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Medlemsstatus i selskabet  

I alt er medlemsstatus på 237 medlemmer.  

 
Emailadresser 
Ifølge de nye medlemslister vi har modtaget fra ETF, 

kan vi se at vi mangler en del emailadresser på 

medlemmer fra det tidligere FNE hospitalspsykiatri og 

socialpsykiatri. De medlemmer hvis email-adresser vi 

endnu ikke har  – får et brev pr post med dette første 

nyhedsbrev, hvor vi samtidig anmoder om e-

mailadresser. Vi agter at spare porto, papir og trykning 

af nyhedsbreve – og fremover kun sende nyhedsbreve 

elektronisk. Medlemmer har derfor selv et ansvar for at 

sikre at ETF/selskabet fremover har deres korrekte 

emailadresse. Indberet derfor jeres emailadresser via 

ETFs emailsystem på www.etf.dk/mailadresse/ 
 

Nyhedsbreve  
Bestyrelsen har den 23.8.2011 afholdt første møde og 

er nu i gang med at udarbejde et arbejdsprogram  for 

2012-13. Vi har dog allerede, som I kan se, besluttet 

at udsende nyhedsbreve. Vi håber at have ressourcer 

til at kunne udarbejde og udsende nyhedsbreve 2 -4 

gange om året – og maile diverse faglige og relevante 

nyheder ud til medlemmerne.  

 

Kommende bestyrelsesmøder  
Næste bestyrelsesmøde er den 12.10, så hvis I har 

punkter, ideer eller nyheder I gerne vil have vi 

forholder os til  – bedes de indsendes til formanden.  

Bestyrelsesmøde i det nye år er den 11.1. 2012 

 

 

 

Den nye bestyrelse  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formand ( 2 år) : Irene Bendtsen
Leder af Idræts – og kompetencetilbud i 
København. Diplomuddannelse i systemisk 
ledelse  

 
Næstformand & kassèr (2 år): Helle 
Nørgaard Rasmussen.  Leder af ergotera-
peuter og fysioterapeuter på psykiatrisk Center 
Hvidovre. Diplomuddannelse i projektledelse. 

 
Webmaster  ( 3 år) : Helle Obbekær  
Ergoterapeut ved opgangsbofællesskab i 
NETTET i Lyngby.  
Master i Rehabilitering august 2010. 

 
Bestyrelsesmedlem ( 3 år ) : Maria Kruse 
Larsen    
Ergoterapeut  i aktivitetsteamet  i Herlev 
kommunes socialpsykiatri.  

 
Bestyrelsesmedlem ( 3 år ): Marianne 
Høllund  
Adjunkt,  og underviser på VIA University Århus 
Master i social integration 

 
Bestyrelsesmedlem ( 2 år ) : Bodil 
Fauerskov 
Funktionsleder for ergo-, fysioterapeut og 
socialrådgivere på psykiatrisk afdeling Odense 
– universitetsfunktion 
 

Suppleant : Inge Degn Johansson,   
Ergoterapeutkonsulent i psykiatrien i Næstved.  
Master i sundhedsantropologi i 2008 og 
tilknyttet Metropol 
 
Suppleant : Henriette K Niemann 
Klinisk- underviser og afdelingsergoterapeut på 
Psykiatrisk Center Hvidovre. Master i læring og 
kompetenceudvikling 
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Bestyrelsens foreløbige fokusområder for 2011 – 2013 :  
 

Bestyrelsens mål og visioner for 2011 – 2013 er at :  

  arbejde på at være et fagligt selskab med minimum 300 medlemmer 

  sikre selskabsfunderingen med medlemmer på tværs af psykiatrien ved 

at have særligt fokus på at styrke samarbejdet og vidensdelingen blandt 

ergoterapeuter i de 2 sektorer 

 

Aktiviteter i 2011:  

Bestyrelsen vil i 2011 fokusere på:  

 At lave nye og opdaterede email-lister – således at vi kan få skabt kontakt 

til alle nye medlemmer 

 At udarbejde 2 nyhedsbreve – et velkomst-nyhedsbrev, - samt et 

nyhedsbrev i efteråret, som lancerer selskabets endelige arbejdsprogram 

samt kommende aktiviteter i 2012-13  

 At få etableret en hjemmeside med kontaktoplysninger, vedtægter, 

arbejdsprogram mm 

 At få udarbejdet et budget samt en forretningsorden 

 At planlægge og forberede 2 dages seminar med relevante og 

kvalificerede oplægsholdere i 2012 

 

Foreløbige aktiviteter i 2012: 

 Vi afvikler et 2 dages seminar den 6 – 7 marts 2012 med fokus på 

psykiatrisk ergoterapi  og rehabilitering- så ergoterapeuter fra både 

behandlings – og socialpsykiatrien får mulighed for faglig inspiration og 

opkvalificering. Seminaret vil samtidig give selskabets medlemmer  rige 

muligheder for at netværke på tværs af sektorer og landegrænser.  

 

Har I gode ideer og ønsker til oplæg og faglige input til 2 dages seminaret hører vi 

gerne fra jer inden 1.10.2011. Kontakt irenebendtsen@msn.com 

Relevante nyheder 2011 
 

  Seminar med 
Patricia Deegan 
den 25.10 2011 i 
København.  

 
 

Dagen vil bl.a omhandle :  

 Personlig medicin, magtfulde budskaber 

og andre forstyrrende nyskabelser  

 Barriere for brugerinddragelse og hvad 

der skal til for at bane vejen for reel 

indflydelse, partnerskaber og inklusion 

 

Programmet kan downloades på 

www.psykosocialrehabilitering.dk 

 

Tilmelding sker også via ovenstående 

hjemmeside.  

 

Psykiatri på tværs 
Dette projekt er et samarbejde mellem SL, 

FOA - Fag og Arbejde, Sundhedskartellet, 

KL og Danske Region. Psykiatri på tværs 

gennemføres i perioden april 2011 til 

november 2012 og giver arbejdspladser i 

psykiatrien mulighed for at søge midler til 

afvikling af aktiviteter, der fremmer samar-

bejdet på tværs af sektorer. Parterne bag 

projektet har afsat en pulje på 3,2 mill., som 

medarbejdere og ledere på arbejdspladser 

i kommuner og regioner sammen kan 

ansøge om.. Der er ansøgningsfrist den 

21.september 2011. Læs mere om ”Projekt 

Psykiatri på tværs” www.personaleweb.dk 

 

Ny rapport fra KL, Danske Regioner og 

Sundheds- og indenrigsministeriet om 

tværfagligt samarbejde i rehabiliteringen – 

se mere: 

http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/Pub

likationer/Idekatalog.aspx 

Aktuelle konferencer og kampagner  
 
Dansk Rehabiliteringskonference på Nyborg Strand d.9.11 2011 – se mere  
http://www.rehabiliteringsforum.dk/index.php?id=127 
 

Ergoterapeutforeningens faglige konference 2011 ” Vi sætter pris på ergoterapi” er  
tirsdag den 22. november i Odense Congress Center. Se program her:  
www.etf.dk/ergo11 
 

Landskampagnen EN AF OS – national afstigmatiseringskampagne - nationalt kick off i 
hele landet torsdag den 1.9.  – se mere www.en-af-os.dk 
 

Snoezelkonference i Paris d 20 og 21 oktober i år. Se mere her:  
http://www.cesap.asso.fr/3_formation_documentation_ressources/Docs%20PDF/Progra
mmeSNZ11.pdf  Konferencen er ikke kun om snoezelrum, men om alskens måder og 
erfaringer med at arbejde med sansestimulation. 


