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Årsberetning fra 2012 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har været på 5 medlemmer og 2 suppleant. Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder i 

forbindelse med arrangementer i løbet af efterår 2011 og forår 2012. Aktuelt er der 467 

medlemmer og medlemstal i 2012 viser fremgang. 

Bestyrelsen er engageret i forskellige sammenhæng. Annalise Jacobsen var med i første møde af 

Dansk Ergoterapi Selskab (DES) som blev etableret fra ETF som paraplyorganisation for de 8 nye 

faglige selskaber som etableres i øjeblik. Vores vedtægtsændringer og overgang til faglig selskab 

ses i forbindelse med denne nystrukturering. Vi har i samarbejde med Lene Barslund og 

hovedbestyrkelsen diskuteret udkast for vores nye vedtægter og forberedt den nye selskabsform. 

Peter Vögele sidder som ETF´s repræsentant i en følgegruppe under sundhedsstyrelsen som 

udarbejder nationale kliniske retningslinjer for ergo- og fysioterapeutiske indsatser for CP område, 

apopleksi og hjerneskadeområde samt skleroseområde. 

 

FNE´s temadage 

Forårets temadage omhandlede kognitiv rehabilitering med den kendte neuropsykolog Kit Malia. 

Temadagene var velbesøgt og faglig inspirerende. 

 

Specialist 

Vi er repræsenteret med 11 specialistgodkendte ergoterapeuter. Sidste år blev FOTT instruktør 

Daniela Jacobsen og Mette Søndergaard godkendt som specialister. Specialistgodkendelse har 

ændret sig fra bachelor til masterniveau og vi opfordrer alle ergoterapeuter inden for 

neurorehabilitering som har kompetencer til at søge. Det sker i tråd med at både MTV og 

forløbsprogrammer anbefaler at neurorehabilitering kræver en specialiseret indsats som kræver et 

høj kompetenceniveau af terapeuter. 



 2 

Vores repræsentanter i Specialistnævnet på senhjerneskade området er det velkendte og gode 

team bestående af formand Birgitte Gammeltoft, nævnsmedlem Annalise Jacobsen fra 

Hjerneskadecentret Odense og den akademiske repræsentant er overlæge Carsten Kock-Jensen 

fra Århus. Alle tre fortsætter og vi takker for deres indsats. 

 

Nyhedsbreve. 

Der er udsendt 2 nyhedsbreve i papirudgave, ca. 500 eksemplarer pr. gang. Vi takker vores 

redaktør Birgitte Gammeltoft. 

 

Ressourcearkivet. 

I er altid meget velkommen til at tilmelde jer ressourceaktivet. Arkivet er kun tilgængeligt for 

bestyrelsen. 

 

Temadage/konferencer. 

Bestyrelsen har i løbet af året deltaget i følgende. Referater fra dette kan læses i vores 

nyhedsbrev.  

 Europæiske Ergoterapikongress COTEC I Stockholm 

 AMPS symposium 

 

Lokale arrangementer. 

Odense: Temaeftermiddag om senhjerneskade og køre evne. God tilslutning fra medlemmerne.  

Vi vil gerne støtte regionale faglige møder. 

 

Fagbibliotek og andre netværk. 

Vi har faglitteratur i forholdt til hvad der er relevant for netværksgruppen. 

Vi er medlem af Dansk Selskab for Apopleksi, Hjerneskadeforeningen, Hjerneforum, Hjernesagen, 

samt DSNR (Dansk Selskab for Neurorehabilitering).  
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Hjemmeside. 

Informationer fra vores netværk finder på www.etf.dk. Som debatforum har vi besluttet at vi vil 

benytte os Birgitte´s hjemmeside. 

 

APUS 

FNE forvalter de penge der er indtjent på APUS Apopleksiundersøgelse. Arbejdsgruppen får fortsat 

betalt mad i forbindelse med det fortsatte udviklingsarbejde. 

 
Samarbejde med Etf. 

Dansk Ergoterapi Selskab (DES) som blev etableret fra ETF som paraplyorganisation og vi deltog i 

den stiftede forsamling. Vi er i løbende kontakt med vores forening. Vi takker for det gode 

samarbejde med ETF og specielt tak for Lene Barslund for hendes indsats ift FNE og håber hun 

fortsætter også når vi bliver nyt selskab. 

 
På bestyrelsens vegne 
Peter Vögele 
Formand FNE 
November 2012 
 
 


