
 

 

Årsberetning fra 2013 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består aktuelt af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder i forbindelse med arrangementer i løbet af efterår 2012 og forår 

2013, samt en ekstra bestyrelsesmøde i løbet af sommeren, hvor vi holdt en to dages 

strategiseminar på Venø. Vi vil gerne takke Kirstine for at stille deres fantastiske sommerhus til 

vores rådighed. 

Aktuelt har vi 486 medlemmer og medlemstallet i 2013 viser fremgang. 

Vores vedtægtsændringer fra sidste år og overgang til faglig selskab som er en del af ETF´s ny 

struktur er fuldført og nu hedder vi Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering (EFS for 

Neurorehabilitering). I denne sammenhæng har vi kontaktet vores kolleger fra 

Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev samt Paraplegifunktionerne i Hornbæk og Viborg med 

forespørgsel og opfordring til et fremtidigt samarbejde. 

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

nationale kliniske retningslinjer for ergo- og fysioterapeutiske indsatser. Der arbejdes med CP 

området (som i øjeblikket er til høring), apopleksi og hjerneskadeområdet samt scleroseområdet. 

 

EFS´s temadage 

Forårets temadage omhandlede ”Pårørende som samarbejdspartnere”. Temadagene var 

velbesøgt og fagligt inspirerende (Referat ses i nyhedsbrev). 

Temadage 2014 er allerede planlagt og program ses på ETF´s hjemmeside. 

 

Specialist 

Vi er repræsenteret med 14 specialistgodkendte ergoterapeuter. Sidste år blev Ergoterapeuter 

Jette Vestergaard Pedersen og Peter Vögele 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 
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forløbsprogrammer anbefaler at neurorehabilitering kræver en specialiseret indsats, som kræver 

et højt kompetenceniveau af terapeuter. 

Vores repræsentanter i Specialistnævnet på neurorehabiliterings-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. 

 

Nyhedsbrev 

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

redaktør Birgitte Gammeltoft. 

 

Temadage/konferencer 

Bestyrelsen har i løbet af året deltaget i: 

Annalise har deltaget: DaNS's landskonference: Syn på syn og syn på relationer. 

Birgitte og Jette deltog til Hjernetumordag. 

Birgitte deltog i repræsentantskabsmøde i Hjerneforum. 

Referater fra dette kan læses i vores nyhedsbrev.  

 

Lokale arrangementer 

Nordjylland: Oplæg om opmærksomhedsforstyrrelser og arbejdshukommelse (se desuden 

nyhedsbrevet). 

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 af Birgitte´s hjemmeside. www.birgitte-gammeltoft.dk 

 

 

 

APUS 

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

betalt mad i forbindelse med det fortsatte udviklingsarbejde. 

 
Samarbejde med ETF 

Peter har deltaget i to møder i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR) som blev 

etableret af ETF: Alle Ergoterapifaglige selskaber samt medlemmer fra HB og uddannelsessteder er 

medlem af rådet. 

Vi er i løbende kontakt med vores forening. Vi takker for det gode samarbejde med ETF og specielt 

tak til Lene Barslund for hendes indsats som vores kontaktperson over for foreningen. 

 
På bestyrelsens vegne 
Peter Vögele 
Formand EFS 
November 2013 
 
 

http://www.birgitte-gammeltoft.dk/

