
 

Referat fra Generalforsamling d. 12. november 2012 i Hammel 

 

Dagsorden 
1. Velkomst 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 
3. Gennemgang og godkendelse af dagsorden 
4. Formandens beretning 
5. Regnskab 2011 
6. Vedtægtsændringer og indkommende forslag  

o Forslag om opløsning af netværket FNE Senhjerneskade 
o Forslag om nystiftelse af Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering - 

herunder vedtagelse af vedtægter 
o Forslag om FNE’s egenkapital overføres til det nye selskab 

7. Evt. 
Stiftende generalforsamling: Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering 

1. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 
2. Arbejdsprogram for 2012/13 
3. Fastlæggelse af kontingent for 2013 
4. Budget 2013 
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant (det er 5 poster til bestyrelsen og 

2 suppleanter på valg) 
6. Nyt fra Etf 
7. Evt. 

 

 

Ad 1 

Ad 2 

 

18 deltagende + 7 fra bestyrelsen, samt Lene Barslund, Etf. I alt 25 deltagere. 

Ordstyrer: Lene Barslund og stemmeudvalg: Hanne Skovgaard Petersen og Merete Greve 

Referent: Birgitte Gammeltoft. 

 

Ad 3 Dagsorden godkendes med tilføjelsen, at vi nedlægger FNE og opretter Ergoterapifagligt 

Selskab for Neurorehabilitering. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

Ad 4 Formandens beretning godkendes. 

 

Ad 5 Regnskab 2011 

Vi har fortsat overskud på kontoen 

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

 

Ad 6 Vedtægtsændringer og indkomne forslag 

 Forslag om opløsning af netværket FNE Senhjerneskade. Enstemmigt vedtaget 

 Forslag om nystiftelse af Ergoterapifagligt selskab for Neurorehabilitering - herunder 

vedtagelse af vedtægter. Enstemmige vedtaget 

 Forslag om at FNE´ens egenkapital overføres til det nye selskab. Enstemmigt vedtaget 

 

Ad 7 Evt. Ingen forslag 



 

Ad 1 Vedtægter er lagt op på hovedbestyrelsesniveau, hvor de er godkendt. Vi har i det nye 

Ergoterapifaglige selskab for Neurorehabilitering en større målgruppe end i FNE 

Senhjerneskade. Intervention er mere afgørende end diagnosen. Vedtægter er godkendt 

enstemmigt. 

 

Ad 2  Arbejdsprogram:  

Forårets temadage er planlagt til13.-14. marts 2013 i Odense: Pårørendesamarbejde belyst 

fra flere aspekter. 

Planlagt årsmøde/generalforsamling onsdag d. 6 november 2013: Kliniske retningslinjer.  

Forslag fra medlemmer:  

 Neurorehabilitering – da vi får større underlag, bør vi også have mere viden om de 

nye områder fx sclerose, og kunne kontakte Sclerosehospitalet i Ry. 

 Kit Malia og Anna Bangran i 2014 – eller 2015? 

 Cathrine Arntzen fra Tromsø - apraksi temadag? Det kunne måske være et 

Jubilæumstilbud. 

 Læringsperspektiv for pårørende, fx Strandgården arbejder med det 

 

 

Ad 3 Kontingent 2013: Bestyrelsen foreslår 150 kr. årligt, og dette vedtaget enstemmigt. 

 

Ad 4 Budget 2013: 

Bestyrelsesarbejde 20.000 kr. til dækning af fortæring, rejse og opholdsudgifter. 

Kontorhold 12.000. kr. Nyhedsbrev 25.000 kr. Årsmøde 5.000 kr. Bestyrelse 25.000 kr. 

Temadage 10.000 kr. APUS 3.000 kr. Frikøb 2.000 kr. 5.000 kr. bl.a. frikøb til deltagelse 

i specialistnævnsmøder. Lokale kredse 7.500. kr. Udgifter i alt 114.500 kr. 

Tilskud fra Etf stiger til 15.000 kr. som fagligt selskab. Budgettet enstemmigt vedtaget. 

 

Ad  5 Valg til bestyrelse  
Følgende opstiller til bestyrelsen: 

Birgitte Gammeltoft, Annalise Jacobsen, Kirstine Sand Jensen, Peter Vögele, Jette Fog  

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

Alle vælges enstemmigt. 

Økonomiske kontrollanter Gunhild Sigaard Hansen og Kirsten Nørregaard 

Farvel og stor tak til Mette Skærbæk Svane, som har deltaget i bestyrelsesarbejdet i 10 år. 

 

Ad 6 Nyt fra Etf ved næstformand Lene Barslund 

Følgende emner blev fremlagt og drøftet: 

Flere har søgt ind på ergoterapeutuddannelsen 

• 630 nye studerende – alle pladser besat 

• Udnyttelsen steget med 8 % 

• 663 førsteprioriteter – stigning på 34 % 

• Ros til uddannelserne for deres markedsføring 

 

Ledigheden er faldet fra september til oktober 2012 – fra 5,38 til 3,67 % 

 

Nye uddannelser indenfor det ergoterapeutiske virkeområde på vej  

• Akademiuddannelse i "Velfærdsteknologi i praksis", der kan udbydes fra efteråret 

2012 (godkendt)  

• Professionsbachelor i ”Arbejdsliv og Sundhed” ved UC Lillebælt, Vejle (tilsagn) 

 

Suppleringsuddannelserne forud for kandidatstudier foreslået afskaffet fra 2013 

 

Kandidatuddannelse i ergoterapi og aktivitetsvidenskab på vej på SDU fra 2014 



• I høring frem til medio januar 2013 

• Derefter akkrediteres fra det Nationale akkrediteringsinstitut, ACE, frem til maj 

2013 

• Udbydes fra september 2014 

• 25-35 studerende pr. år 

• 120 ECTS 

 

Kliniske retningslinjer – nationale og i regi af KL/Sundhedskartellet 

• KL og Sundhedskartellets projekt: 
• Apopleksi (med fokus på ernæring) (tovholderfunktion: Kost & 

Ernæringsforbundet)  

• Hverdagsrehabilitering (tovholderfunktion: Etf)  

• Udredning/forebyggelse af tilstande, der fører til indlæggelse 

(tovholderfunktion: DF)  

• Palliation (tovholderfunktion: DSR).  

• Nationale: 
• Sundhedsstyrelsen: Mennesker med demens (1+1) 

• Fysioterapi og ergoterapi til mennesker med nedsat funktionsevne som 

følge af erhvervet hjerneskade, (apoplexi, multipel sklerose, cerebral 

parese) (1+3/3/3)  

• ADHD-referencegruppe (1) 

• Finanslov 2012: 20 mio. kr. til ca. 50 kliniske retningslinjer i årene 2012-

15 

 

Skaber samråd bedre koordinering for de hjerneskadede? Evaluering v/ KORA 

• Københavns Kommune vil skabe bedre forløb for hjerneskadede. Kommunen har 

derfor iværksat et treårigt projekt, der skal forbedre koordineringen på tværs af de 

fire forvaltninger, der typisk er involveret i genoptræning og rehabilitering af 

hjerneskadede. 

• Som en del af en bedre koordinering har kommunen oprettet et 

hjerneskadesamråd. Samrådet består af repræsentanter fra de centre i 

kommunen, som patienterne kan komme i kontakt med undervejs i deres 

rehabiliteringsforløb, og samrådet skal koordinere den hjerneskadedes forløb for at 

sikre helhed og sammenhæng. 

• Evaluering v/ KORA frem til 2014 - set fra både personalets og borgernes 

perspektiver.  

 

Arbejdet med Ydelseskataloget fortsætter – bidrag gerne! 

• Kataloget udgør et delprojekt under Etf’s fokusområde 2011-2013: ”Vi sætter pris 

på ergoterapi”. 

• On-line katalog gik i luften på www.etf.dk i marts 2012 med 10 ydelser  -  i dag er 

der 49 – og nye på vej 

• Dermed ved at have en interessant volumen i f.h.t. at afdække de væsentligste 

ergoterapeutiske arbejdsområder  

• På jeres felt fx Behandling af spise- synkeproblemer, Transporttræning. 

• Også tilbagemeldinger om brug af Ydelseskataloget i undervisningen af nye 

studerende 

• Kataloget er under løbende udvikling m.h.t. antal og funktionaliteter,  fx 

aktivitetslog og pipeline som seneste tiltag 

• Levende produkt, der aldrig bliver færdig – og forudsætter høj grad af 

medlemsinvolvering! Kataloget bliver m.a.o. kun så godt, som I gør det til! 

• Afgørende forudsætning for at styrke ergoterapi på de givne vilkår i offentlig og 

privat regi 

• Redaktionsgruppe i Etf og kvalitetssikring af ekstern konsulent i samarbejde med 

http://www.etf.dk/


netværk   

 

Velfærdsteknologi – vigtigt arbejdsfelt for ergoterapeuter 

• Vigtigt ergoterapeutisk arbejdsområde! 

• Etf’s indsats:  

• Pjece, postkort, annoncer, debat 

• Netværk: Facebookgruppe – nu 160 deltagere 

• Miniseminar for studerende på Rehab-messen 

• EFS Boligændringer, hjælpemidler og velfærdsteknologi er byder ind 

• Ergoterapeuter engagerer sig!  

 

Etf-deadlines i 2013:  

1. Protac-prisen: 1. april 

2. Praksispuljen, Forskningsfonden og Studierejsefonden:  15. februar og 15. 

september (og løbende) 

3. Ropox-prisen: 1. oktober 

4. Specialistanerkendelse: 15. oktober 

5. Rep13-forslag: 10 uger før den 16.-17. november, hvis det er forslag til 

vedtægtsændringer,  og 6 uger før den 16.-17. november, hvis det er andre forslag. 

 

Ad 7 Evt.  

Formanden siger tak for godt fremmøde. 

 

 


