
 

 

September 2015 
 

Kære medlem. 

 

Velkommen tilbage fra ferie. Vi håber, du har haft en god sommer!  

 

Husk 

- Faglig temadag i Vejle d. 24.09.15 om ”Demens” med temaerne rehabilitering og 

hjælpemidler. Der er tilmeldingsfrist d. 07.09, så du kan nå det endnu. Tilmeld dig via 

arrangementskalenderen på etf.dk, eller ved at følge dette link:  

http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/demens  

- Medlemsmøder om ”Ergoterapi og plejekulturer” i Aarhus d 29/9, Holstebro d 30/9 og 

Aalborg d 1/10. 

 

Sorg – når ægtefællen dør 

Videncenter for Rehabilitering og Palliation, PAVI, har udgivet en pjece og en bog, med titlen 

”Sorg – når ægtefællen dør”. Begge dele kan downloades gratis eller købes som bog på 

hjemmesiden: http://pavi.dk/sorgstoetteforside.aspx. God og relevant læsning for alle, der 

kommer i berøring med emnet. 

 

Præprojekt ”Rehabilitering på plejehjem” i Aalborg Kommune 

D 05.08.15 deltog et medlem af bestyrelsen i et studiebesøg til Aalborg sammen med 

repræsentanter fra Etf. Formålet var at møde ergoterapeut og Master i Natur, Sundhed og 

Haver Lise Nevstrup Andersen og opleve med egne sanser, hvilke forandringer hun har 

formået at skabe med projektet.  

Præprojektet sætter fokus på naturens, omgivelsernes og aktiviteternes betydning for 

rehabiliterende og sundhedsfremmende interventioner i forhold til ældre demensramte 

beboere på plejehjem.  

Lise Nevstrup Andersen har bl.a. ladet sig inspirere af TRIV-faktorerne og fortæller, at 

omgivelserne er helt essentielle og tilgængelighed er et nøglebegreb 
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Studiebesøget bragte os bl.a. til 

Plejehjemmet og Aktivitetscentret 

Lions Park, hvor præprojektet har 

udfoldet sig. Gårdhaven her har 

gennemgået en fantastisk forvandling – 

den er tilpasset de mennesker, der 

lever og bor på plejehjemmet og i 

nærområdet, og den bliver brugt og er 

et aktivt og levende sted, som skaber 

aktivitet, samvær og glæde.  

                   Lise Nevstrup Andersen fortæller 

 

Det var utrolig spændende og inspirerende at se 

og opleve, hvordan omgivelserne kan tilpasses og 

blive meningsfulde ved at bruge den 

rehabiliterende tilgang.  

 

 

 

Præprojektet har vist gode resultater, og 

det kan varmt anbefales at se nærmere på 

det– der er masser af inspiration at hente.  

  

Du kan  evt starte med at læse en lille 

fortælling fra Lions Park her, eller en kort 

artikel om gårdhavens forandring i Aalborg 

Kommunes blad her – (det er den på side 

30). 

Hvis du får lyst til at vide mere, kan du finde hele præprojektet i Etf’s videnbank, eller ved 

at klikke her. Du kan også møde Lise Nevstrup Andersen på ERGO 15, dag 2. 

 

Ledig plads i bestyrelsen 

Der er stadig en ledig plads i bestyrelsen. Hvis du tænker, at det kunne være noget for dig, 

så kontakt os gerne på efsgeriatri@gmail.com. Det er muligt at deltage i bestyrelsesarbejdet 

uanset hvor i landet, du bor. Vi holder bestyrelsesmøder over skype en gang om måneden, og 
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ca 2 gange om året mødes vi til et heldagsmøde i en weekend. Alle udgifter til transport ifm. 

møderne dækkes. 

Vi mangler også stadig en økonomisk kontrollant. Som økonomisk kontrollant er opgaven at 

gennemgå budget og regnskab med kritiske øjne, gerne hvert kvartal, men som minimum op til 

generalforsamling, og komme med kommentarer eller spørgsmål, hvor det findes relevant. 

Denne opgave foregår via mail og kræver ikke, at du deltager i møder. Hvis denne opgave er 

noget for dig, så kontakt os på efsgeriatri@gmail.com.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Anne Henckel Johansen Lykke Kjær  Vibeke Schønwandt 

Formand  Næstformand  Økonomiansvarlig 

Tine Færch Harsmann Anne-Sophie Duus   

Web-ansvarlig  Kontaktperson DGS     
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