
Referat fra Generalforsamling  

d. 6 november 2013 i Kbh. 

 

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 2012 
6. Vedtægtsændringer og indkommende forslag  
7. Arbejdsprogram for 2013/14 
8. Fastlæggelse af kontingent for 2014 
9. Budget 2014 
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 

 

6 deltagende + 6 fra bestyrelsen, samt Lene Barslund, Etf. i alt 13 deltagere. 

Ordstyrer: Lene Barslund  

Referent: Birgitte Gammeltoft. 

 

Ad 3 Dagsorden godkendes. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

Ad 4 Formandens beretning godkendes. Den findes på hjemmesiden 

 

Ad 5 Regnskab 2012 

Vi har fortsat overskud på kontoen i det samlede regnskab 

Regnskabet er godkendt af de 2 økonomiske kontrollanter. Regnskabet godkendt. 

 

Ad 6 Nuværende § 4. Generalforsamling: 

”Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling, når 

bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer forlanger det. Skriftlig indkaldelse sker med 14 

dages varsel efter anmodning, ledsaget af dagsorden. Indkaldelse sker via www.etf.dk.” 

 

Bestyrelses ændrings forslag er:  

”Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinært besluttende generalforsamling, når 1/3 af 

medlemmerne eller 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Den ekstraordinære 

generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at kravet er fremsat og med mindst 4 

ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen tilsendes medlemmerne per mail 

og annonceres på hjemmesiden.” 

 

Forslaget vedtages 

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 til medlemmer i 

Nyhedsbrevet. 

Forårets temadage er planlagt til 5-6. marts 2013 i Odense: Spændingsfelter i 

Ergoterapeutisk arbejde.  

Oplægsholderne er  Psykolog Dorthe Birkmose og psykolog  Bo Hejlskov Elvén. 

Temadage 2015 med psykolog og neuropædagog Kit Malia og ergoterapeut Anna 



Brannagan 4-5 marts 2015 

Temadage 2016 omhandler apraksi og oplægsholder er 

PhD ergoterapeut Cathrine Arntzen fra Tromsø – Apraksi     

Lige nu samarbejder selskabet med med neurologisk faggruppe om OE kursus med PhD 

Ergoterapeut Annie McCloskey og Fysioterapeut Karl Schurr 

Vi ønsker fortsat at støtte op om lokale arrangementer gennem økonomiske tilskud. 

 

Planlagt årsmøde/generalforsamling på Hammel Neurocenter d. 12 november 2014:  

Vi vil deltagelse i verdenskongres med min 2 personer 

Fortsat deltagelse i kliniske retningslinjer 

 

Ad 3 Kontingent 2014: Bestyrelsen foreslår 150 kr. årligt, og dette vedtaget enstemmigt. 

 

Ad 4 Budget 2014: 

Budgettet blev gennemgået og vedtaget. Se dette på hjemmesiden. 

Budgettet enstemmigt vedtaget. 

Generalforsamlingen foreslår at vi evt sender en mere med til Japan, hvis der kommer 

overskud på temadagene 

 

Ad  5 Valg til bestyrelse  
Følgende genopstiller til bestyrelsen: 

Annalise Jacobsen, Kirstine Sand Jensen, Peter Vögele,  

Opstiller til suppleanter: Helle Bak  Christensen, Anna-Birthe Andersen  

Ingen andre opstiller og alle genvælges enstemmigt. 

Økonomiske kontrollanter Gunhild Sigaard Hansen og Kirsten Nørregaard genvælges 

 

Ad 6 Nyt fra Etf ved næstformand Lene Barslund Information og dialog. Se også 

www.etf.dk 

 

EFS Neurorehabiliterings medlemstal er flotte og fortsat stigende. Vi har i dag 486 

medlemmer. Vi er den anden største gruppe kun overgået af AMPS FNE. 

 

Der er i år repræsentantskabsmøde, hvor hovedbestyrelsens beretning, fokusområde, 

regnskaber, budget, indkomne forslag bliver behandlet. Derudover vil Etf’s uddannelses- 

og forskningspolitik blive drøftet. Der er oplæg om uddannelse og forskning i ergoterapi 

v/dekan Ole Skøtt, Syddansk Universitet. Der lægges op til debat om kvalificering af Etf’s 

uddannelses- og forskningspolitik 

Der vil desuden være en temadrøftelse forud for OK 2015, hvor fagbevægelsens og 

Sundhedskartellets roller skal debatteres. På repræsentantskabsmødet vil der blive 

udnævnt 4 æresmedlemmer samt uddelt Ropox-prisen. 

 

Vedrørende Kliniske retningslinjer er der lavet status på OK11 og projektet kliniske 

retningslinjer på det kommunale område, samt status vedr. arbejdet med udvikling af 

nationale kliniske retningslinjer. Hovedvægten er lagt på, hvilke perspektiver er der for 

ergoterapeuter ift. projekterne.   

 

På det kommunale område 

Som del af OK11-aftalen mellem KL og Sundhedskartellet blev der besluttet at udarbejde 

fire kliniske retningslinjer på det kommunale område. Arbejdsgrupperne er sammensat af 

medlemmer fra Etf, DF, Kost & Ernæring og DSR. 

1. Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre 

medicinske patient/borger med risiko for indlæggelse pga. luftvejsinfektion. 

(Louise Møldrup Nielsen, VIAUC) 

2. Systematisk målsætning i rehabilitering af borgere med behov for personlig pleje 

http://www.etf.dk/


og/eller praktisk hjælp i hverdagen. (Birgitte Grønnegaard Jepsen, Rudersdal K) 

3. Systematisk identifikation af behov for palliativ indsats hos borgere/patienter med 

livstruende sygdom. (Louise Laursen, tidl. Kbh. K, Rikke Jørgensen Kbh. K) 

4. Systematisk identifikation af spisevanskeligheder hos den apopleksiramte borger. 

(Louise Schwenger Johansen, Vordingborg k., Trine Schow, BOMI ). Der 

anbefales et redskab: MEOF II – det ligger nu på Etf’s hjemmeside under 

redskaber. 

 

Nationale kliniske retningslinjer på hjerneskadeområdet 
Der er nedsat en følgegruppe inkl. Peter Vögele (Glostrup H.) og tre arbejdsgrupper med 

ergoterapeuter og fysioterapeuter. Følgende ergoterapeuter indgik ved opstart: 

1. Apopleksi: Mette Boll (OUH), Nana Rømer (Kbh. K), Robert Lindholm 

Kristensen (Horsens K), Pia Kold (BOMI), Hanne Kaae Kristensen (OUH), Eva 

Wæhrens (Parker), Tina Hansen (Metropol). 

Sparring til arbejdsgruppedeltagerne: Anja Børkild Nielsen (Neurorehab. Brønderslev), 

Dorte Melgaard (Vendsyssel H.), Annalise Jacobsen (Hjerneskadecenter Odense) 

1. CP (Cerebral Parese): Helle Poulsen (OUH), Susanne Hygum Sørensen (Kolding 

S.), Betina Rasmussen (PPR Rødovre) 

2. Sclerose: Lene Kallmayer (Ry), Rikke Struntz Pedersen (Næstved S), Anne Mette 

Thomsen (Viborg S) – er ikke igangsat 

3. Hvilke perspektiver er der  for ergoterapeuter? Fokus vil være på forandringer 

mellem OK13 – OK15. Der lægges vægt på faglig udvikling  og 

kompetenceudvikling 

for ergoterapeuter, samt at øge kendskabet til ergoterapi hos arbejdsgiverne. 

 

ETF har udarbejdet to nye pjecer:  

1) ”Der er noget, du skal vide om mig”, som er et hæfte med mulighed for at nedskrive de 

vigtige ting i livet. Hvad er vigtigt for mig eks: løbe tur i skoven, bage kager, deltage i 

sejlsport, have sukker og fløde i min kaffe og andre daglige hverdagsaktiviteter? Den skal 

anvendes af de mennesker, der er omkring den person, der ikke selv kan fortælle, hvad der 

er vigtigt, og kan også bruges som udgangspunkt for samtaler om livet før og nu. Eller det 

kan udfyldes af pårørende, som har den fornødne viden. 

 

2) ”Ergoterapi i forskellige rehabiliteringsforløb”, som er udarbejdet på baggrund af 9 

praksisbeskrivelser. Pjecerne kan rekvireres fra ETF og kan hentes på www.etf.dk.. 

 

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er sat til høring 

Der er nu kun én aftale i hver region - frem for én for hver kommune. 

Vejledningen fastsætter desuden fire obligatoriske indsatsområder: Forebyggelse, 

behandling og pleje, rehabilitering (herunder træning) og sundheds-it og digitale 

arbejdsgange.  

 

Deadlines i 2014:  

Protac-legatet: 1. april, Praksispuljen, Forskningsfonden og Studierejsefonden: 15. februar 

og 15. september (og løbende max. 5000 kr.), Ropox-prisen: 1. oktober, 

Specialistanerkendelse: 15. oktober. 

Lene afsluttede med spørgsmålet: Hvad skal Etf vide om jeres arbejdspladser og aktuelle 

udfordringer? 

 

Ad 7 Evt.  

Formanden siger tak for godt fremmøde. 

 

 


