det Sundhedsvidenskabelige 

fakultet, Københavns Universitet, 

2007. 

Godkendt som specialergoterapeut i 

gerontologi, Ergoterapeutforeningen, 

2003. 
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Master of Public Health, Institut for 

Folkesundhed, Københavns 

Universitet, 1998. 

Ergoterapeut, 

Ergoterapeutuddannelsen i 

København, 1969. 

Forskningsinteresser: 

Min hovedinteresse er at medvirke 

til forskningsbasering af ergoterapi. 

Udgangspunktet for det er min 

interesse for hele spekteret af 

forskningsmetoder, der kan 

anvendes i relation til ergoterapi. 

Jeg har medvirket ved udviklingen af 

et diplommodul på 10 ECTS point for 

ergoterapeuter, ”Evidensbasering af 

klinisk ergoterapi”, og jeg underviser 

på modulet. Mit ph.d.-projekt 

handlede om personer med demens 

i tidlig fase og deres pårørende, og 

jeg er stadig involveret i forskning 

på dette felt. 

 

Lisa G. Østergaard (næstformand) 

Forskningsansvarlig Terapeut, 

ergoterapeut, cand.scient.san., 

ph.d. stud. 

Arbejdssted:  

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, 

Aarhus Universitetshospital. 

Uddannelsesbaggrund:  

Ph.d. stud., Aarhus Universitet 

(afhandling indleveres oktober 

2012). 

Sundhedsfaglig kandidat 

(cand.scient.san.), Aarhus 

Universitet, 2007. 

Ergoterapeut, Aarhus 

Ergoterapeutuddannelse, 2002. 

Forskningsinteresser: 

Jeg har siden 2007 været ansat i 

Forsknings- & Udviklingsenheden i 

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen 

ved Aarhus Universitetshospital. I 

kraft af min funktion som 

forskningsansvarlig terapeut er jeg 

involveret i en bred vifte af 

forsknings- og udviklingsprojekter 

indenfor forskellige specialer.  

Min personlige forskning omhandler i 

høj grad kliniske randomiserede 

undersøgelser, hvor jeg har haft et 

særligt fokus på rehabilitering efter 

rygoperationer. I min forskning 

beskæftiger jeg mig både med 

monofaglige ergoterapeutiske 

projekter og tværfaglige 

rehabiliteringsprojekter. Derudover 

arbejder jeg med sundheds-

økonomiske evalueringer knyttet til 

de randomiserede studier. 
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Kirsten Petersen 

(bestyrelsesmedlem), ergoterapeut, 

cand.scient. soc. ph.d. 

Arbejdssted:  

Lektor ved Ergoterapeutuddannelsen 

i Aarhus, VIA University College.  

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 

forsknings- og udviklingsprojekter 

omhandlende rehabilitering af 

mennesker med psykisk sygdom 

samt rehabilitering af ældre 

mennesker. Jeg har i mange år 

beskæftiget mig med 

brugerinddragelse indenfor 

socialpsykiatrien, hvor jeg har 

skrevet speciale, ph.d.-afhandling 

samt artikler, og har bidraget med 

kapitler om brugerinddragelse og 

dens betydning i rehabilitering. Jeg 

interesserer mig især for kvalitative 

forskningsmetoder, hvor jeg har 

erfaring med at anvende 

casestudier, feltarbejde, 

deltagerobservation samt 

individuelle interviews og 

fokusgruppeinterview. Mit 

ergoterapeutiske interessefelt 

spænder fra occupational science til 

ergoterapeutiske 

undersøgelsesredskaber. Jeg har 

medvirket i oversættelse og 

validering af flere MOHO-

undersøgelsesredskaber: OSA, 

ACIS, MOHOST, WRI og WEIS.   

 

Ulla Pedersen (sekretær) 

Konsulent, ergoterapeut, MSU. 

Arbejdssted: 

Udviklings- og Forskningsafdelingen, 

University College Syddanmark. 

Uddannelsesbaggrund: 

Master i sundhedspædagogik, DPU, 

Aarhus Universitet, 2008. 

Ergoterapeut, Aarhus 

Ergoterapeutuddannelse, 1988. 

Forskningsinteresser: 

Jeg er ansat i Videncenter for 

Sundhedsfremme på UC 

Syddanmark og varetager en bred 

vifte af udviklingsprojekter og 

evalueringer. Jeg har særlig 

interesse i sundhedsfremmende og 

deltagerinvolverende processer i et 

empowerment- og 

handlekompetenceperspektiv.  
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Cecilie von Bülow 

(bestyrelsesmedlem) 

Forskningsassistent, ergoterapeut, 

MSc. 

Arbejdssted: 

Parker Instituttet, reumatologisk 

afdeling, Frederiksberg Hospital. 

Uddannelsesbaggrund: 

Master i medicinsk videnskab, ved 

Lunds Universitet, 2012. 

Professions bachelor i Ergoterapi 

2006. 

Forskningsinteresser: 

Aktuelt forsker jeg i relation til 

personer med kronisk 

generaliserede smerter inklusiv 

fibromyalgi. Jeg undersøger, 

hvordan denne kroniske tilstand 

påvirker evnen til at udføre 

hverdagsopgaver, og hvilken effekt 

et længerevarende 

aktivitetsfokuseret ergoterapeutisk 

program har på denne målgruppe. 

Jeg er særligt interesseret i 

forskning med et aktivitetsorienteret 

fokus. Jeg benytter AMPS i mine 

studier, dels for at anvende et 

standardiseret måleredskab, dels 

fordi redskabet muliggør en 

målrettet indsats i planlægningen af 

den ergoterapeutiske intervention. 

Jeg har mest erfaring med 

gennemførelse af kvantitative 

studier, men har også stor interesse 

for de kvalitative.  

Symptombilledet hos mennesker 

med kronisk generaliserede smerter 

karakteriseres af bl.a. smerte og 

træthed og kan forveksles med 

symptombilledet blandt andre 

sygdomme, eks. cancer, KOL og 

hjertesvigt. Min forskningsmæssige 

interesse breder sig derfor til 

generelt at omhandle mennesker, 

der lever med en kronisk 

funktionsnedsættelse i hverdagen. I 

den henseende også forskning 

relateret til ergoterapeutisk 

intervention til disse målgrupper, 

med henblik på at øge evnen til at 

klare opgaver i hverdagslivet.   

 

Marc Sampedro Pilegaard 

(økonomiansvarlig), 

stud.cand.scient.san og 

ergoterapeut. 

Arbejdssted:  

Studentermedhjælper CFK - 

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 

Region Midtjylland og 

gæsteunderviser ved VIA University 

College Aarhus.  

Uddannelsesbaggrund: 

Ergoterapeut, VIA University College 

Aarhus, 2011. 
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Studerende ved Den 

Sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse, Aarhus 

Universitet, 2012-2014.  

Forskningsinteresser: 

Mine primære interesser ligger 

indenfor geriatrien, aktuelt svage og 

udsatte ældre, som efter 

hoftefraktur har haft et væsentligt 

funktionstab. På nuværende 

tidspunkt er jeg i gang med et 

semesterprojekt på Den 

Sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse, hvor jeg 

undersøger sammenhængen mellem 

postoperativ smerte og 

funktionsevne hos svage ældre efter 

hoftefraktur. Jeg er desuden 

interesseret i redskaber til måling af 

funktionsevne og til kognitiv 

udredning i relation til 

aktivitetsudøvelse. Mine 

forskningskompetencer er 

hovedsagligt indenfor det 

kvantitative, men jeg har også 

ambitioner om på sigt at arbejde 

med kvalitative metoder.    

 

Hanne Peoples 

(kommunikationsansvarlig), 

forsknings- og 

udviklingsergoterapeut, MSc.OT. 

Arbejdssted: 

Fysio- og Ergoterapien, Hvidovre 

Hospital. 

Uddannelsesbaggrund: 

European Master of Science in 

Occupational Therapy, 2009. 

Ergoterapeut, 

Ergoterapeutuddannelsen i 

København, 1999. 

Forskningsinteresser: 

Jeg er ansat i Fysio- og Ergoterapien 

på Hvidovre Hospital, hvor jeg er 

ansvarlig for forskning og udvikling i 

ergoterapi samt projekter relateret 

til patientoplevet kvalitet. Aktuelt er 

jeg i gang med et projekt 

omhandlende terapeutisk taping til 

børn (½-3 år) med cerebral parese. 

Projektet skal belyse effekten af 

denne behandlingsform, relateret til 

børns mulighed for aktivitet og 

deltagelse. Projektet har endvidere 

en kvalitativ del, med interview af 

forældrene til de børn, som 

modtager denne behandling. 

Jeg har arbejdet med 

brugerinddragelse i forskellig 

sammenhæng med udgangspunkt i 

kvalitative forskningsmetoder.  

Mit speciale fra EuroMaster 

uddannelsen var en kvalitativ 

metasyntese af oplevelse af 

rehabilitering efter apopleksi. 
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Kommunikations-
strategi for EFS for 
Forskning 
Som beskrevet i lederen ønsker den 

nye bestyrelse at styrke 

kommunikationen til medlemmerne. 

Dette har udmøntet sig i en ny 

kommunikationsstrategi. 

 

Kommunikationsstrategien for EFS 

for Forskning skal understøtte 

sammenhængen mellem vision og 

handleplan og danne grundlag for, 

hvordan vi ønsker at fremstå 

udadtil. 

 

VISION:  

Det er selskabets vision at sætte 

fokus på ergoterapeutisk forskning, 

for såvel studerende som 

ergoterapeuter. Formålet med 

selskabet er at synliggøre og 

fremme ergoterapeutiske forskning. 

Udadtil ønskes at fremstå som et 

synligt og visionært selskab, der 

bidrager med såvel viden som 

debatoplæg.   

 

MISSION: 

 At fremme og styrke vilkårene 

for dansk ergoterapeutisk 

forskning og specialeudvikling. 

 At udbrede viden og interesse for 

dansk ergoterapeutisk forskning 

og specialeudvikling gennem en 

kommunikation præget af:  

 

Åbenhed & Synlighed 

 Kommunikationen vedrørende 

bestyrelsens og selskabets 

arbejde fremmes gennem 

åbenhed og synlighed, bl.a. via 

bestyrelsesreferater og 

nyhedsbreve på selskabets 

hjemmeside. 

 

Aktualitet & Tilgængelighed 

 Ved løbende at kommunikere 

information med relevans for 

dansk ergoterapeutisk forskning 

og specialeudvikling videre til 

medlemmer og 

samarbejdspartnere. 

 Ved at henvendelser fra 

medlemmer og 

samarbejdspartnere behandles 

løbende, mhp. at sikre et flow i 

kommunikationen. 

 

Dialog & Samarbejde 

 Kommunikationen med 

medlemmer og samarbejds-

partnere skal ske både gennem 

aktiv og direkte dialog (fx på 
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generalforsamling, temadage) 

samt indirekte dialog.  

  

Målgruppe:  

 EFS for Forsknings medlemmer 

 Ergoterapeutforeningen 

 Eksterne organisationer, ex. FiA 

og forskningsmiljøer på 

University Colleges samt de 

regionale og kommunale 

forskningsmiljøer. 

 Øvrige EFS’er. 

 Kommende medlemmer. 

 

Kommunikationsmedier:  

Missionen søges opnået via følgende 

kommunikationsmedier: 

 Hjemmeside. 

 Nyhedsbreve. 

 Facebook. 

 Konferencer, kurser og 

temadage. 

 Møder i videnskabelige råd samt 

ergoterapeutuddannelser i DK. 

 Skriftligt informationsmateriale, 

f.eks. pjecer. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

COTEC, Congress of 

Occupational Therapy 

i Sverige, 2012 
 
Referat af: Cecilie von Bülow, 

MSc.OT 
 

Dette var den niende COTEC 

kongres, der i år blev afholdt i 

Stockholm i Sverige, i perioden d. 

24.-27. maj. Kongressens tema var 

”Occupation Diversity for the 

future”. Alle ergoterapeuter havde 

mulighed for at indsende abstrakt, 

med henblik på at få accepteret en 

mundtlig præsentation eller en 

poster-præsentation.  

 

COTEC er en kongres for 

ergoterapeuter, og der udveksles 

ideer og præsenteres forsknings og 

udviklingsprojekter fra hele verden. 

På kongressen var der ca. 570 

mundtlige – og 

posterpræsentationer fra i alt 45 

lande. Endvidere blev der afholdt 

flere workshops. En mundtligt 

præsentation varer 20 min, inkl. 5 

ARTIKLER 
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min til spørgsmål/diskussion og til 

workshops er der afsat en time, hvor 

deltagerne indgår i 

plenumdiskussioner. Præsentationer 

og workshops blev inddelt under et 

af følgende 23 forud definerede 

emner: 

 Diversity and daily activities 

 Diversity and social culture 

factors 

 Diversity and occupational 

balance 

 Diversity and gender 

 Diversity and place integration 

 Diversity and concepts and 

models 

 Diversity and theory 

development 

 Diversity and vulnerable group in 

society 

 Diversity and continuum of 

rehabilitation 

 Diversity and formal and informal 

care 

 Diversity and occupational 

therapy intervention 

 Diversity and assessment 

 Diversity and therapist-client 

interaction 

 Diversity and design for all 

 Diversity and housing 

 Diversity and technology 

 Diversity and research methods 

and methodology 

 Diversity and professional 

development 

 Diversity and curriculum 

development 

 Diversity and student-teacher 

integration 

 Diversity and school 

 Diversity and work related health 

 Diversity and labor market work 

Til kongressen var inviteret følgende 

keynote speakere: 

Dr Rokho Kim, WHO – havde sin 

keynote speech d. 24. maj, 

omhandlende: “Health and wellbeing 

through the diversity of occupation 

for future health development of 

European countries.” 

Professor Susanne Iwarsson, Lund 

University, holdt keynote speech d. 

25. maj 2012, omhandlende: 

“Occupational therapy for the 

ageing European population - Are 

we ready to meet the challenges?”  

Barbara Piskur, PhD student, Zuyd 

University of Applied Sciences, the 

Netherlands, havde keynote speech 

d. 26. maj 2012 omhandlende: 

“Social participation: Redesign of 
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research, education and practice in 

occupational therapy.”  

Anne Carlsson, president of the 

Swedish Rheumatism Association, 

havde keynote speech d. 27. maj 

2012 omhandlende: “The patient 

and the occupational therapist – 

coping with everyday life.”  

 

 

Internationalt AMPS 
symposium 2012 
Referat af: Hanne Peoples, MSc.OT. 

 

 

Hvert 4. år afholdes der 

internationalt AMPS symposium og i 

år lagde Rigshospitalet i København 

hus til under titlen: ”Implementing 

occupation-focused and 

occupation-based services” 

EFS for Forskning var 

repræsenteret, dels med en poster 

for selskabet, og som tilhører til de 

mange indlæg. Jeg vil i dette referat 

forsøge at gengive lidt af det, jeg 

hørte. 

 

Symposiet blev indledt af professor 

Anne G. Fisher, ph.d., OT, Umeå 

Universitet Sverige, med foredraget: 

”Implementing occupational-focused 

and occupational-based services: A 

mandate for occupational therapy. 

Omdrejningspunktet var 

understregningen af aktivitet som 

kernen i ergoterapi. Anne Fisher 

fremhævede og reflekterede over 3 

begreber som ofte bliver benyttet i 

beskrivelsen af ergoterapeutisk 

intervention: Occupational-centred, 

occupational-based og occupational-

focused. De tre begreber benyttes 

ofte synonymt, men rummer, ifølge 

Anne Fisher, noget forskelligt. 

Begreberne kan benyttes som en 

slags aktivitetsrelateret terminologi, 

hvor begreberne er betinget af 

hinanden: 

1) Occupation-centred: “To adopt 

a profession-specific perspective – 

one which places occupation in the 

centre and becomes a lens to 

understand people as occupational 

being.” 
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2) Occupation-based: “To use 

occupation as the foundation. To 

engage the person in occupations 

and use occupations as the method 

or means of evaluating or 

intervening.” 

3) Occupation-focused: “To place 

occupation in focus – to have 

occupation as the proximal focus of 

occupation. 

Yderligere information: Fisher A. & 

Griswold L.A. ”Performance skills” i 

den nye udgave af Willard og 

Spackman’s “Occupational Therapy” 

(in press). 

 

Anne Fishers åbningsforedrag blev 

efterfulgt af symposiets første key-

note speaker Brenda Merritt, ph.d., 

OT.reg., Dalhouise Universitet, 

Canada, som gav et indlæg om 

aktivitetsbaseret ergoterapi og 

forebyggelse til mennesker med 

HIV.  Brendas hovedbudskab var en 

opfordring til ergoterapeuter om at 

anlægge, hvad hun kaldte en ”Up-

stream Approach”. Med det mente 

hun, at ergoterapeuter i højere grad 

bør være proaktive og involvere sig i 

det forebyggende arbejde, herunder 

tidlig undersøgelse og intervention 

og ikke først efter, at skaden er 

sket. 

Symposiets anden key-note speaker 

var Birgitta Bernspång, dr. med Sci. 

OT.reg., Umeå Universitet, Sverige, 

som gav et oplæg under titlen: 

”Building evidence using 

occupational therapy programs 

guided by models of practice”. 

Birgitta understregede vigtigheden 

af, at ergoterapeuter arbejder 

evidensbaseret, og at de 

systematisk indsamler viden fra 

praksis så denne viden efterfølgende 

kan benyttes i forskningsmæssig 

sammenhæng og dermed på sigt 

kvalitetsudvikle den 

ergoterapeutiske praksis. Birgitta 

Bernspång underbyggede sine 

pointer gennem et eksempel fra 

Umeå Universitet, hvor der er 

udviklet et ergoterapeutisk program 

(en slags praksis algoritme), baseret 

på OTIPM, til systematisk 

beslutningstagning og indsamling af 

data fra ergoterapeutisk praksis. 

 

Symposiets tredje key-note speaker 

var Ingeborg Nilsson, dr. Med. 

OT.reg., Unemå Universitet, Sverige, 

som gav oplægget: ”Can it work? 

Does it work? Is it worth it? The 

implemenation of occupation-based 

interventions”. Ingeborg Nilsson 

stillede spørgsmålet, om 
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ergoterapeuter rent faktisk gør det, 

de siger, at de gør. Med andre ord, 

formår ergoterapeuter i praksis at 

omsætte professionens 

kerneværdi med fokus på aktivitet 

og deltagelse til aktivitets-baserede 

interventioner? 

Hun tog udgangspunkt i tre 

spørgsmål: 

1) Can it work? Dette relaterede 

sig til professionens kerneværdier, 

herunder aktiviteters betydning for 

menneskelig sundhed. 

 

2) Does it work? Her 

understregede Ingeborg Nilsson, at 

der fortsat mangler viden og er 

store huller i den ergoterapeutisk 

vidensbase. Hun opfordrede (lige 

som Birgitta Bernspång) til i langt 

højere grad at sikre systematisk 

indsamling af data fra praksis, eks. 

ved at praktikere starter ud med 

mindre projekter, som med tiden 

kan vokse til store 

forskningsprojekter. 

 

3) Is it worth it? Der begynder at 

komme resultater fra meget store 

ergoterapeutiske 

forskningsprojekter, som peger på, 

at det faktisk er ”worth it”. Denne 

udvikling kan understøttes ved, at 

både undervisere, praktikere, ledere 

og forsker arbejder sammen. 

 

Symposites sidste key-note speaker 

var også symposiets eneste ikke-

ergoterapeutiske oplægsholder: 

Kirstine Amris, Md. Parker 

Instituttet, som gav oplægget: 

“Looking to the future – occupation, 

research and practice: visions for 

the future.” 

Kirsten Amris leder forskningen på 

Parker Instituttet, hvor der bl.a. 

forskes i kroniske smerter. Hun har 

tidligere primært haft fokus på 

kroppens funktion og anatomi som 

årsagsområde for smerter og i 

mindre grad set på, hvordan disse 

indvirkede på patienternes 

hverdagsliv. Hun fortalte, at hun 

gennem sit samarbejde med 

ergoterapeuter i stigende grad 

mener, at fokus bør være på 

aktivitet og deltagelse, bl.a. på 

kompenserende strategier i 

hverdagen. 

Det var interessant og spændende 

at høre en anden faggruppe beskrive 

ergoterapi med så stor begejstring 

og viden om faget. 

Det var en perfekt måde at afslutte 

det tre dage lange symposium! 
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Mellem de tre key-note speakere var 

dagene tæt pakkede med 

præsentation af mange forskellige 

forsknings- og udviklingsprojekter 

ud fra temaerne: psykiatri, somatik, 

social interaktion, børn, OTIPM, ADL 

og forskellige former for 

ergoterapeutisk intervention. Der 

var stor variation i indlæggene, som 

omhandlede afdækning af AMPS i 

relation til forskellige klientgrupper, 

dokumentation på baggrund af 

AMPS, udvikling og præsentation af 

diverse tests, eksempelvis ESI 

(Evaluation of Social Interaction), 

SDO (Satisfaction with Daily 

Occupation) og META (Management 

of Everyday Technology 

Assessment) som eksempler på 

nyere redskaber, som fortsat testes i 

forskellige sammenhænge. 

 

Symposiet blev afsluttet af Anne 

Fisher med følgende afsluttende 

bemærkning: It’s not enough to do 

the (occupation) talk – we must also 

do the (occupation) walk. Forstået 

på den måde, at det er ikke nok at 

sige, at vi arbejder med aktivitet, vi 

må også vise, at vi gør det i praksis! 

 

Evidensbasering af 
ergoterapi 
Af Lisbeth Villemoes Sørensen, phd. 

 

Evidensbasering af ergoterapi er 

højaktuelt. Det er efterhånden slået 

fast, at evidensbasering handler om 

flere elementer end den 

forskningsbaserede dokumentation 

for virkning, nemlig også om 

terapeutens erfaring og om 

patientens subjektive og objektive 

behov. Men den største udfordring i 

evidensbasering af ergoterapi er 

stadig at finde og bruge den 

forskningsbaserede dokumentation 

for nytten af den konkrete 

ergoterapeutiske intervention. For at 

støtte den forskningsbaserede 

evidensbasering af ergoterapi vil der 

her i nyhedsbrevet fra EFS for 

Forskning fremover blive bragt 

information om ergoterapeuters 

forskning, som den optræder i 

tidsskrifter for ergoterapi og i andre 

sundheds- og 

samfundsvidenskabelige tidsskrifter. 

 Som omtalt i lederen, har vi derfor, 

brug for at læsere, der publicerer, 

sender en besked om det til EFS for 

Forskning. Allerhelst, selvfølgelig, 

med en kort anmeldelse af artiklens 

indhold! Dette gælder også, hvis 
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medlemmerne får kendskab til andre 

forskningsbaserede publikationer, 

som kan have interesse for 

medlemmerne af EFS for Forskning.  

Her ved den første gennemgang af 

en række ergoterapifaglige 

tidsskrifter fra 2012 dukkede der 

interessante informationer op om 

danske ergoterapeuter, der har 

publiceret i år.  Her lidt om de fire, 

der først dukkede op.  

 

I SJOT (Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy) nr.1, 2012, 

skrev Kirsten Petersen et al.  

artiklen:”User involvement in mental 

health rehabilitation: a struggle for 

self-determination and recognition” 

(1). Formålet var, at undersøge, 

hvordan personer i socialpsykiatrisk 

botilbud oplever inddragelse i 

samspillet med professionelle i deres 

rehabiliterings-forløb, samt 

hvorledes denne inddragelse har 

indflydelse på deres rehabilitering. I 

artiklen gennemgås et feltstudie 

med 12 deltagere. 

Undersøgelsesmetode og 

dataanalyse er omfattende 

beskrevet, så læseren ved, 

hvorledes forfatterne er kommet 

frem til resultaterne. Resultaterne 

beskrives i to temaer, som handler 

om selvbestemmelse og 

anerkendelse. Konklusionen på 

undersøgelsen er, at den bidrager til 

viden om brugerinddragelse set fra 

brugernes side, og den belyser de 

vanskeligheder, som brugerne 

oplever vedrørende 

selvbestemmelse og anerkendelse i 

rehabiliteringsforløbet. 

 

I det næste nummer af SJOT (nr. 2, 

2012) var der hele to artikler 

skrevet af danske ergoterapeuter. 

Den første er skrevet af Hanne Kaae 

Kristensen et al.: ”Aspects affecting 

occupational therapists’ reasoning 

when implementing research-based 

evidence in stroke rehabilitation” 

(2). Formålet med undersøgelsen 

var at undersøge aspekter, som 

påvirker ergoterapeuters 

ræsonnering, når de skal 

implementere forskningsbaseret 

evidens i apopleksirehabiliteringen. 

Undersøgelsen er baseret på 

aktionsforskning i tre ergoterapi-

afdelinger med i alt 25 

ergoterapeuter. De tre ergoterapi-

afdelinger var på akut hospital, et 

rehabiliteringshospital for 

neurologiske patienter og i en 

kommune. Data er indsamlet ved 41 

feltobservationer, 14 individuelle 
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interviews og 6 

fokusgruppeinterview. 

Transskriptioner af disse data og 

feltnotater er analyseret samlet. 

Undersøgelsen frembragte ny viden 

om stærk indflydelse af 

ergoterapeuternes professionelle 

værdier i den lokale kultur.  

Endvidere at det er vigtigt, at 

ergoterapeuterne som gruppe får 

mulighed for eksplicit og kritisk at 

vurdere brugen af værdier og viden 

for at udvikle deres praksis og nye 

færdigheder, samt at personlige 

værdier og klinisk erfaring havde 

indflydelse på deres kliniske 

ræsonnering. Herudover 

forstærkede undersøgelsen 

eksisterende viden om vigtigheden 

af aktuel viden om kultur og ledelse, 

når forskningsbaserede kliniske 

retningslinjer skal implementeres. 

 

I samme nummer af SJOT har 

Anette Enemark og Gunilla Carlsson 

skrevet artiklen ”Utility of the 

Canadian  Occupational Performance 

Measure (COPM) as an admission 

and outcome measure in 

interdiciplinary community-based 

geriatric rehabilitation” (3). Formålet 

med undersøgelsen var at evaluere 

nytten af at bruge COPM resultater 

ved visitation og som resultatmål for 

klienters aktivitetsudøvelse i en 

tværfaglig geriatrisk 

rehabiliteringskontekst i Danmark. 

Data blev indsamlet af 18 

terapeuter, heraf 7 ergoterapeuter 

og 11 fysioterapeuter, som 

gennemførte COPM på i alt 124 

klienter ved visitation og afslutning 

på rehabiliteringsforløb. 

Undersøgelsens resultater er, at 

COPM resultater med fordel kan 

anvendes ved visitation og som 

resultat mål for hjemmeboende 

københavneres aktivitetsudførelse. 

Undersøgelsen kan medvirke til at 

afdække klienternes opfattelse og 

forventninger til deres aktivitets-

udøvelse, og kan dermed give 

ergoterapeuter og fysioterapeuter en 

bedre forståelse for klienternes 

problemer i deres hverdagsliv og 

dermed en mere fokuseret 

rehabilitering. I konklusionen 

fremhæves det, at selvom det i 

resultaterne af undersøgelsen ser 

ud, som om COPM med fordel kan 

anvendes i en tværfaglig geriatrisk 

rehabiliterings sammenhæng, så 

skal såvel uddannelse i som 

administration af COPM overvejes, 

før undersøgelsen implementeres. 
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I maj/juni nummeret af American 

Journal of Occupational Therapy har 

Mette Søndergaard og Anne G. 

Fisher skrevet artiklen”Sensitivity of 

the Evaluation of Social Interaction 

(ESI) measure among people with 

and without neurologic or psychiatric 

disorders” (4). Formålet med 

undersøgelsen var at bestemme, om 

ESI har tilstrækkelig følsomhed til at 

skelne mellem personer uden 

diagnoser og dem, som havde 

neurologiske eller psykiatriske 

diagnoser, på deres observerede 

kvalitet af social interaktion. ESI 

blev gennemført af ESI-uddannede 

og -kalibrerede ergoterapeuter på 

304 personer uden kendte 

diagnoser, på 77 personer med 

neurologiske diagnoser og 104 

personer med psykiatriske 

diagnoser. Resultaterne er grundigt 

beskrevet, og konklusionen er, at 

der er forskel på kvaliteten af social 

interaktion mellem personer uden 

diagnoser og personer med 

neurologisk eller psykiatrisk 

diagnose. Endvidere at der er større 

variation i kvaliteten af den sociale 

interaktion hos personer med 

psykiatrisk diagnose end hos 

personer med neurologisk diagnose, 

og det konkluderes, at ESI-

resultater er valide, når formålet 

med undersøgelsen er at identificere 

personer med nedsat kvalitet i social 

interaktion. 

 

Referencer. 

1. Petersen K, Hounsgaard L, Borg T 

& Nielsen CV. User involvement in 

mental health rehabilitation: a 

struggle for self-determination and 

recognition. SJOT, 2012;19:59-67. 

2. Kristensen HK, Borg T & 

Hounsgaard L. Aspects affecting 

occupational therapists’ reasoning 

when implementing research-based 

evidence in stroke rehabilitation. 

SJOT, 2012;19:118-131. 

3. Larsen AE & Carlsson G. Utility of 

the Canadian Occupational 

Performance Measure as an 

admission and outcome measure in 

interdisciplinary community-based 

geriatric rehabilitation. SJOT, 

2012;19:204-213. 

4. Søndergaard M & Fischer AG: 

Sensitivity of the Evaluation of 

Social Interaction measures among 

people with and without neurologic 

or psychiatric disorders. AJOT, 

2012;66:356-362. 
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Kongresser 

8th Interdisciplinary 
World Congress 

on Low Back & Pelvic 
Pain. Dubai, October 27 – 
31, 2013 

  

En tværfaglig konference, målrettet 

lænderygsmerter. Kongressen 

omhandler både den terapeutiske og 

den lægefaglige forskning indenfor 

behandling af lænderygsmerter.  

Der kan indsendes abstrakt frem til 

20. december, 2012. 

Mere information kan findes på: 

http://www.worldcongresslbp.com/ 

 

Nyt fra FiA 

I efteråret er der planlagt 

følgende aktiviteter i FiA: 

27. september 2012 kl. 10:30-

14:30 i lokale w3.49 

Gennemgang af igangværende 

projekter.                              

Review artikel v/ Berit Roed       

Runde og nyt under FiA, kommende 

projekter. 

24. oktober 2012 kl. 10:30-

14:30 i lokale w3.49 

Aktuelle artikler indenfor 

aktivitetsvidenskab, v/ Hanne K. 

Kristensen og Karen la Cour. 

Gennemgang af projekter. 

27. november 2012 kl. 10:30-

14:30 i lokale w3.49 

Forståelse af begrebet 

"Participation" v/ Elise Bromann 

Bukhave.                        

Gennemgang af projekter. 

13. december 2012 kl. 10:30-

14:30 i lokale w1.21 

 

FiA inviterer til workshop om at 

udvikle et ph.d.- projekt og skrive 

ansøgning til syddansk universitet. 

Workshoppen afholdes i samarbejde 

med Professor Helle Johannessen.  

Specielt sættes fokus på det at 

udarbejde en projektbeskrivelse.  

 

Symposiet henvender sig til alle 

ergoterapeuter, som har en ph.d. 

spire og gerne vil i gang med 

forberedelserne til en ph.d.  

 

Formål med workshoppen 

At sætte fokus på, hvordan man kan 

udarbejder en projektbeskrivelse, 

form, indhold og kvalitet   

KORT NYT 

http://www.worldcongresslbp.com/
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Tid: Torsdag den 13. december 

2012 kl. 10.30-14.30 

Sted: Syddansk Universitet, J.B. 

Winsløws Vej 9B, 5000 Odense, 

lokale 1.21  

 

Forberedelse:   

Deltagerne skal forud for  

workshoppen sende et abstrakt, som 

kort beskriver ideer til; emne, 

baggrund, formål og metode max  

300 ord 

 

Programmet består af: 

Oplæg v. Professor Helle 

Johannessen og diskussion af 

deltagernes fremsendte 

abstrakts/projekt ideer. 

 

Tilmelding  

Sendes til: klacour@health.sdu.dk 

NB! Tilmelding og fremsendelse 

af abstrakt senest den 1. 

december 2012  

 

Fonde 
Samarbejde om den ældre 

medicinske patient 

Regeringen og satspuljepartierne 

har som led i satspuljeaftalen for 

2012-2015 sat midler af til en 

national handlingsplan for den ældre 

medicinske patient. Et af 

initiativerne i handlingsplanen er en 

ansøgningspulje på 20 mio. kroner, 

der skal styrke samarbejdet 

vedrørende subakutte /akutte tilbud.  

 

Formål: 

Formålet med puljen er at afprøve 

og udvikle nye samarbejdsformer, 

hvor regioner, kommuner og almen 

praksis i højere grad samarbejder 

om tilbud til den ældre medicinske 

patient. Samarbejdet skal give 

yderligere viden om, hvilke 

akutte/subakutte opgaver, der med 

fordel kan blive varetaget 

kommunalt. 

 

Krav til ansøgningen: 

Der stilles en række krav til 

ansøgningen, herunder at 

projekterne skal kunne etablere 

subakutte/akutte indsatser døgnet 

rundt og året rundt. Projekterne skal 

demonstrere, at der er fokus på 

patientsikkerheden, og de må ikke 

skabe uhensigtsmæssig ventetid for 

patienter, der har et 

behandlingsbehov. 

 

Ansøgningskreds og 

ansøgningsfrist: 
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Puljen kan søges af en region 

sammen med en eller flere 

kommuner. I alt vil tre til fem større 

projekter blive prioriteret.  

 

Ansøgningen skal være 

Sundhedsstyrelsen i hænde senest 

den 23. november 21012. 

Tlf: 72 22 74 00 /mail: sst@sst.dk  

 

 

 

 

Kvalitative udfordringer 
Redigeret af Michael Hviid Jacobsen 

og Sune Qvotrup Jensen 

Hans Reitzels Forlag 

1. udgave, 1. oplag. 2012 

Sider: 384. Pris 325 kr. 

Anmeldt af Ulla Pedersen, 

ergoterapeut, MSU 

 

Bogen omhandler nye metodiske 

udviklinger af kvalitative, 

sociologiske metoder. Det drejer sig 

f.eks. om fokusgruppeinterviews, 

casestudier, samtaleanalyse, 

diskursanalyse og feltarbejde. 

Desuden præsenteres en række nye 

metoder, der er opstået som følge af 

nye behov pga. 

samfundsudviklingen: Hvordan kan 

undersøgelsesmetoder f.eks. tage 

højde for at kunne aflæse 

mobilitetsparadigmet med 

forskelligartede strømme i tid og 

rum, hvordan tages der højde for 

bevægelser i virtuelle rum på 

Internettet, eller hvordan vælges 

metode, når studiet omfatter 

subkulturer med afvigende normer 

på samfundets bund? 

 

Det er interessant at læse om disse 

nye metodeovervejelser, der for 

fleres vedkommende er i en 

startfase. Forfatterne formår at 

afdække de nye metoder med en 

bred række overvejelser, opridsning 

af dilemmaer samt diskussioner om 

deres anvendelighed, og man sidder 

tilbage med en fornemmelse af, at 

det er sundt og nødvendigt, at de 

gamle, velprøvede metoder 

udfordres og nytænkes. 

BOGANMELDELSER 
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Nye metoder eller ej; kapitlet 

’kvalitet i kvalitative studier’ 

pointerer vigtigheden af, at 

forskningens kvalitetskrav 

overholdes: Forskningskriterierne 

må være uomgængelige, empirien 

retvisende og præcis, ligesom det 

undersøgte udvalg skal 

repræsentere helheden. Der 

påpeges, at alt for mange kvalitative 

undersøgelsesrapporter er 

mangelfulde med hensyn til 

redegørelse for de kriterier, der har 

bestemt metodevalg, design og 

argumentation. En kritisk 

gennemgang af rapporter viser 

udpræget mangler på dette felt. Så 

hvis kvalitativ forskning skal leve op 

til sit ansvar, må forskerne bringe 

dette i orden og være tro mod den 

videnskabelige tradition – uanset 

valg af metode. 

 

De 18 forfattere er forskere, som 

selv anvender metoderne, og deres 

navne genkendes fra den klassiske 

kvalitative metodelitteratur. 

Redaktørerne af bogen arbejder som 

henholdsvis professor og lektor ved 

Institut for Sociologi og Socialt 

Arbejde ved Aalborg Universitet. 

 

Bogen er relevant for 

ergoterapeuter, som interesserer sig 

for kvalitativ metode, har åbenhed 

over for nytænkning inden for 

kvalitativ forskning og ønsker at 

blive udfordret metodemæssigt. 

 

Se bogen på online gennemsyn på 

nettet: http://www.gyldendal-

akademisk.dk/Books/978874125209

4.aspx 

 

 

 

Qualitative Research 
Methods in Organisation 
Studies 
Af: Justesen, Lise og Mik-Meyer 

Nanna 

Hans Reitzels Forlag, 2012. 

Oversat fra dansk af Tam McTurk.  

Sidetal: 153 sider. 

Pris: 248 kr.  

http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741252094.aspx
http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741252094.aspx
http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741252094.aspx
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Anmeldt af Kirsten Petersen, 

ergoterapeut, Ph.d. 

 

Denne bog om kvalitativ forskning 

er en introduktions bog, der 

omhandler brugen af kvalitative 

metoder. Bogen er skrevet af Lise 

Justesen og Nanna Mik-Meyer fra 

Copenhagen Business School, og det 

er en lille og meget overskuelig bog.  

Bogen giver en grundig teoretisk 

forankring af fire udvalgte 

kvalitative forskningsmetoder: 

interview, fokusgruppe, 

deltagerobservation og 

dokumentstudier. Disse fire 

kvalitative metoder er i bogen 

beskrevet og relateret til tre 

forskellige teoretiske perspektiver: 

Realisme, fænomenologi og 

konstruktivisme. Forfatterne viser på 

en overskuelig måde, hvad 

kvalitative metoder kan anvendes 

til, og bogen giver indsigt i og 

forståelse for de forskellige 

teoretiske tilgange til at udføre 

kvalitativ forskning.  

Bogens styrke er på samme tid også 

dens svaghed. Indholdet er - på 

grund af de forholdsvis få sider - 

meget komprimeret, hvilket bidrager 

til at præcisere de forskelle, der er i 

perspektiverne, og hvordan 

perspektiverne vil have indvirkning 

på de studier, de anvendes i. 

Samtidigt resulterer det i en lidt 

overfladisk fremstilling. Der mangler 

generelt en dyberegående 

redegørelse for, hvordan teorierne 

har indvirkning på 

forskningsprocessen og forskningens 

resultater.  

Jeg vil anbefale bogen til 

ergoterapeuter, der har erfaring 

med at udføre kvalitative 

undersøgelser eller i at foretage 

forskningsprojekter.  Bogen, mener 

jeg, er vanskelig at forstå, hvis man 

ikke har grundlæggende kendskab 

til de konkrete kvalitative metoder 

og perspektiver, der her redegøres 

for.  Men der er dog megen 

inspiration at hente til undervisning i 

kvalitative metoder, især i bogens 

sidste kapitel med praktiske øvelser 

til studerende.  



 

 

 

 

 

Kære medlem. 

 

Du er nu næsten nået til slutningen af EFS for Forsknings første 

Nyhedsbrev. Vi håber du har oplevet det både relevant og 

interessant. 

 

Men vi vil gerne gøre det endnu bedre, så: 

 Hvad synes du om indholdet? 

 Hvad synes du manglede? 

 Hvad synes du kunne være eksempler på godt indhold?  

 Hvad synes du kunne have været bedre? 

 

 

Alle kommentarer er meget velkomne. 

 

 

- og sidst men ikke mindst: Hvad kan du selv bidrage med? 

Eksempelvis: 

 Artikler om forsknings- og udviklingsprojekter. 

 Referater fra symposier. 

 Referater fra forskningsrelevante bøger. 

 Viden om aktuelle forskningsartikler, symposier, kongresser 

mv.  

 

Send en mail til: 

Hanne.peoples@gmail.com eller til et af de andre 

bestyrelsesmedlemmer 

(kontaktoplysninger - se næste side) 

mailto:Hanne.peoples@gmail.com


 

 

 

Lisbeth Villemoes Sørensen (Formand) 

Forsknings- og udviklingsergoterapeut, 

MPH, ph.d. 

Klinik for Ergoterapi og Fysioterapi, afs. 

8511, Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø 

Privat: 35 36 00 74 / 

Mobil: 26 71 10 74 

lisbeth.villemoes@mail.dk 

 

 

Lisa Østergaard (Næstformand) 

Forskningsansvarlig terapeut, 

cand.scient.san., stud.ph.d. 

Forsknings- og udviklingsenheden. 

Fysioterapi og Ergoterapi afd. 

Århus Universitets Hospital 

Nørrebrogade 44 byg. 3, 1. sal., 8000 

Århus.  

mobil: 21 45 24 44 

lisaoest@rm.dk 

 

 

Cecilie von Bülow (Bestyrelsesmedlem) 

Forskningsassistent, Ergoterapeut, 

MSc. OT 

Parker Instituttet, Reumatologisk Klinik 

Frederiksberg Hospital 

Nordre Fasanvej 57, 2000 

Frederiksberg 

Arb: 38 16 41 63/Mobil:23 47 34 64 

Cecilie.von.Bulow@frh.regionh.dk 

 

 

 

Kirsten Petersen (Bestyrelsesmedlem) 

Lektor, Cand. Scient.soc. ph.d. 

Ergoterapeutuddannelsen 

ViA University College. 

Hedeager 2, 8200 Århus. 

mobil: 28 26 38 36 

kirp@viauc.dk 

 

Ulla Pedersen (Sekretær) 

Konsulent, MEd in Health Promotion 

and Education 

Videncenter for Sundhedsfremme 

UC Syddanmark 

Lembckesvej 3-7, 6100 Haderslev 

Mobil: 72 66 52 55 

panbovej@post11.tele.dk 

 

Marc Sampedro Pilegaard  

(Økonomiansvarlig) 

Ergoterapeut, stud.cand.scient.san. 

Truevej 40 

8220 Brabrand 

mobil: 20 72 29 72 

marcsampedro_nielsen@yahoo.dk 

 

Hanne Peoples 

(Kommunikationsansvarlig) 

Forsknings- og udviklingsergoterapeut, 

MSc.OT 

Fysioterapien og Ergoterapien 

Hvidovre Hospital. 

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre 

Arb:38 62 22 34/Mobil: 29 91 82 14 

hanne.peoples@gmail.com  

Bestyrelsen i DSEF 
Konstitueret pr. 23.03.12 
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