
 

 

Årsberetning for 2017 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består aktuelt af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder i forbindelse med arrangementer i løbet af efterår 2016 og forår 

2017, samt et sommermøde over en weekend i efterår 2017. Dertil bestyrelsesmøde i dag. Så i alt 

4 møder. 

Aktuelt har vi 683 medlemmer og medlemstallet i 2017 viser fremgang. 

 

De aktiviteter, vi har deltaget i som bestyrelsesmedlemmer, er dokumenteret og refereret i vores 

nyhedsbrev. 

 

EFS´s temadage 

Forårets temadage (Cognitive Rehabilitation Workshop for Occupational therapists. Focus on 

Executive functions) med Kit Malia og Anne Brannagan var velbesøgte og fagligt inspirerende. Der 

deltog 117. (Referat ses i nyhedsbrev). 

Ekstra temadage 2017 - gentagelse af Cognitive Rehabilitation Workshop med Kit Malia er 

gennemført med 60 deltagere. Baggrunden for de ekstra temadage var et ønske fra sidste års 

generalforsamling. 

Vores temadage 2018 omhandler sensomotoriske problemstillinger og terapeutiske interventioner 

ud fra PANAT koncept og Bobath konceptet. 

 

Specialist 

Vi er repræsenteret med 14 specialistgodkendte ergoterapeuter. Specialistgodkendelse har 

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

neurorehabilitering, som har kompetencer, til at søge. I øjeblik er specialistordningen under 

revision, da det ikke har været ansøgere i en længere periode. 

Vores repræsentanter i Specialistnævnet på neurorehabiliterings-området er det velkendte og 

gode team bestående af formand Birgitte Gammeltoft, nævnsmedlem Annalise Jacobsen fra 
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Hjerneskadecentret Odense og den akademiske repræsentant er overlæge Carsten Kock-Jensen 

fra Region Syd. Alle tre fortsætter og vi takker for deres indsats. 

 

Nyhedsbrev 

Der er udsendt 2 nyhedsbreve i papirudgave, ca. 702 eksemplarer pr. gang. Vi takker vores 

redaktør Birgitte Gammeltoft. 

 

Temadage/konferencer 

Vi har et tæt samarbejde med Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi ift. Kurser eksempelvis OE 

kursus, hvor vores medlemmer kan deltage på faglige kurser til favorable økonomiske vilkår. 

 

Lokale arrangementer 

Der har været 3 regionale arrangementer, som omhandlede: 

 Afasi – afholdt i Odense d. 6. marts 

 Apps og IT i ergoterapi - afholdt i Århus d. 22/11 2017 med 30 deltager. 

Betaling kommer fra det faglige selskabs kasse. Der må kun deltage medlemmer af EFS 

neurorehabilitering. 

 

Fagbibliotek og andre netværk 

Vi har faglitteratur i forholdt til, hvad der er relevant for selskabet. Det er beregnet for 

bestyrelsens arbejde. Bøgerne udlånes ikke til medlemmer, men bøgerne anmeldes i 

Nyhedsbrevet. 

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

samt DSNR (Dansk Selskab for Neurorehabilitering).  

 

Hjemmeside 

Informationer fra selskabet kan ses på www.etf.dk. Som debatforum har vi besluttet, at vi vil 

benytte os af Birgitte´s hjemmeside, men dette stoppes nu, pga. IT sikkerhed. 
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APUS 

EFS forvalter de penge, der tidligere 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. 

Aktuelle arbejdes med kompetenceprofiler inden for Neurorehabilitering. Jim Jensen er i gang i 

samarbejde med os at udarbejde kompetenceprofiler inden for ergoterapeutisk arbejde med 

neurologiske patienter. 

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

Vi byder vores næstformand Lotte Lagoni hjertelig velkommen som vores kontaktperson. 

 

 
På bestyrelsens vegne 
Peter Vögele 
Formand EFS 
November 2017 
 
 


