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Ergoterapeutisk fagligt netværk Senhjerneskade 

Årsberetning fra 2010 til 2011 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har været på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Vi har afholdt 2 

bestyrelsesmøder i forbindelse med arrangementer i løbet af forår og efterår 2010. Aktuelt 

er der 405 medlemmer og medlemstal i 2010 viser fremgang. 

Bestyrelsen er engageret i forskellige sammenhæng. Annalise Jacobsen var med i 

arbejdsgruppen, som har udarbejdet MTV hjerneskaderehabilitering. Desuden var vi med i 

referencegruppen til MTV. Vi arbejder desuden aktivt med i en arbejdsgruppe under 

Sundhedsstyrelsen, som udarbejder et forløbsprogram for voksne med apopleksi. 

 

FNE’s temadage 

Efterårets temadage i november omhandlede neuroplasticitet og rehabilitering. 

Hvordan kan grundforskningen belyse og styrke den kliniske rehabilitering efter 

hjerneskade? Ved Professor Jesper Mogensen (Københavns Universitet). Spejlneuroner 

set i relation til praksis. Hvad er spejlneuroner, hvordan fungerer de og hvordan kan den 

viden bruges i praksis? Ved underviser ergoterapeut Jim Jensen, Hammel Neurocenter og 

Neurorehabilitering, som udnytter neuroplasticitet:  

Workshop om motorisk læring og problemløsning i dagligdagen. Underviser: 

udviklingsergoterapeut Peter Vögele. 

 

Specialist 

Vi er repræsenteret med 10 specialistgodkendte ergoterapeuter. Sidste år havde vi ingen 

ansøgere, men vi opfordrer alle til at søge. Vores repræsentanter i Specialistnævnet på 

senhjerneskadeområdet 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 Hammel Neurocenter. 

Alle tre fortsætter og vi takker for deres indsats. 



 2

 

Nyhedsbreve 

Der er udsendt 2 nyhedsbreve i papirudgave, ca. 400 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.  

 Verdenskongres i Chile (Birgitte) 

 3 temadage om ernæring og neuroplasticitet (Birgitte) 

 2 temadage med Kit Malia: Problemskabende adfærd (Anne Birthe, Annalise) 

 OE-kursus (Kirstine) 

 Kursus: Trafikkmedisin for ergoterapeuter, Kristianssand, Norge (Jette) 

 

Lokale arrangementer 

Lokale FNE-folk har arrangeret følgende lokale arrangementer: 

Århus: Temaaften med Annie McCluskey om implementering af evidens 

Odense: Temaeftermiddag om Cerebellum ved neuropsykolog Jette Kamp Johansen 

Desuden har FNE og fysioterapeuternes neurologiske gruppe arrangeret temaaften i både 

Århus og Odense, hvor der er refereret fra OE-kurset. 

 

Fagbibliotek og andre netværk 

Vi har faglitteratur i forhold 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 

Der er desværre ikke meget aktivitet på vores hjemmeside. Hjemmesiden findes ved at 

klikke ind på www.etf.dk: vælg Faglige netværk (FNE) > Ergoterapeutisk fagligt netværk - 

Senhjerneskade. Vi nedlægger siden og henviser i stedet for til Birgitte hjemmeside. 

 

APUS 

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

får fortsat betalt mad i forbindelse med det fortsatte udviklingsarbejde. Den er i øjeblikket 

oversat til engelsk og blev præsenteret på verdenskongressen i Chile. 

 
Samarbejde med Etf 

Der har ikke været dialogmøde pga. manglende tilmelding. Vi er i kontakt med vores 

forening. Vi takker for det gode samarbejde med Etf. I samarbejde med Etf har vi planer 

om at omdanne vores FNE til et neurofagligt rehabiliteringsselskab inden for 

Ergoterapeutforeningen. 

 
På bestyrelsens vegne 
Peter Vögele 
Formand FNE 
Februar 2011 
 
 


