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Deltagelse i WFOT-kongressen maj 2018 af 
Uddannelsesleder, UCL Kirsten Sørensen

Det var fantastisk at opleve mere 
end 2000 ergoterapeuter fra hele 
verden samlet på ét sted; her af 
60 danske ergoterapeuter. Jeg 
fyldes med stolthed, når 
ergoterapeuter er samlet med en 
fælles passion for at fremme 
meningsfuld aktivitet og gøre 
hverdagslivet muligt for vores 
medmennesker. 
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Formand: Pernille 
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Kirsten Sørensen



Verdenskongressen blev afviklet i Cape-Town i Sydafrika, hvilket 
betød at det var en verdenskongres, der var lige så kontrastfyldt, 
som livet udenfor kongresbygningen - i et land med en barsk 
historie med ulighed mellem sorte og hvide og mellem rig og 
fattig, som fortsat præger storbyen og landet.

Det virkede derfor naturligt og stærkt, at WFOT satte fokus på 
ulighed. Ulige muligheder for at være i aktivitet – occupational
deprivation og occupational justice. 

At deltage på en verdenskongres er en blanding af faglige input, 
networking, kulturelle oplevelser og socialt samvær.

I forbindelse med kongressen var der mulighed for at komme på 
besøg på forskellige praksissteder. Jeg var på besøg på 
Valkenberg psykiatriske hospital i udkanten af Cape Town. Her 
blev vi modtaget med hjertevarme, fik set rammerne og hørt om 
den ergoterapeutiske praksis på stedet. Det var på alle måder en 
stor oplevelse, og på mange måder meget forskelligt fra DK.

Hospitalet havde overbelægning i vintermåneder, grundet flere 
af patienter var hjemløse og hårdere ramt af gadelivet i 
vinterperioden. Der var en observationsperiode på ca. 3 
måneder inden der blev stillet en diagnose, så man var sikker på 
at det ikke udelukkende handlede om en social problematik 
(oftest flugt fra gaden, gæld eller familiemæssige problemer). 
Ergoterapeuterne på stedet udtrykte, at det ofte var svært at 
skelne imellem reel psykisk sygdom og et råb om hjælp, et sted 
at bo, manglende netværk, gæld mm.  

Mange af de indlagte patienter havde ingen familie, og kunne 
ikke vende tilbage til tidligere bosted, hvorfor de havde et 
indtrængende ønske om at forblive indlagt. 



Ingen tvivl om, at ergoterapeuterne gjorde en stor forskel for rigtig mange af 
dem!
Vi blev mødet af fysiske rammer, som virkede meget lukkede, og en anelse 
forældede i hvert fald sammenlignet med danske forhold - en klassisk 
ergoterapi som lå en del år tilbage i tiden, hvis vi skal sammenligne med DK. 
De havde fx kæmpet indædt for at komme af med de hvide farver – og var 
endelig kommet igennem med det. De lukkede rammers primære formål var 
at beskytte patienter mod kontakter udefra (fx opkrævning af gæld).
Vi blev vist rundt af en engageret og hjertevarm ergoterapeut. Hun leverede 
en brændende fortælling om forskellige interventioner, og hvor den 
ergoterapeutiske tilgang slog kraftigt igennem i forhold til det klientcentrerede 
– og aktivitetsfokuserede perspektiv. De havde en skarp holdning til, at også 
deres studerende, skulle agere i de kreative aktiviteter. Hun fortabte sig 
indimellem i personlige beretninger om forskellige ”skæbner”, og selvom hun 
fortabte sig i detaljer, blev vi fanget af fortællingerne grundet hendes 
indikation og menneskelig storhed.



Seminar 2018
I år valgte vi i bestyrelsen at afholde seminar i foråret for at bakke op om 
ERGO18 som ligger i efteråret. På vores sidste seminar havde vi Birgitte 
Gammeltoft, til at lære os mere dybdegående om hvad der sker i hjerne og 
kroppen ved brug af sansemodulation og sanseintegration. 
Vi valgte derfor, at følge op på dette med et seminar omkring Adult Sensory 
Profile (ASP) og brugen af denne.
Underviser Henriette Kiirdal Niemann gav os på 1. dagen en grundig 
indføring i Winni Dunns teoretiske baggrund for undersøgelsen og i 
udførelsen af den. 
Til fælles spisning om aftenen var humøret høj og stemningen god, der blev 
fulgt op på gamle bekendtskaber og fundet nye, nogle fik afprøvet ballet, 
mens andre nød det gode vejr efter aftensmaden, hvor drikkevarer og 
snacks blev nydt på bænkene i gården.
På 2. dagen arbejde vi med egne medbragt ASP, hvor der skulle laves en 
sensorisk diæt. Dette blev gjort i gruppearbejde og Henriette stod til 
rådighed med råd og vejledning i hvordan man analysere resultatet, laver en 
sensorisk diæt og finder de rette interventioner.   De enkelte grupper 
fremlagde og der var mange spændende diskussioner og sparring omkring 
de forskellige valg af interventioner.
Alt i alt et meget givtigt og fagligt udviklende seminar.



GENERALFORSAMLING 2018

GF 2018 blev afholdt i forlængelse af 1. dagen på vores seminar, vi havde fornøjelsen af 
at have Lars Møller Direktør for ETF som Dirigent. 

I vores arbejde i bestyrelsen har vi det sidste år haft fokus på at skabe netværk mellem 
vores medlemmer, sparre med ETF omkring høringssvar, problemstilling mm inden på 
psykiatri området både regionalt og kommunalt. 

Vi har blandt andet været involveret i de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, 
forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser, Socialstyrelsens nationale 
retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder mm. 

Vi er repræsenteret i ergoterapeutforeningens videnskabeligråd, og vi har deltaget i 
workshops på ETF´s vegne inden for psykiatri området.

Vi har forsøgt os med medlemsarrangement omkring aktivitetsvidenskab i samarbejde 
med de forskellige regions bestyrelser som har været en succes. 

Vores Seminar har vi efter medlemmernes ønske flyttet til et mere centralt sted i 
landet, hvilket der også var positive tilkendegivelser på.

Arbejdsprogrammet og budget godkendt.

Bestyrelsen forslag om fastsættelse af kontingent på 150,- blev og godkendt.

Valg til bestyrelsen og revisor

Bodil Fauerskov- genvalgt

Henriette K Niemann- genvalgt

Kirsten Sørensen – genvalgt

Der var ingen ny opstillede til bestyrelsen og derfor heller ingen valg til 
suppleantpladsen.

Marie Bagger genopstillede som revisor blev valgt. 

Der er ønske fra medlemmerne at medlemsarrangement omkring aktivitetsvidenskab 
gentages, at der evt. kunne være en temadag med ACT, PTSD og Virtuel reality.

Under general forsamlingen var der stor ros til bestyrelsen for det store stykke arbejde 
bestyrelsen udfører samt for at hjælpe ergoterapeuter indenfor det psykiatriske 
område med faglig udvikling, netværksdannelse og den støtte vi giver ETF inden for 
området.

Tak til Lars for rollen som dirigent og tak til medlemmerne som deltog og kom med nye 
input til det næste års arbejde.



Evalueringsrapport ”Forsøg med bæltefri afdelinger i 
psykiatrien” udarbejdet august 2018

Forsøg med bæltefri afdelinger er en del af satspuljeaftalen 2014-17.

Deltagerne er Psykiatrisk Center Ballerup og Psykiatrisk Center Glostrups 
afsnit 809 og 811 i Hvidovre fra Region Hovedstadens Psykiatri, N6 i Klinik 
Nord i Brønderslev fra Psykiatrien i Region Nordjylland, P4 i AUH Risskov 
fra Region Midtjylland, Afsnit 61/63 i Aabenraa fra Region Syddanmark 
og SL-3 og SL-4 i Slagelse, Psykiatrien Vest fra Region Sjælland.

4 ud af 6 projektafsnit har i perioden 2015 – 2017 reduceret anvendelsen 
af bæltefiksering og blevet helt eller næsten bæltefri. Det er sket uden at 
gøre mere brug af øvrig tvang, uden at føre til øget sygefravær, uden at 
øge omfang af vold og trusler og uden at reducere 
medarbejdertilfredshed. Patienttilfredsheden er steget i samme periode 
på de deltagende afsnit. 

Alle afsnit har arbejdet med 6 kernestrategier, og af disse har især 
kulturændring, ekstra ressourcer og kompetenceløft til personalet været 
virksomt. Evalueringen fortæller, at disse er mere vigtige end de konkrete 
redskaber, der er anvendt. Der er sat mange nye og forskellige initiativer i 
gang på de 6 afsnit.

Kulturændringer: medarbejderne anvender andre redskaber og har mere 
fokus på at forebygge bæltefikseringer. De har en mere åben og 
imødekommende tilgang til patienterne, så patienterne i højere grad 
føler sig set og forstået. Personalet er mere sammen med patienter, 
hvilket giver bedre relationer og dermed bedre muligheder for at finde 
deeskalerende og forebyggende løsninger. Der er færre regler, og der 
tages i højere grad individuelle hensyn. Der er sket en ændret faglig 
tilgang, og der er arbejdet med at tro på andre redskaber. Der er 
arbejdet med i stedet for bæltefiksering ved grænseoverskridende 
adfærd at gå bag om adfærden og forstå patienten. Derved åbnes 
muligheder for at finde løsninger og berolige patienten.

Ekstra ressourcer ses som vigtige i opstartsfasen til at holde møder, 
deltage i kurser og udviklingsaktiviteter. På den lange bane er der også 
behov for flere ressourcer, fordi det tager mere tid at deeskalere end at 
bæltefiksere.

Kompetenceløft har muliggjort ændret tilgang til arbejdet og til 
patienterne i kraft af viden til at forstå patienten og til at arbejde med 
andre redskaber. Personalet er blevet bedre til at forebygge og håndtere 
konflikter.

Patienterne oplever øget medinddragelse, og at situationer oftere end 
tidligere klares uden brug af tvang. De lægger vægt på, at de kan tale 
med kendt personale, og at der er tid og ro til at tale sammen.

LUP’en fortæller, at forebyggende samtaler har effekt på at forebygge 
tvang.



ERGO18 – DIGITAL MENTAL SUNDHED

Vi deltog i den Ergoterapi faglige konference den 6.-7. november i 
Kolding med deltagelse af 650 veloplagte ergoterapeuter.

Konferencen var en palet af farverige oplæg i plenum, parallelsessioner 
og posterpræsentationer, hvor flere af oplæggene havde fokus på 
psykiatrien og det sociale område.

En af parallelsessionerne satte fokus på digital mental sundhed, hvor 
Marie Paldam Folker (leder af telepsykiatrisk Center i Region 
Syddanmark) udfoldede begrebet. 

Hun fortalte bl.a. om websitet https://mindapps.dk/ - hvor man kan 
finde godkendte og sikre apps til håndtering af psykiske vanskeligheder. 
Hun fortalte om forskellige typer af apps så som selvhjælpsapps og 
apps integreret i behandlingstilbud.  Apps kan bruges til at håndtere en 
hverdag med psykisk sygdom, til registrering af symptomer og bedring, 
til terapi og information om sygdom og det at blive rask igen og til 
kommunikation og samarbejde mellem patient, pårørende og 
behandler.

Hun førte os ind i on-line informationskanaler så som 
https://mindhelper.dk/ - hvor du kan søge viden om mental sundhed, 
råd til at håndtere problemer, personlig kontakt via en brevkasse og få 
henvisninger til steder hvor der er hjælp at hente. Der er også en rigtig 
fin videoportal på siden, hvor personer med psykiske vanskeligheder 
fortæller https://mindhelper.dk/videoer/

Ligesom hun fortalte om videokonsultationer og nyere teknologier som 
chatbots og virtual reality.

Det var et kig ind i den virtuelle verden, hvor jeg tænker at der er 
noget at hente – super spændende oplæg

Af Kirsten Sørensen

Seminar 2019
Reserver allerede nu dagene den 7. og 8. oktober, hvor der afholdes 

seminar på Dalum Landbrugsskole

Nyt fra Ergoterapeutforeningen
Kontakt konsulent Maj Fjordside, mf@etf.dk

https://mindapps.dk/
https://mindhelper.dk/
https://mindhelper.dk/videoer/
mailto:mf@etf.dk


Inspiration

Firmaet Wavecare har lavet lys og lyd i mange sanserum. Deres film kan 
ses gratis her: http://www.wavecarechannel.com

ICF e-learning 

Det er muligt at blive 
opdateret på ICF via 
dette link: 

https://360.articulate.com/r
eview/content/02c770f8-
619c-46b5-a5ae-
d9611c0d4ba6/review

INPU-puden

Inmu er forkortelse for interaktiv musik, puden har 
ikke en melodi men et musikunivers, der styres af en 
lille computer i puden. Musikken starter, når man 
rører puden og ændrer sig efter, hvordan puden 
bruges. En let berøring giver musik med bløde toner, 
mens musikken bliver kraftigere og mere nuanceret, 
hvis man trykker, kaster eller svinger med puden.

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/

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


Anbefalinger til god rehabilitering på socialområdet 

Af uddannelsesleder, UCL Kirsten Sørensen

Henriette og jeg deltog i en workshop om rehabilitering på socialområdet, hvor 
formålet var at vi i fællesskab skulle forsøge at udarbejde anbefalinger til, hvad god 
rehabilitering er på socialområdet. 

Eksempel på anbefalinger, som blev formuleret på workshoppen

Alle har ret til at være i aktivitet

Ta altid udgangpunkt i borgerens drømme

God rehabilitering sikrer retten til at være i meningsfuld aktivitet

Relationen er midlet til at nå målet

God rehabilitering understøtter borgerens frie valg

Formålet med workshoppen er som bekendt, at vi i fællesskab skal forsøge at 
udarbejde anbefalinger til, hvad god rehabilitering er på socialområdet. 

Målet er at anbefalinger både skal kunne bruges af ergoterapeuter og i ETFs
interessevaretagelse lokalt og nationalt. 

Rehabiliteringsbegrebet er nu for alvor ved at slå igennem på socialområdet i 
kommunerne. I KL’s socialpolitiske udspil fra foråret 2017, er den mest centrale 
anbefaling, at rehabilitering skal gennemsyre alle sociale indsatser (Link: 
http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/Politikker-social/Fremtidens-
socialpolitik).  Den samme vægt på rehabilitering fremgår i den reviderede 
formålsparagraf i Servicelovens Voksenbestemmelser (vedtaget juni 2017) (Link: 
http://www.etf.dk/ergoterapeuten/overblik-det-nye-i-service-loven).

Der findes allerede en række gode eksempler på, hvordan ergoterapeuter har været 
med til at gøre en forskel og gå forrest i rehabiliteringsarbejdet på socialområdet. 

Socialområdet: Er her en fællesbetegnelse for de indsatser, som det offentlige (særligt 
kommunerne) yder til udsatte børn og voksne. Målgrupper på socialområdet der er 
mest relevante for ergoterapeuter er mennesker med: Psykiske lidelser, 
udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser. Ergoterapeuter arbejder både som 
myndighed og udfører (i botilbud, i borgerens eget, dagtilbud, gruppetilbud m.m.). Der 
er en række fællestræk for indsatserne på socialområdet, men der er også behov for at 
se på de enkelte delområder adskilt.

ETF´s anbefalinger på Socialområdet:

http://viewer.zmags.com/publication/2671ba2d#/2671ba2d/1. 

http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Social-service/Politikker-social/Fremtidens-socialpolitik
http://www.etf.dk/ergoterapeuten/overblik-det-nye-i-service-loven
http://viewer.zmags.com/publication/2671ba2d#/2671ba2d/1


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

TEMADAG FOR ERGOTERAPEUTER MED INTERESSE FOR PSYKIATRI 
OG PSYKOSOCIAL REHABILITERING

TEMA: Digital mental sundhed
Indhold: Velkomst ved Ergoterapeutisk Selskab for Psykiatri og Psykosocial 

Rehabilitering 

Oplæg om Virtual Reality ved Helle Svendsen fra Psykiatrisk 

afdeling, OUH og Maria Paldam fra Telepsykiatrisk Center, Region 

Syddanmark

Oplæg om borgerrettet velfærdsteknologi til psykisk sårbare 

borgere ved Jane Søborg, adjunkt ved Ergoterapeutuddannelsen, 

UCL

Dato: 7. maj 2019

Tid:                 Kl. 9.30-15.30

Sted: Skibhus 1748, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C 

Pris: 300 kr. Medlem af Ergoterapeutisk Selskab for Psykiatri og Psykosocial 
Rehabilitering 

600 kr. for ikke medlemmer 

Tilmeldingsfrist: Se www.etf.dk

Tilmelding: ETF http://www.etf.dk

Forplejning Der vil blive serveret en kaffe/brød ved ankomst kl.9.30 og frokost kl. 

12.30

Arrangør: Temadag er arrangeret af Ergoterapeutisk Selskab for Psykiatri og 

Psykosocial Rehabilitering 

mailto:Lisbeth.Jensen@silkeborg.dk
mailto:mabag@brondby.dk
mailto:Marie.Ladefoged@99454545.dk
mailto:larnie@aarhus.dk
http://www.etf.dk/


BACHELORPROJEKT: Tilbage til naturen

Ved ergoterapiens oprindelse tilbage i starten af 1900-tallet, blev patienter på psykiatriske

hospitaler beskæftiget med udendørsaktiviteter som arbejde i skov og have, men i hvor høj grad 
bruger og udnytter vi naturens alsidige muligheder i dag? Det har vi svaret på gennem vores 
kvantitative bachelorprojekt. 

Af Anna Arp Pedersen, Camilla Maria Sass, Carina René Andersen & Rose Russell. Ergoterapeuter. 

Der er evidens for, at naturen har en positiv effekt på menneskers helbred. Særligt de seneste år er 
der kommet yderligere forskning på området, til trods for at det ikke er ny viden. 

Vores interesse for området og grunden til at vi begyndte projektet, kom sig af, at vores 
nabolande, Sverige og Tyskland, i langt højere grad benytter naturens muligheder for 
rehabilitering. Med viden om ergoterapifagets oprindelse og de gode effekter aktiviteter i naturen 
har, ser vi et stort potentiale for, at netop ergoterapeuter kan være med til at udbrede viden og 
fremme implementering i praksis.

Bachelorprojektet havde til formål at afdække hvor stor en andel af ergoterapeuter, der anvendte

aktiviteter i naturen som led i behandling af mentale helbredsproblemer, og i hvilken

grad de udnyttede naturens positive effekt som ramme for aktivitetsudførelse. 

Resultaterne viste at 95 % af ergoterapeuter der arbejder i psykiatrien i Danmark anvendte 
naturen. Heraf anvendte 93,2 % primært gåture.



I forskning om interventioner i naturen med mennesker med mentale helbredsproblemer, er fokus 
dog på en lang række andre typer af aktiviteter end gåture, hvilket peger på at ergoterapeuter 
med

fordel også kan anvende andre aktiviteter. Særligt forskellige former for havearbejde viste sig at 
kunne have en positiv effekt ved at reducere depression og angstsymptomer. Projektet tyder på, at 
ergoterapeuter mangler viden om, hvordan de i praksis kan favne flere aktiviteter i naturen end 
gåture. 

Projektets resultater viste yderligere at ergoterapeuterne oftest anvendte naturområderne

park, skov samt strand og dernæst udearealer i forbindelse med arbejdspladsen,

hvorimod kun en lille andel ergoterapeuter gjorde brug af sanse-og terapihaver.

Da vi sammenlignede de mest benyttede naturområder med anden forskning, kunne det

konkluderes at alle typer grønne områder kunne have en gavnlig virkning på faktorer som

humør og selvværd, hvilket understøtter ergoterapeuters anvendelse af alle former for 
tilgængelige grønne områder. 

Vi har et håb om, at ergoterapeuter i fremtiden vil inddrage aktiviteter i naturen på en mere 
kvalificeret og kreativ måde. Så lad os sammen slå øjnene op og se naturens muligheder. 

Du kan finde mere viden om emnet her:

- Kaplan & Kaplan - Attention 

Restoration Theory (ART)

- www.Vinatur.dk 

- Grøn omsorg. 

www.Groenomsorg.dk 

Er du interesseret i at læse vores 

bachelorprojekt eller har du spørgsmål, er du 

velkommen til at kontakte os på 

E-mail: bagruppe.12.18@gmail.com

mailto:bagruppe.12.18@gmail.com

