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Nyt fra bestyrelsen 

Formand: Pernille Thomsen 

Økonomiansvarlig: Jytte 
Rotbøl 

Webansvarlig: Maria Larsen 

Øvrige 
bestyrelsesmedlemmer:       
Bodil Fauerskov, Henriette 
Niemann og Cæcilie Neumann 

Suppleant: Ingen 

Den 19. maj kl. 17 - 18 afholder vi 
generalforsamling i EFS Psykiatri 
og Psykosocialrehabilitering på 
DanHostel Ishøj Strand, Ishøj 
Strand 13, 2653 Ishøj Vi har bl.a. 
valg til 3 pladser i bestyrelsen. 
Samt 1 suppleant plads 
 
Bodil Fauerskov: Genopstiller 
Henriette Niemann: Genopstiller 
Cæcilie Neumann: Genopstiller 
 

Hvis DU har lyst til at lave et 

spændende stykke arbejde, hvor 

der er fokus på ergoterapi og 

psykiatri, vil vi gerne have dig 

med i bestyrelsen. 

 

  

Skal – Skal ikke ?? 
Igen i år inviterer ergoterapifagligt selskab for psykiatri og psykosocial 

rehabilitering til seminar. I år bliver det 19. – 20. maj på Ishøj Vandrehjem, 

Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj. Årets tema er ”Effektmåling: Skal – skal 

ikke???”. I vores hverdag på offentlige arbejdspladser bliver der ofte stillet krav 

om, at vi skal lave effektmålinger. Men kan det overhovedet passe ind i vores 

arbejde, for kan ergoterapi måles og vejes? Ja det kan det godt. Derfor har vi 

på 1. dagen inviteret forskellige oplægsholdere, der ud over at fortælle om 

arbejdsredskaber og erfaringer med arbejdet i psykiatrien, også vil fortælle om 

deres erfaringer med effektmålinger. På 2. dagen har vi til gengæld 

oplægsholdere der kan fortælle om alt det, der ikke måles og vejes. Måske er 

det der, værdien virkelig kan findes. Sæt kryds i kalenderen og kom og bliv 

klogere. Vi i ergoterapifagligt selskab for psykiatri og psykosocial rehabilitering 

vil glæde os til at se mange glade ergoterapeuter til to inspirerende dage. 

Tilmelding foregår via ETF.dk, og er åben 14. marts til 15. april.  

Priser:  

Medlemmer af EFS for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering:  1.300 kr.  

Kun medlem af Etf 1.600 kr.  

Intet medlemskab 2.100 kr.  

Det endelige program kan hentes på Eft’s hjemmeside under selskabet i 

begyndelsen af marts. 
 

 

Nyhedsbrev Forår 2016 

http://www.etf.dk/forsid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Safewards 

Mange steder i landet er ergoterapeuter involveret i nedbringelse af tvang, f.eks. via bedre aktivitetstilbud og 

sansemodulation/sanserum, og der vil være inspiration at hente i safewards: 

Med Region Syddanmark i spidsen indføres safewards på mange intensive afdelinger. Safewards er en engelsk, 

evidensbaseret metode til at nedbringe risikoen for tvang på psykiatriske afdelinger. Safewards er udviklet på 

baggrund af 20 års forskning på tvangsområdet. 

Safewards modellen forklarer, hvor der potentielt i en afdeling kan opstå konflikter, såkaldte flashpoint. Og hvordan 

man med implementering af 10 interventioner/redskaber forbygger konflikter.  

De ti interventioner handler om: 

1. Afklare gensidige forventninger 

2. Milde ord 

3. Kommunikativ deeskalering 

4. Positive ord 

5. Støtte ved dårlige nyheder 

6. Lær hinanden at kende 

7. Hjælp hinanden 

8. Beroligende metoder 

9. Genskabe tryghed 

10. Udskrivelses hilsen  

Læs mere på: http://www.safewards.net/da/ 

På Psykiatrisk Center Nordsjælland er ergoterapeuterne i gang med at etablere kasser med beroligende ting 

(intervention 8) 

 

Temadag       

Sæt allerede nu X i kalenderen 24. november 2016, hvor vi afholder temadag på Skibhus 1748 i Odense. 

Vi er så heldige at have fået en aftale med erhvervspsykolog Dorthe Birkmose, som vil være keynote-speaker på dagen.  

Indhold, tilmelding og pris informeres om i nyhedsbrevet i september. 

Dorthe skriver om sig selv: 

Det meste af min tid går med undervisning og supervision, men gennem årene har jeg fået mulighed for at skrive nogle artikler om 

neuropædagogik og et lærebogskapitel om kognitive vanskeligheder samt deltage i et par radio-udsendelser om 

forsvarsmekanismer samt om humor og ondskab. Mit fundament er neuropsykologien, men jeg brænder mest for etikken i 

arbejdet med andre mennesker. Jeg tror på, at det handler om at styrke det faglige niveau med henblik på at sørge for personalets 

psykiske selvbeskyttelse og samtidig give den rette hjælp til dem, der har behov for den. 

Se desuden hendes hjemmeside: http://dorthebirkmose.dk 

                                                                                                                          

 

 

http://www.safewards.net/da/
https://webmail.regionsyddanmark.dk/owa/redir.aspx?SURL=O0rciDfUtq8nSuLTVKpR8Q1LXdvFNCPqHJc32zmJ81QOXdetnSXTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZABvAHIAdABoAGUAYgBpAHIAawBtAG8AcwBlAC4AZABrAA..&URL=http%3a%2f%2fdorthebirkmose.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ERGO15 

Bestyrelsen deltog i november i ERGO15, hvor vi hentede en masse viden og inspiration til det fremadrettede 

arbejde i vores selskab. 

Hovedoverskriften på førstedagen var forskning og anden dagen rehabilitering. På Etf´s hjemmeside kan man hente 

materiale fra dagene. Derfor kun enkelte pointer og refleksioner her: 

 Rehabiliteringsforskning har brug for både samfunds- og naturvidenskaben 

 Rehabiliteringen flyttes mere og mere ud i kommunerne 

 Kan vi i vores iver komme til ”at forstyrre borgeren unødigt”? 

 Skal kronikere være underlagt rehabilitering hele deres liv? 

Af mere praktisk karakter blev vi præsenteret for den nyeste version af COPM, som er oversat og er ved at blive 

valideret i Danmark af Anette Enemark, lektor på Metropol. Manual og skema kan hentes på Etf´s hjemmeside.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Medlemsstatus 

Vi har 318 medlemmer; flest som arbejder i socialpsykiatrien. 

Ny formand I Ergoterapeutforeningen. 

Vi vil i Selskabet, gerne sige stort tillykke til Tina Nør Langager med valget til formandsposten i Etf. Vi ser frem til et 

samarbejde omkring Ergoterapi og psykiatri 

Sammen skaber vi Ergoterapi 

Nordisk psykiatritopmøde 2015 

Bestyrelsen var repræsenteret ved Nordisk psykiatritopmøde 2015. Temaet var stigmatisering. Blandt andet var Poul 

Nyrup Rasmussen taler og satte fokus på behovet for afstigmatisering. Camilla Krogh gav brugerperspektivet på 

stigmatisering og pegede på, at problemer med stigmatisering både gør sig gældende overfor pårørende og 

professionelle. 

 ”En af os” kampagnen var selvfølgelig også med på topmødet og præsenterede bl.a. arbejdsmateriale til 

medarbejdere i psykiatri og socialpsykiatri m.m., som kan være med til at gøre os bevidste om, hvornår man som 

fagprofessionel virker stigmatiserende og guidelines til, hvordan man kan undgå det. Værktøjet hedder dialogstarteren 

og kan hentes via følgende link. http://www.en-af-os.dk/da/VidenOgVaerktoejer/Dialogstarteren.aspx 

 

http://www.en-af-os.dk/da/VidenOgVaerktoejer/Dialogstarteren.aspx

