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Ad 1 

 

Ad 2 

 

22 deltagende + 7 fra bestyrelsen, samt Lene Barslund Etf. I alt 30 deltagere. 

Ordstyrer: Lene Barslund  

 

Referent: Birgitte Gammeltoft. 

 

Ad 3 Dagsorden godkendes. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

Ad 4 Formandens beretning gennemgås og godkendes. Den fulde beretning findes på 

hjemmesiden. Her et lille uddrag: 

Vi har i samarbejde med Dansk selskab for neurologisk fysioterapi arrangeret kurser om 

evidensbaseret træning af OE med de Australske terapeuter Karl Shurr og Annie 

McCluskey 

 

Sidste lokale arrangement blev afholdt i Skive med senior Bobathinstruktør Mary Lynch, 

hvor hun demonstrerer en patientbehandling live. Det skete også i samarbejde med Dansk 

selskab for neurologisk fysioterapi. 

 

Vi har skrevet brev med opfordring til samarbejde til Sklerosehospitalerne i Ry og Haslev 

samt til Vestdansk Center for rygmarvskadede Regionshospitalet Viborg og Klinik for 

rygmarvsskader Hornbæk, da disse patientkategorier nu også er inde i vores regi. 

 

Ingen ansøgninger til specialistgodkendelse hverken i 2013 eller 2014. 

 

Vi udgiver 2 gange årligt Nyhedsbrev i papirudgave med aktuelle informationer og 

referater. 

 

Vi takker for godt samarbejde med Etf.  

 

 

Ad 5 Regnskab 2013 



Til temadage 2013 havde vi budgetteret med underskud, men tjente 12.892 kr. 

Temadagene 2014 gav et underskud på 13.000 kr. 

Kun en kreds har brugt af kontoen til lokale arrangementer - 2500 kr. Sammenlagt er der  

34.560 kr. i overskud. 

Forventet beholdning i år vil være 146.047 kr. 

 

Regnskabet er godkendt af de 2 økonomiske kontrollanter.  

 

Ad 6 Ingen indkomne forslag 

 

Ad 7 Arbejdsprogram:  

Selskabets overordnede formål er fortsat at arrangere relevante kurser for medlemmerne 

samt at samle faglig viden og formidle denne viden i referater til medlemmerne gennem 

Nyhedsbrevet. 

 

Temadage 2015 er planlagt med neuropædagog Kit Malia og ergoterapeut Anna 

Brannagan. Det afholdes d. 4-5 marts 2015 på Dalum Landbrugsskole i Odense. 

 

Temadage 2016 vil omhandle apraksi og der arbejdes på at skabe et bredt billede af 

forskellige tilgange. Oplægsholdere er bl.a. PhD ergoterapeut Cathrine Arntzen fra 

Tromsø. 
   

Vi har planlagt sommerbestyrelsesmøde over en weekend, hvor der er tid til at tage 

længere faglige diskussioner, samt lære hinanden at kende, da det gør det øvrige 

samarbejdet lettere. Ellers foregår kommunikationen gennem livlig mailkorrespondance. 

 

Ved planlægning af fremtidige temadage er det muligt at tænke ud over landets grænser i 

forhold til undervisere, da vi har økonomi til det.  

 

Planlagt brug af penge til Europæisk kongres i Irland 2016, hvor vi gerne vil afsted så 

mange som muligt fra bestyrelsen, da referatet således vil bliver mere fyldestgørende. 

 

Ønsker fra deltagerne: ”Apps”  hvem og hvad kan bruges hvordan?  

Kirsten Rudbek Holm har vurderet en masse apps for sundhedsstyrelsen. 

 

Hjerneforsker Troels Kjær der sammen med Mikael Birkkjær har skrevet bogen 

”Knivskarp fra normal til genial - træn din hjerne på 6 uger”. Kunne være et emne for 

generalforsamling eller temadag. 

 

Bestyrelsen har ikke kapacitet til at lave yderligere temadage, men vi vil støtte lokale 

arrangementer og vi som udgangspunkt øger bevillingsrammen op til 6000 pr. region 

årligt. Alle kan ansøge bestyrelsen, som afgør om emnet er relevant for selskabets 

aktivitet. Bestyrelsen vurderer individuelt fra sag til sag, så en begrundet ansøgning er 

vigtig. 

Det er en fordel at lave lokale arrangementer, da det trækker nye medlemmer til, fordi det 

er et krav at være medlem for at deltage i arrangementet. Ide fra medlemmerne om taping 

til facialisparese kunne udføres som et lokalt arrangement. De lokale arrangementer er 

oftest udført som fyraftensmøder fra 15-17. Det skal annonceres på hjemmesiden, så alle 

medlemmer kan se det og evt. tilmelde sig.  

 

Ad 8 Kontingent 2014: Bestyrelsen foreslår fortsat 150 kr. årligt, og dette vedtages 

enstemmigt. Vi ønsker ikke at nedsætte kontingentet, men vil have mulighed for at støtte 

lokale arrangementer.  

 



Ad 9 Budget 2015: 

Budgettet blev gennemgået og vedtaget. Se dette på hjemmesiden. 

Budgettet enstemmigt vedtaget. 
 

Ad  

1 0 
Valg til bestyrelse  
Følgende genopstiller til bestyrelsen: 

Ordinære medlemmer på valg Jette Fog og Birgitte Gammeltoft  som genvælges.  

Supleant Helle Bak Christensen ønsker ikke genvalg, grundet nye arbejdsopgaver.  

Opstiller til suppleanter: Anna-Birthe Andersen og Pia Kold. Begge vælges.   

Økonomiske kontrollanter Gunhild Sigaard Hansen og Kirsten Nørregaard genvælges. 

Stor tak til Helle Bak Christensen for 2 års arbejde som suppleant. 

 

 

Ad  

11 
Nyt fra Etf ved næstformand Lene Barslund  

 

Etf’s medier – Ergoterapeuten, etf.dk, mail-nyhedsbreve, facebook-sider 

Lene fortalte om udviklingen af det nye etf.dk. Nogle medlemmer oplever, at etf.dk ikke 

længere er logisk og håber på en forbedring. Lene fortalte, at sitet er udviklet, så det 

tilpasser sig formaterne på smartphone og tablet, og derfor er logikken en anden end på 

det gamle site. Nogle synes godt om det nye grafiske udtryk. 

Vedrørende siden med Faglige Fora, se www.etf.dk/ergoterapi-og-politik?tag=7 , hvor 

alle netværk er vist i grønne kasser, er tilbagemeldingen, at selskaber bør komme først. 

Lene viste, hvordan man – når man arbejder på pc – kan klikke på den grønne kasse i 

øverste venstre hjørne og ad den vej få vist alle faglige fora i en lodret række opdelt i 

EFS’er, FNE’er, klubber og øvrige netværk. Kassernes placering arbejdes der med. 

Giv besked til Lene, hvis du har ideer eller noget ikke virker. 

Ergoterapeuten er nu både et blad i papirudgave, der udkommer 8 gange pr. år, et site på 

etf.dk/ergoterapeuten (med selvstændig grafik) og en facebook-side (Fagbladet 

Ergoterapeuten). På etf.dk/ergoterapeuten ligger både uddybende artikler i relation til 

blad-artikler og selvstændige artikler om emner, der ikke har været i papir-bladet. 

 

Kliniske retningslinjer  

Der arbejdes med kliniske retningslinjer i regi af Sundhedsstyrelsen, KL (OK’11) og 

Danske Regioner, og de udarbejdes sammen med fagfolk som f.eks Pia Kold og Peter 

Vögele. Der ønskes fra arbejdsgiverside oftest ergoterapeuter med akademiske 

efteruddannelser, men praktikere er også meget velkomne. Se flere detaljer på 

www.etf.dk/kliniske-retningslinjer 

Sundhedsstyrelsen bestemmer ikke, men anbefaler, og anbefalingerne kan også bruges i 

argumentationen på arbejdspladserne om ergoterapiydelser og stillinger. 

Det er en sjov og lærerig proces at deltage i arbejdet. Tag det for det det er og brug det.  

 

Parkinsonprojektet, der har til formål at udvikle et specialiseret rehabiliteringstilbud til 

mennesker med Parkinsons sygdom, er initieret af Parkinsonforeningen, og ergoterapeut 

Mette Søndergaard er ansat som projektleder. 

 

AMPS 

Der er færdige instruktører og nye instruktører på vej blandt underviserne på 

grunduddannelserne (University College). På UCN Kristina Tomra, UCL Anne Karin 

Petersen og Metropol Lone Decker. 

 

TRIV 

Et nyt initaitiv fra formand Gunner Gamborg er begrebet TRIV, der står for 

Tilgængelighed, Roller & Relationer, Interesser og Vilje & Vaner. Gunner har holdt 

http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik?tag=7
http://www.etf.dk/kliniske-retningslinjer


oplæg i mange forskellige sammenhænge, og han har blandt andet brugt fotos for at 

illustrere begreberne.  

Der er talt meget om KRAM, og KRAM kan blandt andet motiveres via TRIV-faktorer. 

TRIV er på sin vis gammel ergoterapi på nye flasker, og grunden til, at det bliver meget 

positivt modtaget af mange forskellige aktører på sundheds- og socialområdet, er, at 

indholdet i TRIV passer godt ind i tidens trend, hvor der er fokus på rehabilitering, 

ressourcer, flere ældre og en begrænset økonomi.  

Fx Klippekort til hjemmehjælp, som er en del af Finanslovsaftalen 2015, kan relateres til 

TRIV: Måske vælger den ældre at få familien til at gøre rent og i stedet for bruge et klip 

på assistance til at lave pandekager eller gå i skoven – interesser dyrkes i relation med 

andre.  

TRIV kan fx afdække interesser og næste nummer af Helse indeholder en artikel om 

TRIV.  

Vi kan medvirke til at KRAM lykkes ved at bruge TRIV.  

Hvis ældre bliver ”pålagt” rehabilitering er det ikke rehabilitering.   

”Få ram på KRAM og få TRIV i dit liv” er slogans, der i øjeblikket pusles med. På 

hjemmeside er der skrevet mere om TRIV og siden vil løbende blive udbygget, se 

www.etf.dk/triv 

 

Nye pjecer fra Etf: 

Alle børn har ret til en hverdag 

Ergoterapi og mennesker med kræft 

Der er noget, du skal vide om mig 

Ergoterapi i forskellige rehabiliteringsforløb 

 

Ad  

11 
Evt.  

Formanden siger tak for godt fremmøde.  

 

http://www.etf.dk/triv

