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Bestyrelsesmedlemmer:  
Bodil Fauerskov 

 
Cæcilie Neumann  

 
Kirsten Sørensen – ny i bestyrelsen 

 
Jeg er 51 år, gift med Jesper og har to 
udeboende drenge på 23 og 25 år.  
Jeg er uddannet ergoterapeut i 1990. Fra 
1990-1994 var jeg ansat på psykiatrisk 
afdeling på OUH. På UCL varetager jeg 
undervisning og vejledning på 
grunduddannelsen, samt indgår i 
projekt- og udviklingsarbejde. 
Jeg har en master i Rehabilitering og en 
diplomuddannelse i ledelse fra 
Ledelsesakademiet i Århus. 
Jeg glæder mig til via 
bestyrelsesarbejdet at sætte faglig 
ajourføring, opkvalificering, forskning og 
udvikling indenfor psykiatriområdet på 
den ergoterapeutiske dagsorden. 
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Nyhedsbrev nr. 10 efterår 2016 
Temadag d. 24. november 

FAGLIGHED OG ETIK v. Dorthe Birkmose 

Sted:  FORA 1748, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C 
Selskabet vil være vært med morgenmad, frokost og eftermiddags kaffe. 
 

DORTHE BIRKMOSE er psykolog, foredragsholder, forfatter og blogger med fokus på 

faglighed, etik og risikoen for forråelse i arbejdet med mennesker. Desuden er hun 

tilrettelæggende underviser på den neuropædagogiske efteruddannelse i Dianalund. 

I 2007 medvirkede hun i en paneldebat på TV2´s Dags Dato Special om Strandvænget-

sagen, hvor personalet behandlede beboerne på en hård og forrået måde. Hendes rolle i 

udsendelsen var at forklare de psykologiske årsager til at professionelle kan gøre andre 

ondt. Det har hun været optaget af lige siden og har skrevet bogen Når gode mennesker 

handler ondt og holdt mange foredrag om emnet. 

Pris: 200,- for medlemmer af EFS for psykiatri Psykosocial rehabilitering            
500,-  Etf-medlemmer. Øvrige 1000,- 

Tilmeldingsperiode: 
Fra den 15. september til den 15. november på Etf´s hjemmeside under selskabet. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledende ergoterapeut 
Psykiatrisk Afdeling 
Middelfart 
 

Udviklingsergoterapeut 

Psykiatrisk Center 

Nordsjælland 

Afdelingsergoterapeut og 

klinisk underviser 

Psykiatrisk Center Glostrup 

Funktionsleder for fysio-ergo 

og socialrådgivere. 

Psykiatrisk afdeling Odense 

Ergoterapeut OPUS 

Psykiatrisk Center 

Ballerup 

 

REP16 
Etf afholder repræsentantskabsmøde den 19. & 20. november 2016. 
Repræsentantskabsmøderne, der er Etf’s højeste myndighed, afholdes hvert tredje 
år. Dagsordenen til møderne er omfattende og spænder over så forskellige emner 
som fastlæggelse af de kommende års politikområder, budgetter og regnskaber til 
vedtægtsændringer m.m. 
Alle regioner afholder forberedelsesmøder for medlemmerne, for at I får så meget 
indflydelse som muligt. 

I kan tilmelde jer på Etf’s hjemmeside: http://www.etf.dk/search/site/Rep16 

 

Lektor Ergoterapeutudd. 

University College 

Lillebælt (UCL) 

Folkemødet på Bornholm 
EFS psykiatri og Psykosocial rehabilitering på folkemødet. På folkemødet på Bornholm 
juni 2016, var der utallige spændende arrangementer hvor psykiatri og Psykosocial 
rehabilitering var på dagsordenen. Der blev bl.a. Drøftet forslag til indsatser mod vold i 
socialpsykiatrien, i kølvandet på endnu en tragisk hændelse på et bosted.  Der var også 
præsentation af tilbageblik på hvordan det er gået med de indsatser der har været 
igangsat i psykiatrien i de seneste 4 år.  

 

Repræsentant i Socialstyrelsen 
Cæcilie fra bestyrelsen er repræsentant i følgegruppen til socialstyrelsens udarbejdelse 
af nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem. Der 
bliver ikke et krav om at retningslinjerne skal overholdes og implementeres overalt, men 
de skal være pejlemærke for bedste praksis.  
Følgegruppens rolle er at gennemgå de forslag til retningslinjer, som arbejdsgruppen 
udarbejder, og komme med kommentarer og forslag til finjusteringer.  

Arbejdet med udarbejdelsen af retningslinjerne foregår frem til marts 2017. 
 

http://www.etf.dk/
http://www.etf.dk/search/site/Rep16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar i Ishøj 
 
Igen i år afholdt vi 2-dages seminar i maj måned på Ishøj Vandrehjem. 
Emnet ”Effektmåling skal / skal ikke” var inspireret af Ergo15, hvor hele bestyrelsen deltog. 
Der var 47 deltagere på seminaret, og vi har fået mange positive tilbagemeldinger. 
Der var oplæg om 2 forskellige praksis-projekter – hvordan effektmåling blev grebet an. Der 
var oplæg om programteori - en metode til at arbejde med effektmål.  
Rebellen fra Langeland holdt et engageret og spændende oplæg om sit arbejde, og vi 
sluttede af med et brugerperspektiv, godt formidlet af en projektmedarbejder og en bruger 
fra ”En-af-os-kampagnen. 
For at relatere oplæg til egen praksis havde vi indlagt før- og efter-refleksion blandt 
deltagerne. Slides fra oplæggene kan ses på Ergoterapeutforeningenshjemmeside: 

 

http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/efs-psykiatri/faglig-inspiration 

Aftenens underholdning var en Ergoterapeut-Jeopardy, som ruskede op i hjernecellerne, 
konkurrencegenet og latteren. 
 

 
 

 

Behandling af angst hos børn og unge 

5. august 2016  

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje i høring. Retningslinjen omfatter 
børn og unge i alderen 6 til 17 år som lider af socialfobi, separationsangst eller generaliseret 
angst. 

Retningslinjen indeholder anbefalinger til de sundhedsprofessionelle, som skal træffe 
konkrete beslutninger om valg af behandling til børn og unge med angst. Retningslinjen 
forholder sig blandt andet til forskellige behandlingsformer som psykoterapi, adfærdsterapi 
og angstdæmpende medicin. 
Se mere på: 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/behandling-af-angst-hos-boern-og-

unge 

 
 

Hvad får du ud af 
bestyrelsesarbejdet? 

 

 Erfaring med ETF´s 
organisering og politiske 
arbejde  

 Faglig sparring og inspiration 
om ergoterapeuternes 
ydelser og specialisering i 
behandlings- og 
socialpsykiatrien  

 Netværk og relationer i ETF, 
som kan være guld værd at 
trække på i mange faglige 
sammenhænge 

 Stort kendskab og netværk 
med mange ergoterapeuter 
på landsplan  

 Indflydelse på 
tilrettelæggelsen af 
temadage og seminarer, 
som har relevans for 
ergoterapeuter i 
psykiatrifeltet. 

 Luft/mulighed for tjenestefri 
m løn fra hverdagens 
arbejde til at løfte sig i 
helikopterperspektiv 
sammen med andre 
fagkollegaer. 

 
Der er en ledig plads i 
bestyrelsen – har det din 
interesse, hører vi meget 
gerne fra dig  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/efs-psykiatri/faglig-inspiration
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/behandling-af-angst-hos-boern-og-unge
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/behandling-af-angst-hos-boern-og-unge


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiatrialliancen – Sammen om psykisk sundhed 

Ergoterapeutforeningen er én af 30 foreninger som indgår i den nye psykiatrialliance - alliancen blev præsenteret på Folkemødet på  

Bornholm. 

 Foto: Jytte Rotbøl 

Formålet er at forstærke og forbedre indsatsen omkring psykiske lidelser.  Alliancen vil skabe en fælles stemme, som forhåbentligt vil 

kunne flytte psykiatrien længere op på den politiske dagsorden. Endnu er det en meget ”ung” alliance, hvor ikke alt er lagt fast. 

Bestyrelsen i EFS vil spændt følge arbejdet og vi vil også være sparringspartner til ergoterapeutforeningen.  

Læs mere på: http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/stor-alliance-kaemper-sammen-psykiatrien 

 

 I maj 2016 underskrev ministeren den nye bekendtgørelse for Ergoterapeutuddannelsen 
 
Uddannelsessystemet er som resten af samfundet præget af hastig udvikling og forandring. 
Det danske sundhedsvæsen er under forandring, og de sundhedsfaglige opgaver ændrer sig markant. For at kunne realisere såvel det nære 
sundhedsvæsen i kommunerne samt samarbejdet med de specialiserede supersygehuse må Ergoterapeutuddannelsen ændres, således 
uddannelsen matcher de fremtidige opgaver. 
Interessenterne i sundhedsuddannelserne Kommunernes Landsforening (KL) udgav i 2014 rapporten Next Practice – udvikling af det nære 
sundhedsvæsen igennem bedre sundhedsuddannelser. Her gav KL deres bud på, hvilke kompetencer sundhedsuddannelserne særligt skulle 
vægte fremadrettet. KL fremhævede kompetencer i relation til tværfaglighed og tværsektorielt arbejde, teknologi og samarbejdet med 
borgeren, ligesom de understregede at interventionen skal være kvalificeret og i overensstemmelse med den bedste viden på området. 
Denne rapport blev første skridt mod udarbejdelse af nye bekendtgørelser inden for alle professionsbacheloruddannelserne inden for 
sundhedsområdet, herunder Ergoterapeutuddannelsen.  
Uddannelses- og forskningsministeriet satte et udviklingsarbejde i gang, der skulle udvikle, justere og fremtidssikre alle sundhedsfaglige 
professionsuddannelser, og med rapporten Uddannelsesfremsyn satte de fokus på et øget behov for at samarbejde tværfagligt, forstå 
borgerens sygdom ud fra et helhedssyn samt øget fokus på kommunikation og samarbejde med borgere.  
Også sundhedskartellet udarbejdede en rapport for at blive klædt på til arbejdet med de nye bekendtgørelser. Her fremhæves bl.a. fokus 
på refleksive sundhedsprofessionelle, brug af viden og forskning, tværfagligt samarbejde og bedre praksis. Der har således mange aktører 
og dagsordner på spil i processen med udarbejdelse af den nye bekendtgørelse for Ergoterapeutuddannelsen. 
Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i ergoterapi beskriver ganske kort uddannelsens formål, varighed, struktur og 
tilrettelæggelse, eksaminer, andre regler samt ikraftsættelsen og fylder godt halvanden side. Hertil kommer et bilag om mål for 
læringsudbytter, som en færdiguddannet ergoterapeut skal besidde – med andre ord slutkompetence for den nyuddannede ergoterapeut. 
Bekendtgørelsen er udarbejdet i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Sundhedskartellet 
og Professionshøjskolerne samt de studerende fra sundhedsuddannelserne. 
Ud fra rammerne fra bekendtgørelsen har Ergoterapeutuddannelserne udarbejdet en studieordning. Studieordningen består af en fælles 
del (de 2 første år), der har til formål at sikre ensartethed på tværs af Ergoterapeutuddannelserne i DK, og en institutionsdel, der 
udarbejdes af den enkelte professionsskole.  
Emner som styrkes i den nye uddannelsesordning er: 

 Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde 

 Informations- og velfærdsteknologi (fx Apps til borgere med psykiatriske problemstillinger) 

 Samarbejdet med borgeren – borgeren i centrum (borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelse af 
genoptræningsplaner/handleplaner, borgerdreven innovation, samskabelse) 

 Civilsamfundet (frivilliges rolle og opgaver indenfor det psykiatriske arbejdsområde) 

 Videnskabsteori og videnskabelig metode (fx Nationale kliniske retningslinjer for behandling af emotionel ustabil 
personlighedsstruktur, borderline type) 

 Ledelse 
 
Skrevet af Kirsten Sørensen, lektor ved University College Lillebælt  

 

http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/stor-alliance-kaemper-sammen-psykiatrien
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/~/media/80113F052C3A4097B7772B225256895B.ashx
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2015/~/media/80113F052C3A4097B7772B225256895B.ashx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Turen går til COTEC-ENOTE i Galway. 

Formand Pernille havde været så heldig, at få lov til at deltage i Europæisk Ergoterapi konference 

i Irland fra 15.-19. juni. 

Det er første gang, at COTEC afholdes sammen med ENOTE som er konference for underviserene 

fra skolerne og de kliniske undervisere. Se det så lovende ud for at blive en konference med 

masser af viden som skulle deles. 

Selve konferencen foregik på NUI Galway, vi var omkring 900 ergoterapeuter fra 45 lande og der 

blev holdt rigtig mange oplæg inden for alle områder, hvor man udfører ergoterapi. 

Dagene starter kl 8.30 med en keynote speaker og derefter går man ud til workshops, sessioner 

af 4-5 oplæg af 20 min, eller postersessioner. Dette forgår hele dagen indtil kl ca. 18. 

Hold da man bliver blæst bagover, med alt det der foregår inden for ergoterapi i hele verden.  

Men det var nu også rart at se alle de danske ergoterapeuter/ergo.studernede, som havde et 

oplæg med. 

Konferencen handler ikke kun om at blive inspireret til nye tiltage, men bestemt også at få skabt 

et netværk med både danske og udenlandske ergoterapeuter. 

Pernille kan varmt anbefale at komme afsted til sådanne konferencer. COTEC og WFOT afholder 

hver konference hvert 4 år, forskudt af hinanden. 

Det er helt fantastisk at være med på denne form for konference.  Man bliver bombaderet med 

ergoterapi og nye faglige venskaber, som giver blod på tanden til at blive en endnu bedre 

ergoterapeut. 

 

At læse på universitetet og være psykisk såbar. 

I Australien oplever man, at de studerende som er psykisk sårbare springer fra deres studier.  

Man har på ergoterapeut uddannelsen valg at undersøge, hvad årsagen er til, at de springer fra.  

Resultatet var, at man som psykisk sårbar skal håndtere det at være anderledes, hvilket er meget 

energikrævende. Deltagerne følte sig anderledes på 3 niveauer: 

Hanging with difference, wrestling with difference and reconciling  difference 

Konklusionen var, at det var vigtigt, at der fra uddannelsens side blev sat ord på forskellighed/ at 

føle sig anderledes og at der bliver givet plads til forskellighed. Mere struktureret hjælp til dem 

som føler sig anderledes. 

I flere oplæg på konferencen, fortalt ergoterapeuter om hvordan de var ansat på universiteterne 

til at hjælpe studerende, med blandt andet at få struktur på deres hver dag så de kunne klare 

deres studier. 

Clubhouse, til mennesker med psykiske lidelser. 

På COTEC-ENOTE blev der holdt flere oplæg fra ergoterapeuter, som arbejder på det som hedder 

Clubhouse.  Man havde bla undersøgt Club house medlemmernes deltagelse i uddannelse og 

arbejde.  89 medlemmer af clubhouses, har deltaget i undersøgelse, hvor af 55 % har svaret. 

De fandt blandt andet ud af, at over halvdelen af disse medlemmer havde et ønske om at komme 

i arbejde, men at det kun var 14 % som havde et arbejde.  

Mange af medlemmerne som deltog i undersøgelsen, havde været brugere af Clubhuset i mange 

år og der var en højere alder i blandt disse, hvilket også gør det svære for dem at få et arbejde. 

Clubhouses er af stor betydning for deres medlemmer.  Der er stor forskel mellem ønsket om at 

få et arbejde og have et arbejde og via denne undersøgelse ønsker man et større fokus på 

hvordan man hjælper medlemmerne ud i arbejde/uddannelse. 

På verdensplan er der 300 Clubhouses. Det er en nonprofitorganisation, som arbejde på og 

tilbyder arbejde, undervisning, venskaber mm til mennesker med psykiske lidelser. De 

mennesker som kommer i CLUBhuset, er medlemmer, der lægges vægt på, at når man er 

medlem, så er man en vigtig del af at organisationen bliver en succes. Der er en tro på at alle 

dem som kommer i CLUBhuset kan opnå recovery. At de har betydning for samfundet og andre 

mennesker. 

De, der er ansat (ergo,pædagoger, mm) anses ikke som behandler, men som kolleger til 
medlemmerne af stedet. Dog har de også til opgave at støtte, vejlede medlemmmerne.  

Link til den internationale hjemmeside: http://www.iccd.org/whatis.html 

 

 

 

 

 

http://www.iccd.org/whatis.html

