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BESTYRELSEN

Formand    Økonomi    Webmaster    Freja             Bodil               Kirsten       Cæcilie      Helle

Pernille      Jytte Henriette        Kønig            Fauerskov Sørensen    Neumann  Obbekær

Thomsen   Rotbøl        Niemann

Årets seminar afholdes mandag d. 7. og 8. oktober 2019

Dalum Landbrugsskole - Odense

Emnet er kreativitet og skabende aktiviteter i den ergoterapeutiske praksis. Emnet 

belyses fra flere vinkler; afprøvning af kreative aktiviteter, oplæg om kreative 

aktiviteter og praksis, oplæg og drøftelser om udviklings- og forskningsviden om 

kreative aktiviteter og aktivitetsbegrebet. 

Pris: 1000 kr for medlemmer af selskabet

Pris: 1800 kr for medlemmer af Etf

Læs mere om seminaret og tlmelding via nedenstående link:

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/seminar-og-generalforsamling-i-efs-

psykiatri-og-psykosocialrehabilitering/1318

Har du spørgsmål til arrangementet kontakt Freja Koenig Gissel 

freja.koenig.gissel@regionh.dk eller Kirsten Sørensen kiso@ucl.dk.

mailto:freja.koenig.gissel@regionh.dk
mailto:kiso@ucl.dk


Folkemødet
Fra bestyrelsen tog Freja og Jytte med Etf til Bornholm. Vi deltog som det første 
i Ergoterapeutforeningens arrangement ”Styr på sanserne”, hvor Jasper Ritz 
førte os gennem en hæsblæsende debat med præsentation af både 
dæmpende og vækkende stimuli. For det andet deltog vi i et SIND arrangement 
om ”professionalisering” af peers, hvor meget og hvordan skal der uddannes 
og er der brug for organisering, - - - hvor FOA er kommet med et bud. Sluttelig 
nåede vi også at høre om social økonomiske virksomheder, samt ensomhed 
som fænomen på arbejdspladser. 



Intensive senge Psykiatrisk Afdeling Odense
Afdelingen har valgt at ændre 4 lukkede døgnpladser i et 
integreret afsnit til intensive senge. Det integrerede afsnit 
består af yderligere 4 lukkede og 15 åbne døgnpladser, og der 
er tilknyttet 1 ergoterapeut og 1 fysioterapeut. I f.m. 
etableringen af intensive senge blev der ansat 
specialuddannede sygeplejersker, læge-ressourcer og 1 ergo-
og fysioterapeut. De 2 terapeuter dækker alle dage i året og 
arbejder primært i tidsrummet 9 – 21. De deltager i de 
månedlige monofaglige møder samt korte ugentlige 
tavlemøder for ergo- og fysioterapeuter i døgnpsykiatrien. 
Øvrig mødeaktivitet og sparring foregår i afsnittet. 

Fysisk er de intensive senge placeret i umiddelbar forbindelse 
med hinanden med adgang til sanserum, motionsrum, 
fællesarealer, 2 lukkede haver samt fikseringsstue. 

Visitation til intensiv seng sker i dagstid på hverdage, og 
patienten, der visiteres er:

præget af akut, åbenbar og svær sygdom inden for samtlige 
diagnosekategorier, forventeligt patienter med svær psykose, 
forpinthed og tidvist ligeledes farlighed.

Fremstår med behov for lukkede rammer

Har behov for en ud over vanligt intensiv farmakologisk / non-
farmakologisk behandling.

Arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen: 

Intensiv behandling til mennesker med svær psykisk sygdom

Med finansloven for 2019 er det besluttet at styrke indsatserne for de 
mest syge patienter i psykiatrien, og der er fra 2019 afsat 70 mio. kr. 
årligt til udvikling af den intensive behandling i voksenpsykiatrien. 
Midlerne er afsat til en opgradering af den intensive behandlingsindsats 
på ca. 60 eksisterende sengepladser. 

Det har været arbejdsgruppens opgave at komme med anbefalinger til 
den praktiske udmøntning af midlerne. Jytte Rotbøl blev udpeget til at 
repræsentere Ergoterapeutforeningen i arbejdsgruppen.  Det fremgår 
af anbefalingerne, at ergoterapi skal være en del af den non-
farmakologiske intensive behandling.

Anbefalingerne kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
formentlig fra september.



Find os på Facebook
Vi har en facebookgruppe og vi opfordrer jer til at blive medlem af den og 

benytte den til at dele viden, sparring, opsnuse interessegrupper, dele 

interessante begivenheder eller andet stort som småt med relevans for 

ergoterapeuter i det psykiatriske.

https://www.facebook.com/groups/438153102904073/

Har behov for en kontakt med personale, der i forhold til 
erfaringsgrad har stor fortrolighed med anvendelse af 
psykiatrilovens bestemmelser herunder tillige at 
forebygge anvendelsen af disse.

Er almenpsykiatrisk patient – og således hverken 
retspsykiatrisk eller med komplekse somatiske 
problemstillinger.

I afsnittet er der fokus på 

den tætte daglige personalekontakt med henblik på 
fortrolighed med patienterne og deres sygdomsbillede

Mere synligt personale i fællesarealer

Intensivt fokus på non-farmakologiske metoder, der kan 
bidrage til lindring og afledning og dermed forebygge 
tvangsanvendelse 

Farmakologiske og non-farmakologiske indsatser 
planlægges ud fra historik og opdateres ved 2 daglige 
tværfaglige mini-konferencer. 

Såfremt patienten samtykker, inddrages pårørende, 
bosted eller lignende, således at disse kan bistå med 
erfaringer og eventuelle tilstedeværelse. Når patienten 
kan udskrives, indkaldes relevante instanser for 
udskrivelsesmøde, herunder etablering af 
udskrivelsesaftale / koordinationsplan. Ved overflytning til 
andet afsnit afholdes møde mhp overlevering af 
behandlingsstrategier for at sikre kontinuitet og fortsat 
bedring.

https://www.facebook.com/groups/438153102904073/


Selskabets ressourcepersoner
Lisbeth Jensen – Bostøtte i Silkeborg Kommune.

E-mail: Lisbeth.Jensen@silkeborg.dk

Marie Bagger – Ergoterapeut i Opgangsfællesskab i Brøndby Kommune. 

E-mail: mabag@brondby.dk

Marie Ladefoged – Ergoterapeut. Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 14. Brønderslev kommune. 

E-mail: Marie.Ladefoged@99454545.dk

Lars Kirkeby – Ergoterapeut og klinisk vejleder. Center for Bostøtte Viby.

E-mail: larnie@aarhus.dk

Erfaringer maj – juli 2019:

Vi er kommet rigtig godt i gang, synes vi selv. Patienter og personale i 
afsnittet er meget glade for ergo- og fysioterapeuterne og deres 
indsatser og arbejdstider. Afdelingssygeplejersken udtrykker, at alle 
afsnit skulle have så god en terapeut-normering: ”Det er fantastisk”. 
Oplevelsen er, at den meget tætte kontakt og den intense brug af  
beroligende metoder er virksom. Som en læge udtaler: ”Der går et 
par uger, før man ser effekten af medicinsk behandling. I de intensive 
senge ser vi en effekt af den non-farmakologiske efter få dage”. Ergo-
og fysioterapeuterne i afsnittet fordeler sig dagligt under hensyn til 
behovene i hele afsnittet, og således at patienterne i de intensive 
senge dækkes svarende til intentionen. De trives alle med arbejdet. 

Det er et lille talmateriale vi har for de første par måneder, men 
betydningen for nedbringelse af tvang ser meget positiv ud for. 

mailto:Lisbeth.Jensen@silkeborg.dk
mailto:mabag@brondby.dk
mailto:Marie.Ladefoged@99454545.dk
mailto:larnie@aarhus.dk


”Arbejdsgruppe vedr. anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af 
sundhedspersonale i psykiatrien”.

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 har der været afsat 
midler til, at Sundhedsstyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle komme 
med anbefalinger til en bedre rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt 
personale i den regionale psykiatri, herunder læger, psykologer, ergoterapeuter, 
fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter. 
Jeg har haft den fornøjelse at repræsentere vores faglige selskab og 
Ergoterapeutforeningen i 2 arbejdsgruppemøder henover foråret med regions 
repræsentanter, fagforeningsrepræsentanter og medarbejdere fra 
sundhedsstyrelsen. Formålet var at formulere en række anbefalingerne til, hvordan 
man kan styrke rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i den regionale 
psykiatri. Anbefalingerne indgår herefter i satspuljepartiernes prioritering af i alt 3 
mio. kr.
Udfordring med rekruttering af sundhedsfagligt personale er generel i hele 
sundhedsvæsnet, med regional variation, men i psykiatrien massiv på det 
sygeplejefaglige og lægefaglige område. Vi oplever en lille tilgang af 
ergoterapeuter i den regionale psykiatri generelt, men også en ret lav 
arbejdsløshed. 
Arbejdsgruppemøderne var konstruktive og jeg oplevede en stor gensidig respekt 
og oplevelse af, at det er en fælles udfordring, som rækker langt ud over de afsatte 
3 millioner kroner. Vi var alle optaget af at formidle at arbejdet med mennesker 
med psykiske lidelser er et fantastisk spændende og udviklende arbejdsområde. 
Rekruttering og fastholdelse er kompleks og der var mange drøftelser. Jeg 
understregede bl.a. at Ergoterapi i højere grad med fordel kan bidrage til 
opgaveløsningen i Psykiatrien, med udgangspunkt i aktiviteter som bl.a. et stærkt 
terapeutisk behandlingsredskab, vedligeholdelse og fremme af funktionsevne og 
mestring af hverdagen. Vi indgår gerne som fagprofessionelle med vores 
kompetencer i det tværfaglige samarbejde, hvor vi alle styrker samspillet, ser nyt 
på opgavevaretagelsen og koordineringen uden af udvande den faglige kvalitet. 
Jeg oplevede lydhørhed for, at der også for ergoterapeuter er tydeligere 
karriereveje, herunder specialuddannelsen for Psykiatrisk Ergoterapi, forskning, 
undervisning og ledelse, mono- og tværfaglig kvalitet og udvikling samt kvalitet i 
ledelse. 
I skrivende stund afventes den endelige rapport med anbefalingerne til 
satspuljepartiernes prioritering. Tak for tilliden!

Anne Marie Torsting, Fagleder for Ergoterapi, Psykiatrisk Center Sct. Hans



Specialuddannelse i psykiatrien for ergo- og fysioterapeuter

I foråret meldte Danske Regioner ud, at de ønsker en 
specialuddannelse i psykiatrien for ergo- og fysioterapeuter. 
Formanden for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg Sophie 
Hæstorp Andersen forestiller sig, at de nye specialuddannelser 
skal tilbydes til medarbejdere med to års erfaring og bestå af 
både teoretisk undervisning og praktiske forløb ude på 
arbejdspladserne og vare omkring et år. Før de nye forløb kan 
blive til virkelighed, skal de blåstemples af Sundhedsstyrelsen.

Vi har i juni måned sammen med Danske Fysioterapeuter haft 
møder med Danske Regioner om, hvordan vi sammen kan 
virkeliggøre ambitionen. Der er stadig meget arbejde foran os, og 
mange ubekendte, men møderne har været konstruktive, og vi 
håber, at det i fællesskab vil lykkes os.

Læs Ergoterapeutforeningens tidligere nyhed her:
https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/danske-regioner-oensker-
en-specialuddannelse-i-psykiatrien-ergoterapeuter

10 års plan for psykiatriområdet
Den nye socialdemokratiske regering vil lave en 10 års plan for psykiatrien. 
Det blev klart i det forståelsespapir, som Socialdemokratiet indgik sammen 
med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten (link: 
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-
25_ENDELIG.pdf). 

Her skriver de:

”Løfte psykiatrien: En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik 
på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende 
mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe 
ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk 
sygdom samt med følgende prioriteter:

• Forebyggelse af psykisk sårbarhed.

• En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.

• Flere sengepladser i psykiatrien.

• En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så 
den omfatter 6-24-årige.”

Nyt fra Ergoterapeutforeningen
v/ Konsulent Maj Fjordside (juni 2019) 

Kontakt konsulent Maj Fjordside, mf@etf.dk eller barselsvikar Daniela Knürr, dkn@etf.dk

https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/danske-regioner-oensker-en-specialuddannelse-i-psykiatrien-ergoterapeuter
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
mailto:mf@etf.dk
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Specialeplanlægning af 
handicapområdet 

I forståelsespapiret står der 
også klart, at regeringen 
ønsker at se på af 
specialiseringen på 
socialområdet. 

Her skriver de:

”Forbedre mulighederne for 
mennesker med handicap: 
Der skal være kvalitet og 
retssikkerhed i tilbuddene til 
mennesker med handicap og 
funktionsnedsættelser, og 
indsatsen skal være præget 
af en høj faglighed og den 
nødvendige specialisering. 
En ny regering vil i 
samarbejde med relevante 
aktører gennemføre en 
evaluering af den nuværende 
planlægning og organisering 
af handicapområdet med 
henblik på at styrke 
indsatsen, den nationale 
vidensdeling og sikre den 
mest hensigtsmæssige 
opgavefordeling mellem 
kommuner og regioner. 

En ny regering vil også tage 
initiativ til, at unge med et 
handicap eller en 
funktionsnedsættelse får 
bedre muligheder for at tage 
en uddannelse.”

Nyt fra Ergoterapeutforeningen
v/ Konsulent Maj Fjordside (juni 2019) 

Kontakt konsulent Maj Fjordside, mf@etf.dk eller barselsvikar Daniela Knürr, dkn@etf.dk

Debatindlæg: 

Organisationer og aktører i 
fælles opråb: Husk nu den 
nødlidende psykiatri

Ergoterapeutforeningen 
skrev sammen med 16 andre 
aktører et opråb til 
politikerne om, at 
psykiatrien skal ligestilles 
med somatikken. 

Du finder indlægget her:

https://www.altinget.dk/sun
dhed/artikel/organisationer-
og-aktoerer-i-faelles-opraab-
husk-nu-den-noedlidende-
psykiatri?fbclid=IwAR3wMvz
7o6Vy4wiJgij-
57kFBcLScrX4KZVScS0QCl5lp
IihH7V3vGZtvdg

mailto:mf@etf.dk
mailto:dkn@etf.dk
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Relationel velfærd                             Af Helle Obbekær

I juni måned blev der afholdt en 3 dages Nordisk konference 
i Århus om Relationel velfærd. Relationel velfærd dækker 
over en måde at definere velfærd på, og en ny måde at skabe 
velfærdsydelser på. Årets konference havde fokus på 
”lederskab og praksis for opbygning af organisatorisk 
kapacitet”. Og spørgsmål som ”hvordan kommer vi derhen, 
hvor velfærd er noget vi skaber sammen – borgere og 
professionelle? Og hvordan kommer vi væk fra stive 
siloopdelte bureaukratiske systemer til samskabende 
fællesskaber på tværs af systemerne og med udgangspunkt i 
borgernes behov?

Det var der mange spændende bud på. Flere kommuner i 
Danmark er godt i gang med at afprøve nye måder at levere 
og samskabe meningsfulde velfærdsydelser på. 

Der ud over var der mange inspirerende indlæg fra 
internationale forskere og sociale entreprenører. Her vil jeg 
fremhæve Hilary Cottam - en britisk iværksætter, der mener 
at tiden er løbet fra de gamle velfærdssystemer. Der er behov 
for at vende forholdet mellem system og menneske på 
hovedet, droppe lappeløsninger og i stedet gøre det enkelte 
menneske i stand til at tage ansvar for eget liv. ”Moderne 
velfærd skal kultivere kapabilitet fremfor at administrere 
menneskelig afhængighed,” siger Cottam. Og det er jo svært 
at være uenig med hende i. Jeg vil anbefale hendes bog 
”Radikal hjælp” som lige er udgivet på dansk fra forlaget 
Mindspace, Og hendes TED-talk: ”Social services are Broken. 
How can we fix them?”


