
 
                    Referat fra Generalforsamling  

d. 29. oktober 2015 i København. 
 
 

 
Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 
3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 
4. Formandens beretning fra året der gik 
5. Regnskab 2014 
6. Indkommende forslag  
7. Arbejdsprogram for 2015/16 
8. Fastlæggelse af kontingent for 2016 
9. Budget 2016 
10. Valg af bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant (det er 3 poster til bestyrelsen og 2 

suppleanter på valg) 
11. Nyt fra Etf 
12. Evt. 
 

Ad 1 
Ad 2 
 

1 deltager + 6 fra bestyrelsen, samt Lene Barslund, Etf. I alt 8 deltagere. Formand Peter 
Vögele byder velkommen og vi laver præsentation for vores medlem.  
Ordstyrer: Lene Barslund  
Referent: Birgitte Gammeltoft. 
 

Ad 3 Dagsorden godkendes. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 

Ad 4 Formandens beretning gennemgås og godkendes. Den findes på hjemmesiden. Vi har 14 
specialister indenfor Neurorehabilitering. 
 
Ny retningslinje på scleroseområdet. På Ergo 15 vises, hvad der er beskrevet evidens for. 
 
Debat: Lene: Skal vi fortsat have Nyhedsbrevet på papir? Vi er de sidste, der har 
papirudgaven, og det er efter ønske fra vores medlemmer. Anmeldelse af bøger er godt i 
Nyhedsbrevet. Vores gruppe har ikke efterspurgt Facebook. Lene Barslund vil gerne 
annoncere for os, når vi ønsker det. Tak for samarbejdet, siger Lene Barslund på vegne af 
Etf, hvilket vi fra EFS føler er meget gensidigt. Planen er, at Etf’s faglig afdeling skal 
involveres mere, og bestyrelsen vil gerne ind i et tættere samarbejde. 
 

Ad 5 Regnskab 2014 
Jette gennemgår årsregnskabet for 2014. Indtægter: tilskud fra Etf 15.000 kr. Kontingent 
82.052 kr. Udgifter: Bestyrelsesarbejde 8.011 kr. Kontorhold 6.477 kr. Nyhedsbrev 
26.959 kr. Kurser/årsmøde 4.588 kr. Temadage 5.131 kr. Bestyrelsesarbejde 28.669 kr. 
Lokale kredse 1.617 kr. APUS 1.084 kr. Selv om vi budgetterede med et underskud, har 
vi har igen genereret et overskud og har et indestående på 160.561 kr. Det skyldes, at 
temadagene gav overskud grundet mange ikke-medlemmers højere betaling. 
Regnskabet er godkendt af de 2 økonomiske kontrollanter.  
 



Ad 6 Der er ikke kommet nogen forslag ind. 
 

Ad 7 Arbejdsprogram:  
Selskabets overordnede formål er fortsat at lave gode kurser for medlemmerne samt at 
samle faglig viden og formidle denne viden gennem referater til medlemmer i 
Nyhedsbrevet. 
Forårets temadage er planlagt til 9.-10. marts 2016. 
Første temadag omhandler apraksi og oplægsholder er Ph.d. ergoterapeut Cathrine 
Arntzen fra Tromsø. 
2. temadag om Mental træthed ved svensk læge Lars Rönnback og psykolog Birgitta 
Johansson Göteborg. Ergoterapeut Susan Mittag fra Bomi Roskilde giver oplæg om 
energiforvaltning ved mental træthed. 
Vi bør ikke have overskud. 
 
Ekstra 3 regionale temaeftermiddage april-maj med psykolog Jonas Lindeløv med emnet 
”Effekten af computerbaseret neurorehabilitering”. 
 
Europæisk kongres 15.-19. juni 2016. Vi vil sende 5-6 bestyrelsesmedlemmer, for at 
kunne dække alle indlæg.  
 
Årsmøde/generalforsamling d. 24 november 2016 i Hammel. Teoretisk emne endnu ikke 
fastlagt. 
 
Hvordan kan vi støtte vores medlemmer i at erhverve viden. Vi vil lave en 
”Opslagstavle”/”landskab” over kurser, temadage mv. i Danmark og udlandet. 
 
Der har lokalt på Fyn været afholdt temadage om Indsigt, som opfølgning på Kit Malia 
kursus. En tredjedel havde deltaget på Kit Malia kurset.  
 
2017: Neuropædagog Kit Malia og ergoterapeut Anne Brannagan om Eksecutive 
dysfunktioner efter hjeneskade. Til opslagstavlen og i nyhedsbrevet. 
 

Ad 3 Kontingent 2016:  
Bestyrelsen foreslår 150 kr. årligt, og dette vedtages enstemmigt. 
Vi ønsker ikke at nedsætte kontingentet, selv om vi har råd.  
 

Ad 4 Budget 2016: 
Vi foreslår 25.000 kr. til bestyrelsesarbejde. 15.000 kr. til kontorhold. 35.000 kr. til 
Nyhedsbrev. 6.000 kr. til Årsmøde. 50.000 kr. til bestyrelsesarbejde. 10.000 kr. til 
Temadage. Frikøb til bestyrelsesmedlemmer og Specialistnævn 7.000 kr. Tilskud til 
lokale kredse 18.000 kr. Det giver tilsammen et udgiftsniveau på 169.000 kr.  
Lene Barslund beder om argumenter for, at der skal så mange afsted til Irland? Det mener 
vi er vigtigt, da det er umuligt at dække alle indlæg med referat til Nyhedsbrevet, hvis vi 
kun er et par stykker afsted.  Der er planlagt et underskud på 72.000 kr. i budgettet for 
2016. 
Budgettet blev gennemgået og enstemmigt vedtaget.  
 
 

Ad  5 Valg til bestyrelse  
Følgende er på valg til bestyrelsen: 
Peter Vögele, Annalise Jacobsen, der begge ønsker genvalg. 
Kirstine Sand Jensen, som ikke ønsker genvalg. 
Anna Birthe Andersen opstiller til bestyrelsen. 
Pia Kold opstiller til suppleant.  



Kirstine Sand Jensen opstiller til suppleant. 
Ingen andre opstiller. 
Alle poster er besat ved en rokering af poster. 
Økonomiske kontrollanter Gunhild Sigaard Hansen og Kirsten Nørregaard genvælges 
uden modkandidater. 
 
 

Ad 6 Nyt fra Etf ved næstformand Lene Barslund  
Dagens emner: Der er afholdt møde med hjerneskadeforeningen, for at fortælle dem om 
TRIV. Det var et positivt møde. 
 
Praksispuljen uddeles hvert år, og der er hvert år 600.000 kr. i puljen. Blandt andet 
Hammel Neurocenter har fået penge. 
Der kan ydes 5.000 kr. til at få hjælp til projektbeskrivelse. Der indkommer ca. 8-12 
ansøgere hver år. 
Køreegnethed ville være et godt projekt at beskrive. Ansøgning kan evt. sendes til 
Trygfonden til ex at vurdere 20 personers køreegnethed.  
 
Kliniske retningslinjer. Der er fra sundhedsstyrelsen afsat penge til og med 
2016. http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/kliniske-retningslinjer 
Implementeringen skal foregår på arbejdspladsen, men her er der ikke afsat penge til det. 
6 af de 8 punkter kan ikke implementeres, hvis der ikke kommer penge. EFS 
Neurorehabilitering har afholdt temaaftener om de kliniske retningslinjer, men vi kan ikke 
påtage os at implementere dem. KL har også et ansvar. Måske kunne en arbejdsplads 
bruge praksispuljen til at implementere noget, der er beskrevet evidens 
for. http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/fonde-og-puljer 
 
KL har lavet et udspil på 45 sider: ”Sammen om sundhed” med 41 anbefalinger indenfor 
11 punkter. www.kl.dk 
 
Regionerne har sammen lavet udspil på 35 sider: ”Plan for Borgernes sundhedsvæsen - 
vores sundhedsvæsen”. www.regioner.dk  
 
Kandidatuddannelse i ergoterapi på Syddansk Universitet i Odense er en realitet. Der 
startede 30, men der er desværre kun 15 tilbage på hold 1, som afslutter uddannelsen i juni 
2016. 2. hold startede september 2015. www.sdu.dk/Uddannelse/Kandidat/Ergoterapi 
 
Ergo 15 den 11.-12. november 2015. Der er nu over 400 tilmeldte. 
 
Etf´s medier: Der er lavet en læserundersøgelse på alle Etf’s medier, herunder 
Ergoterapeuten – print og on-line.  
Man kan abonnere på nyhedsbreve fra Etf: www.etf.dk/tilmeld-nyhedsbreve. Det skal ske 
ved aktiv individuel tilmelding.  
Etf arbejder på at afdække, hvor meget viden, vi skal forsøge at samle i regi af 
Videnbanken, som findes på www.etf.dk. Etf får ikke tilsendt videnskabelige artikler, da 
disse sendes til tidsskrifter, der er peer reviewed. Disse artikler kan søges i databaser, og 
kan lånes på biblioteker. 
 
Etf’s hjemmeside: Der er nu ansat en webansvarlig og hjemmesiden er tilpasset, så den 
kan ses i det rigtige format både på PC, smartphone og tablet. 
Facebook: Etf har to sider – Ergoterapeutforeningen og Fagbladet Ergoterapeuten, men 
sidstnævnte vil blive lukket ned på baggrund af resultaterne fra medlemsundersøgelsen. 
LinkedIn anvendes til Netværk for hverdagsrehabilitering. 
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Ny pris, der kan søges, er Ergoment-refleksions-prisen: deadline er 1. marts. 
 
Der arbejdes allerede nu på planlægning af Rep16 i november 2016. HB drøfter indhold i 
fokusområdet 2016-19, og blandt andet ”målsætning” er nævnt som en mulighed. 
  
Der bliver afviklet et gratis kursus for 45 deltagere med overskriften ”Skab dit drømmejob 
– pitch din vision”, hvor pladserne blev revet væk. Lukket for tilmelding. 
 
Annalise Jacobsen beskriver, at ordlyden i genoptræningsplanerne er vanskeligt at 
vurdere, om hvorvidt det drejer sig om specialiseret genoptræning eller almindelig 
genoptræning. Den skal foregå i primærsektoren, men da pt. udskrives meget hurtigt 
opstår problemet. Ergoterapeuter bør gå på tværs af søjlerne.  
Besparelserne rammer patienterne, da de udskrives tidligere, og der ikke er kompetencer 
til de tidlige forløb. Effektiviseringen har ikke vist sig at gavne ptt. Klienter kommer over 
på arbejdsfastholdelsesydelse meget tidligere. Det er en økonomisk katastrofe for dem. 
Ressourceforløbene svarer til kontanthjælp. Unge, som ikke er på overførselsydelse, har 
store økonomiske problemer. Ingen vil betale for det. SU-styrelsen har en SPS-ydelse, 
specialpædagogisk støtte. 
Sundhedsstyrelsens høringsfrist er alt for kort. Lene vil tage dette med retur. 
Der er udkommet en pjece: Forebyggelse på Ældreområdet fra Sundhedsstyrelsen. Den er 
tænkt som en Håndbog til kommunen. 
 
Vi kan få udsendt mailadresser eks. fra Fyn. Men de er kun til internt brug og må ikke 
sendes videre. 
Sekretariatet kan rette til på listerne, så de opfylder vores behov. Forespørgsler sendes til 
Ulla Peterson. 
 

Ad 7 Evt.  
Formanden siger tak for et godt møde, og takker vores ene medlem - ud over bestyrelsen - 
for deltagelsen. 
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