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Formandens beretning 2010/2011

Helle og Mette deltog i Scandinavian Hand
Society Meeting på Gotland i Sverige i
slutningen af maj. Helle havde en posterpræsentation med, der omhandler et samarbejde
mellem en gruppe ingeniørstuderende på
Aalborg Universitet og to ergoterapeuter på
Aalborg Sygehus. Specialergoterapeut Kirsten
C. Pedersen deltog også på kongressen med en
poster-præsentation. Der deltog i alt 5 danske
ergoterapeuter på kongressen.

Ved Generalforsamlingen 2009 var der
stor udskiftning i bestyrelsen og uden at
fornærme nogen, tør jeg godt sige, at der
skete et generationsskifte. Det var kun Helle
Puggaard og jeg selv der ønskede genvalg
og vi måtte derfor sige farvel til fire garvede
bestyrelsesmedlemmer. Helle og jeg havde
siddet i bestyrelsen i 2 år, så det var begrænset
med erfaring vi tog med os.
Der blev valgt en ny bestyrelse – og hvad
der manglede af erfaring – det havde den nye
bestyrelse så sandelig i engagement. Vi har holdt
tre bestyrelsesmøder om året, alle med en tæt
dagsorden.
Noget af det første arbejde vi tog fat på, var at
nedskrive procedurer for bestyrelsesarbejdet.
Som ny bestyrelse havde vi et behov for, at være
helt klare på de forskellige ansvarsområder. Det
er blevet til en hel del procedurer de seneste to
år.
Vi har haft en tilgang af medlemmer gennem
de seneste år, så der i dag er 156 medlemmer af
Dansk Håndterapiforening.
Aktiviteter i 2010
Den 7. maj havde vi vores første temadag.
Vi havde den fælles med Dansk Selskab for
Håndkirurgi på Århus Sygehus. Håndkirurgerne
havde arrangeret en spændende dag
omhandlende ”håndens funktionelle lidelser”.
Vi havde blandt andet, fornøjelse af at høre
ergoterapeut Peter Skødt fortælle om den
ergoterapeutiske behandling. Der er referater fra
alle temadage, counsil meetings og kongresser i
vores nyhedsbreve, som også ligger elektronisk
på vores hjemmeside.
I begyndelsen af maj, var Helle til det årlige
Council Meeting i European Federation of
Societies for Hand Therapists (EFSHT) i
Bologna, Italien. Her mødtes hun med EFSHT
delegerede fra 14 andre europæiske lande.

I juni måned deltog jeg på International
Federation of Societies for Hand Therapy´s
(IFSHT) Counsil meeting i Orlando, Florida,
med IFSHT delegerede fra 23 forskellige lande
og alle verdens kontinenter repræsenteret. Der
var efterfølgende verdenskongres. Jeg havde
blandt andet fornøjelsen af at overvære Karin
Rønhøj fra Århus Sygehus præsentere hendes
projekt omhandlende MEM Pump Points. Vi var
tre danske ergoterapeuter i det store USA.
Den 29. oktober holdt vi efterårstemadag på
Køge Sygehus, med den svenske ergoterapeut
og PhD, Ragnhild Cederlund. Cederlund
er en meget inspirerende kvinde, der har
arbejdet med patienter med håndskader siden
1979. Hun fortalte blandt andet om ”Coping
strategier i daglige aktiviteter tre måneder efter
en omfattende håndskade” og om ”Følelse af
sammenhæng (SOC) og rehabilitering efter en
omfattende håndskade”. Jeg vil gerne takke
mine kolleger på Køge Sygehus, for at der blev
sørget godt for os.
I efteråret indstillede bestyrelsen i Dansk
Håndterapiforening 4 danske ergoterapeuter til
”HANDGUIDE STUDY”, som er et projekt
forankret i EFSHT´s Scientific Comittee. I
kan læse mere om HANDGUIDE STUDY i
nyhedsbrevet fra december 2010. De fire danske
ergoterapeuter, som alle er blevet optaget i
ekspertpanelerne er Birgit Hilmand fra Gentofte
Hospital, Susanne Boel fra Hillerød Hospital,
Annette Sørensen fra OUH og Helle Puggård fra
Aalborg Sygehus. Meget flot!
Aktiviteter i 2011
I 2011 gik vi for alvor i gang med at planlægge
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fortsat
skandinavisk kongres, som skal afholdes i
København i slutningen af august næste år, i et
samarbejde med Dansk Selskab for Håndkirurgi.
Mette og Anja er en del af styregruppen for
planlægningen.
Den 13. maj afholdt vi forårstemadag om
fingerfrakturer i Odense. Der var desværre ikke
ret mange læger tilstede, pga. problemer med
videregivelse af information om dagen, internt
i det håndkirurgiske selskab. Men vi havde en
meget spændende og inspirerende dag, med den
engelske ergoterapeut Sarah Mee og overlæge
Anders Ditlev Jensen fra Århus Sygehus som
hovedundervisere. Tak til ergoterapeuterne på
OUH, for at hjælpe til med at arrangere dagen.
I slutningen af maj deltog Helle på det årlige
Counsil meeting i EFSHT i Oslo. Der var
efterfølgende kongres, hvor Peter deltog som
repræsentant for Dansk Håndterapiforening.
Der deltog i alt 7 danske ergoterapeuter på
kongressen. Ikke mange når man tænker på den
korte afstand og den relativt lave kongresafgift.
Karin Rønhøj fra Århus Sygehus repræsenterede
Danmark meget fornemt med tre indlæg på
kongressen, heraf to workshops.
I sommers begyndte vi at arbejde hen mod at
blive et ergoterapifagligt selskab på opfordring
af ETF. Bestyrelsen har sendt et forslag til jer
om at godkende de nye vedtægter, så vi kan
blive et ergoterapifagligt selskab.
Efterårstemadagen på Gentofte Hospital d.
11. november. Vi har inviteret den svenske
ergoterapeut og PhD Birgitta Rosen. Birgitta har
udviklet undersøgelsesredskabet Rosen scoren,
der anvendes som test efter perifere nerveskader.
Birgitta underviste i brugen af Rosen scoren
og behandling af sensibilitet efter perifere
nerveskader. Tak til Gentofte Hospital for at
huse os og være behjælpelige med de praktiske
ting.

vi fortsætter arbejdet. Alice Ørts er vores webansvarlige og gør et super flot stykke arbejde.
I er altid meget velkomne til at komme med
input til hjemmesiden. Vi har ligeledes oprettet
en mailgruppe, så Alice let og hurtigt kan sende
informationer og nyheder til jer. Hvis du ikke
allerede er på maillisten, kan du kontakte alice
for at komme det.
Nyhedsbrevet
Vi udsender to nyhedsbreve om året.
Nyhedsbrevene findes også på vores
hjemmeside. Jeg synes at der er noget specielt
ved at modtage et nyhedsbrev i papirform, så det
er dejligt, at dette fortsat er muligt for os. Anja
er ansvarlig for opsætningen af nyhedsbrevet. Et
stort og krævende stykke arbejde, som heldigvis
altid ender med et meget flot resultat. Også tak
til Ortosupport, som sørger for trykningen.
Sponsorer
Vi er meget stolte af vores samarbejde med
vores firmasponsorer. Dette er med til at
muliggøre vores deltagelse i internationale
aktiviteter. Vores sponsorer er: CAMP, PROcare,
Ortosupport, Otto Bock, Bjørn Nielsen, Fischer
Medical og Orto Nordic.
Til slut vil jeg gerne takke alle vores
medlemmer for den store interesse der har været
ved vores temadage. Jeg vil også takke mine
med-bestyrelsesmedllemmer for deres store
engagement, som virkelig gør det sjovt at være
en del af bestyrelsen.
Vi ser frem til et meget spændende år 2012,
hvor Dansk Håndterapiforening både fejrer
25 års jubilæum og vi er medarrangører af
Skandinavisk kongres i København.

Kecia Ardensø
Formand

Hjemmesiden
Bestyrelsen har arbejdet på at gøre vores
hjemmeside spændende, nyttig og dynamisk. Vi
kan se at rigtig mange besøger hjemmesiden, så
Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi
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Referat af temadag for FNEhåndterapi d. 11. November 2011

stimuli fra kropsdelen.
I den første periode, hvor hånden er uden
følelse, kan der trænes således: Man kan
aktivere håndområdet i hjernen ved at tænke på,
hvordan det plejer at føles, bare ved at se andre
berører genstande. En anden metode er at røre
området i hånden uden sensibilitet og samtidig
koncentreret kigge på berøring. Her kan man
enten selv rører eller terapeuten kan lave
berøringen. Spejlterapi er en anden anvendelig
metode. Her ser du den raske hånds spejlbillede.
Det du føler med den raske hånd, opfattes af
hjernen som om du føler det med den skadede
hånd. Desuden kan der trænes med “The Sensor
Glove System” – en sensorisk handske som
er baseret på akustiske signaler fra miniature
mikrofoner placeret på fingerspidserne.

Det var en spændende og lærerig temadag, som
blev afholdt på Gentofte Hospital. Dagens
tema var “The sensational hand and the plastic
brain – new strategies in rehabilitation (efter
nerveskade). Birgitta Rosén stod for det meste
af dagens undervisning. Birgitta Rosén er ansat
for Department of hand Surgery, Malmø-Lund,
Skåne University Hospital. ”.

I den senere fase, hvor der er begyndt at komme
nogen sensibilitet, kan en træningsmetode være
behandling med Emla-creme i kombination med
intensiv sensibilitetstræning. Her påføres Emlacreme (bedøvende creme) i volart område på
underarmen til den nerveskadede hånd. Dette
forstærker effekten af den sensoriske træning.
Birgitta gennemgik målemetoder/måleredskaber
til undersøgelse i forhold til nerveskader. Mål
på: sensorisk innervation, motorisk innervation,
smerter, taktil gnose, Sollermans test opgave
4,8 og 10 og grebsstyrke.

Vi fik en grundig gennemgang af det
neurovidenskabelige grundlag for sensory relearning/re-education baseret på hjernens hurtige
plasticitet. Forskellig litteratur og forskning blev
gennegået. Den nyeste viden viser, at det er
vigtigt at starte sensory re-learing/re-education
tidligt i det postoperative forløb – allerede før
der er nogen reinnervation. Den sensoriske
træning skal starte tidligt (før reinnervation)
for at hindre at andre corticale områder vil
overtage håndens cortikale område. Tænk her
på Homunculus-manden og somatosensorisk
cortex- Størrelsen af det område som kropsdelen
repræsenteres i hjernen afhænger af mængden af
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Kirsten C. Pedersen, ergoterapeut hos Procare
havde et indlæg om testen: Sollerman 4, 8 og
10. Redskabet er 3 udvalgte grebsfunktioner for
Sollermans test som Birgitta Rosén har fundet
frem til er de væsentlige grebsfunktioner, som
kan være nedsat ved medianus- og ulnarisskade.
De 3 opgaver er følgende:
Opgave 4 : Tag mønter, en ad gangen fra den
åbne pung og placér dem på bordet.
Opgave 8: saml møtrikker op, en ad gangen
og skru dem på de tilsvarende bolte indtil
møtrikkerne tager fat.
Opgave 10: Knap de 4 knapper på knappepladen
med den ene hånd.

Litteratur anvendt på dagen:
Nerve Injury and Repair, Gören Lundborg
Rehabilitation of the Hand and upper Extremity
kap 46

Dagen sluttede af med generalforsamling.

Procare og Camp havde stande med skinner,
træningsredskaber og måleredskaber. Standene
blev flittigt besøgt i pauserne.

Referant: Lene Jensen, ergoterapeut Gentofte
Hospital.
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Generalforsamling i FNE Dansk
Håndterapiforening,
11.11.11 i Gentofte.
Referent: Helle Puggård
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af den omdelte dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab ved kassereren
5. Valg af to stemmetællere
6. Indkomne forslag
a) Forslag om opløsning af netværket
FNE Dansk Håndterapiforening
b) Forslag om stiftelse af nyt selskab
”Ergoterapifagligt selskab for
håndterapi”
7. Evt.
Ad 1.
Ordstyrer Lene Barslund (LB), næstformand i
Etf.
LB konstaterer af generalforsamlingen er
lovligt indkaldt. Bestyrelsens to forslag om
henholdsvis opløsning af FNE’en og stiftelse
af Ergoterapifagligt selskab for håndterapi
er rundsendt til de fremmødte pr. mail og til
FNE’ens øvrige medlemmer pr. post.

for bestyrelsens arbejde fra forsamlingen.
Ad 4.
Peter Skødt redegør for årsregnskaber for 2009
og 2010 samt for det foreløbige regnskab for
2011. Regnskaberne godkendes.
Ad 5.
Merete Nielsen og Lene Jensen fra Gentofte
vælges som stemmetællere. Der er 31
stemmeberettigede til stede.
Ad 6.
LB fremlægger bestyrelsens forslag a, herunder
Etf’s bevæggrunde til at igangsætte arbejdet
med oprettelse af faglige selskaber. En af
grundtankerne er, at de nye faglige selskaber
skal være mere faglige og mindre politiske.
Forsamlingen er enig om, at afstemning foregår
ved håndsoprækkelse.
Ad forslag a: Der er 30 stemmer for opløsning af
netværket. 1 undlader at stemme.
Ad forslag B: Der er 31 stemmer for stiftelse af
nyt fagligt selskab.
Ad 7.
Intet.

Ad 2.
Ny dagsorden er omdelt. LB forklarer, at det er
mest hensigtsmæssigt at opdele dagsordenen i
to; én for generalforsamling i FNE’en og én for
stiftende generalforsamling i Ergoterapifagligt
selskab for håndterapi. Den nye dagsorden
godkendes.
Mht. FNE’ens underselskab Dansk Selskab
for Håndterapi: med baggrund i en eventuel
overgang til et nyt fagligt selskab vil
bestyrelsen, såfremt den bliver genvalgt se
på evt. nødvendige vedtægtsændringer og
beslutte, om der skal gennemføres særskilt
generalforsamling i dette selskab eller om det
kan vente til næste generalforsamling i 2013.
Ad 3.
Formandens beretning godkendes. Der var ros
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Stiftende generalforsamling i
Ergoterapifagligt selskab for
håndterapi, 11.11.11 i Gentofte
Samme ordstyrer, referent og stemmetællere
som under FNE-generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Forslag til aktiviteter de kommende år
(herunder info fra bestyrelsen)
2. Kontingent for det kommende år:
Forslag om 200 kr. for ordinære medlemmer
og 500 kr. for associerede medlemmer
3. Budget for det kommende år (FNE’ens
egenkapital tilføres selskabet)
4. Beslutning om valgform vedr. valg af
bestyrelsesmedlemmer (§ 3, stk. 2: på
generalforsamling eller ved urafstemning)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (6 pladser
samt 2 suppleanter)
På valg er:
Kecia Ardensø (genopstiller)
Helle Puggård (genopstiller)
Alice Ørts (genopstiller)
Anja Skriver (genopstiller)
Mette Kudsk Olsen (genopstiller)
Peter Skødt (genopstiller)
6. Valg af økonomisk kontrollant og –
suppleant
7. Evt.
Ad 1.
Alice Ørts redegør for bestyrelsens 3 planlagte
fokusområder for de kommende år:
- Arbejdet med at arrangere den
skandinaviske kongres i Danmark i
2012 (pga. denne afholdes der ikke
efterårstemadag i 2012)
- Fejring af foreningens 25 års jubilæum i
2012
- Implementering af de nye vedtægter for
det faglige selskab
Der er tillige ønsker fra forsamlingen
om, at bestyrelsen arrangerer kurser om
albueproblematikker og Mulligan-konceptet.
Ad 2.
Forslaget godkendes.

Ad 3.
Peter Skødt redegør for budgettet for 2012-2014.
LB gør opmærksom på, at det årlige tilskud
fra Etf stiger fra 8.000 kr. til 15.000 kr. pga.
overgangen til et fagligt selskab.
LB foreslår, at der afsættes 20.000 kr. til
afholdelse af jubilæet i stedet for 10.000 kr.
Dette rettes.
Budgettet godkendes.
Ad 4.
Der stemmes om hvorvidt
bestyrelsesmedlemmer fremover skal vælges
ved urafstemning blandt alle medlemmer eller
ved valg i forbindelse med generalforsamlinger.
Der er flertal for valg i forbindelse med
generalforsamlinger.
Ad 5.
LB redegør for, at man, udover de seks pladser
i bestyrelsen, gerne vil have valgt suppleanter,
som kan træde ind i tilfælde af afgang fra
bestyrelsen eller længerevarende fravær. Der
er en drøftelse af evt. suppleanters funktion.
Disse vil få tilsendt dagsordener og referater fra
bestyrelsesmøderne, men deltager ikke på selve
møderne.
Følgende stiller op til valget:
- Gry Gerster, Roskilde Kommune
- Jakob Jakobi Johansen, Gladsaxe
kommune
- Peter Skødt, Aarhus Universitetshospital
- Anja Skriver, Odense
Universitetshospital
- Alice Ørts, Odense Universitetshospital
- Mette Kudsk Olsen, Københavns
Kommune
- Kecia Ardensø, Køge Sygehus
- Helle Puggård, Aalborg Sygehus
Alle i den siddende FNE-bestyrelse genvælges
og med Gry og Jakob som henholdsvis 1. og 2.
suppleant.
Ad 6.
LB redegør for opgavens omfang. Karin
Rønhøj, Aarhus Universitetshospital, vælges
som økonomisk kontrollant. Ingen suppleanter
vælges, da ingen andre ønsker det.
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Ad 7.
Der bliver spurgt til emner, pris mv. mht.
den kommende skandinaviske kongres.
Prisen for terapeuter bliver ca. 2100 kr. inkl.
festmiddag. Der henvises i øvrigt til kongressens
hjemmeside: http://sssh2012.dk/
LB afrunder mødet med på egne og Etf’s
Hovedbestyrelses vegne at takke bestyrelsen
for det store arbejde, bestyrelsen har udført de
foregående to år.

Ny bestyrelse
Bagerst fra venstre; Mette Kudsk Olsen og Gry Gerster
Midten fra venstre; Peter Skødt, Kecia Ardensø og Jacob Jakobi Johansen
Forrest fra venstre; Helle Puggård, Alice Ørts og Anja Skriver
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Ergo11
Den 22. november deltog jeg på bestyrelsens
vegne i Etf’s faglige konference Ergo11 med
overskriften ”Vi sætter pris på ergoterapi”. De
overordnede temaer for dagen var fremtidens
velfærdssamfund, innovation og ergoterapi som
bæredygtig business.
Der var spændende og inspirerende plenumoplæg, som bestemt gav stof til eftertanke om
den retning vores samfund bevæger sig i og
dermed den retning vores fag må gå.
Derudover var der 5 workshops. Deltagerne
havde på forhånd kunnet vælge sig på en
af disse. Den workshop jeg deltog i, hed
”Fremtidens ergoterapeuter - nye roller,
funktioner og samarbejdspartnere”. Helle
Høisgaard Kruuse Andersen, chefterapeut på
Aarhus Universitetshospital, Helle Mousing,
leder af Træning og Rehabilitering i Kolding
kommune og Hans Jørgen Bendixen,
udviklingsergoterapeut på Gentofte Hospital gav
oplæg til debat om emnet.
Der blev i oplæggene talt meget om samarbejde,
udvikling, prioritering og effektivitet.
Og der blev talt om ICF’s aktivitets- og
deltagelsesniveau som helt centrale begreber
i vores fag både nu og i fremtiden. Det var
dygtige og visionære oplægsholdere, som
formåede at sætte perspektiv på fremtidige
muligheder – og udfordringer – for vores fag.
Et af højdepunkterne for mig, som repræsentant
for Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi var
dog også eftermiddagens prisoverrækkelser. Der
blev uddelt bachelorpris, innovationspriser og
ikke mindst Ropox prisen. Jeg havde glædet mig
særligt til uddelingen af netop denne pris, da den
i år skulle gå til en håndterapeut, nemlig Kirsten
Pedersen (se mere andetsteds i bladet). Kirsten
modtog prisen med stolthed og med stor applaus
fra salen.
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Hvem er ropox:
Ropox er et dansk firma, der siden 1962 har
udviklet og fremstillet produkter, som hjælper
mennesker med nedsat funktionsevne til at
kunne leve uafhængigt af andre.

Lidt om Ropox-prisen:
Prisen kan ikke søges, men enhver ergoterapeut
eller gruppe af ergoterapeuter kan indstille en
ergoterapeutkollega, som gennem en speciel
indsats for ergoterapifaget har gjort sig fortjent
til en pris

Indstilling til ROPOX-prisen 2011
Kirsten C. Pedersen er en ildsjæl og en
ambassadør for håndterapi i Danmark.
På vegne af FNE-Dansk Håndterapiforening
indstiller jeg specialergoterapeut Kirsten C.
Pedersen til årets ROPOX-pris.
Jeg tror at alle ergoterapeuter i Danmark med
interesse indenfor håndterapi kender Kirsten.
Og jeg tror at næsten lige så mange har spurgt
Kirsten om hendes faglige mening i en given
sag. For man kan altid ringe til Kirsten – og det
gør mange ergoterapeuter – både studerende og
erfarne og regionalt og kommunalt ansatte.
Kirsten har det synspunkt, at hvis man ved
noget, så er man forpligtet til at dele sin
viden. Det gør hun blandt andet gennem sin
hjemmeside www.håndterapi.dk, som bliver
flittigt brugt af ergoterapeuter i hele landet.
Hun har desuden delt sin store viden gennem
undervisning, som ekstern vejleder på
bachelorprojekter og hun har været medforfatter
på adskillige bøger gennem årene.
Kirsten har arbejdet med håndterapi i en
menneskealder. Hun har erfaring med
håndterapi fra mange forskellige vinkler. Som
ergoterapeut på sygehus, som leder, underviser,
privatpraktiserende og som ansat i en privat
virksomhed.
Kirsten er altid klar på en spændende opgave
– ja, jeg tror aldrig jeg har hørt Kirsten takke
nej. Ingen opgave er for stor eller umulig at
løse. Hun er kreativ og ”Ole-opfinder” når
det er nødvendigt. Kirsten har senest været
foregangsmand for, at danske ergoterapeuter

lærte noget om spejlbehandling til
håndkirurgiske patienter.
Kirsten er desuden en engageret deltager på
internationale kongresser indenfor håndterapi,
senest på europæisk kongres i Oslo og
Skandinavisk kongres på Gotland i år og på
verdenskongres i Orlando sidste år.
Kirsten er en af de få ergoterapeuter
der har været medlem af FNE Dansk
Håndterapiforening siden netværket blev stiftet
i 1987.
Hun er ergoterapeut med stort E, hun blander
sig i fagets udvikling og er aktiv i fagpolitiske
debatter. Kort sagt: hun gør en forskel for faget
ergoterapi.
Med venlig hilsen
Kecia Ardensø
Formand for FNE Dansk Håndterapiforening
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Vi har modtaget følgende brev fra
nogle medlemmer

genoptræning.
Det er der fuldstændig enighed om i bestyrelsen.

Vi har set på www.fysio.dk, at der er gang i
en debat om hænder og fysioterapi. Vi vil bare
gøre Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi
opmærksom på denne debat, da den unægtelig
er ret interessant for andre håndterapeuter!
I debatten nævnes nogle spændende kurser,
som kunne være meget relevante for
hånd-ergoterapeuter. Har I overvejet det i
Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi som
kursustilbud?

I forbindelse med at Ergoterapeutforeningens
hovedbestyrelse har arbejdet med oprettelsen
af Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi
er hovedbestyrelsen kommet med følgende
udtalelse: At håndterapi er et meget
betydningsfuldt ergoterapeutisk arbejdsfelt
både i DK og internationalt.
Det er godt at vide, Ergoterapeutforeningens
hovedbestyrelse ser vigtigheden i vores arbejde.

Hvad er jeres holdning til ergoterapeutisk
træning - skal det være på kropsniveau, eller
skal vi snarere fokusere på aktivitets- og
deltagelsesniveau? Her tænker vi også, men ikke
udelukkende, på den træning, der varetages i
specialiseret regi.

Svar fra bestyrelsen:
Kurserne som tilbydes på www.fysio.
dk kunne måske være relevante for håndergoterapeuter. Der udbydes blandt andet kurser
i manipulation. Som bestyrelse kender vi ikke
det nøjagtige indhold i disse kurser, og det
vil kræve en nærmere undersøgelse, for at vi
som bestyrelse vil kunne anbefale kurserne.
Derfor vil vi i bestyrelsen tage det med i vore
overvejelser fremover, om disse kurser skal
være en del af fremtidige kurser, der tilbydes i
Ergoterapifagligt Selskab for Håndterapi.
Ergoterapeuter der arbejder med hånd-patienter,
arbejder på alle ICF-niveauer (kropsniveau
og aktivitets- og deltagelsesniveau). Da vi
inden for hånd-ergoterapi bruger tests og
undersøgelsesredskaber, som undersøger
alle ICF-niveauer, og det er en del af det
at arbejde som ergoterapeuter anvender
for at komme omkring hele patientens/
borgerens funktionsniveau. Derfor bør
den ergoterapeutiske genoptræning også
være på både kropsniveau og aktivitets- og
deltagelsesniveau. Dette er gældende både
indenfor den specialiserede og almene

På bestyrelsens vegne
Peter Skødt

Skandinavisk kongres den
30.8 -1.9 2012 på Panum
Institutet i København.
www.sssh2012.dk
Der opfordres til at indsende
abstracts. Deadline 1. april
2012.
OBS: Vejledning til udarbejdelse af
abstracts kan findes i bogen: Sundhedsvidenskabelige opgave side 89-94,
af Marianne Lindahl og Carsten Juhl
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KALENDER
Forårstemadag ultimo april 2012 i Århus
European Hand Therapy Day den 22.juni 2012 i Antwerpen
www.bht.be/antwerp2012
Skandinavisk kongres 30.august-1.september 2012
i København
IFSHT - Kongres den 4.-8. marts 2013, New Delhi, Indien
FESSH og EFSHT kongres den 18-21. juni 2014 i Paris
www.fessh2014.com
IFSHT - Kongres 2016 i Argentina

Nyttige webadresser:
www.haandkirurgi.com
www.etf.dk/haandterapi

www.asht.org
www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/hanth
www.haandterapi.org
www.hand-therapy.co.uk
http://ahtf.org
www.eurohandtherapy.org
www.ifsht.org
www.aarhussygehus.dk
www.rigshospitalet.dk/rh.nsf

American Society of hand therapist
Journal of hand therapy
Norsk forening for håndterapi
The British Association of HAnd Therapy (BAHT)
American Hand Therapy Foundation Web
The European Federation of Societies for Hand Therapy
International Federation of Societies for Hand
Therapy
Århus Sygehus

www.aalborg-sygehus.dk

http://www.ouh.dk

http://www.håndterapi.dk ell. www.xn--hndterapi-52a.dk
http://www.csht.org
http://www.ahta.com.au
http://www.sfh.nu

Specialeergoterapeut Kirsten C. Pedersens hjemmeside om
håndterapi
Canadian Society of Hand Therapists
Australian Hand Therapy Association Inc
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