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Selskabets første seminar finder sted i Ishøj d. 2-3 maj 2012 

Selskabet har planlagt et ergoterapifagligt seminar for psykiatriske og socialpsykiatriske ergoterapeuter, som ønsker at beskrive, 

opkvalificere og dokumentere deres ergoterapeutiske ydelser. Overskriften for seminaret er :  

Dokumentationsredskaber i den psykiatriske behandling og  

psykosociale rehabilitering. 

Programmet vil bl.a byde på følgende :  

 Lifestyle Redesign – en ergoterapeutisk ramme og rehabiliteringsmetode, der fremmer aktivitetsperspektivet i det 

sundhedsfremmende arbejde. Gennemgang af teori og praksis eksempler på metoden. Læs mere om lifestyle redesign her: 

http://www.etf.dk/forskning/ - søg på lifestyle redesign. Eller  læs her:  

http://www.etf.dk/fileadmin/bruger_upload/dokumenter/FAG_FORSKNING/Sundhedsfremme/Lifestyle_Redesign_et_dansk_perspekt

iv.pdf 

 WRI og WEIS – nye MOHO redskaber, som er oversat til dansk. Kirsten Petersen og Jytte Jensen giver teoretisk oplæg til hvordan 

manualer kan bruges og der gives eksempler fra praksis. http://www.etf.dk/weis_wri/ 

 Adult Sensory Profile – praksiserfaringer med ASP med fokus på hvordan resultaterne anvendes i interventionen. Læs mere her : 

http://www.pearsonassessment.dk/dk/Klinisk-psykologi/Produkter/Neuropsykologineuropsykiatri-och-minne/Sensory-Profile1/ 

 FIT – Feedback Informed Treatment – en feedback metode, som inddrager brugere/patienter og opkvalificerer 

rehabiliteringsprocessen. Læs mere her http://nettetlyngby.dk/artikelbasen.asp 

 Recovery-stjernen – teori og praksis  -  dialog og partnerskaber ml bruger/patienter og medarbejder om proces og mål, som 

opkvalificerer og dokumentere den enkeltes recovery-proces. Brugermanual læs her: 

http://www.idraetshus.dk/6storage/817/0/recovery_manual.pdf 

 Ydelsesbeskrivelser i psykiatrien – hvad kan vi bruge dem til ? http://viewer.zmags.com/publication/0fa7c868#/0fa7c868/28   
 
Pris:   
Medlemmer  i enkeltværelse :   1150 kr / ikke medlemmer:  1450 kr 
Medlemmer i dobbeltværelse :    950 kr / ikke medlemmer: 1300 kr 
( der er 10 enkelt værelser efter først til mølle) 
 

Tilmelding sker her: http://www.etf.dk/psykiatri/ 

Tilmeldingsfrist :  1.4.2012 

 

Se de fulde program, adresse mm på vores hjemmeside www.etf.dk/psykiatri/ 
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Medlemsstatus i selskabet  

I alt er medlemsstatus på 240 medlemmer.  

Prik din  kollega på skulderen og giv dem et praj om selskabets muligheder og 

betydning. Vi ønsker at nå de mange ergoterapeuter, som savner monofaglige 

kollegaer og ergoterapifaglig sparring på psykiatri-området.  

 

Email-adresser 
Vi mangler stadig emailadresser på 33 medlemmer. Hvis du modtager dette 

nyhedsbrev med posten er du en af dem, som vi ikke har emailadresse på. Du 

bedes derfor melde din emailadresse til ETF´s medlems-system: 

www.etf.dk/mailadresse/   Dette er sidste nyhedsbrev som omdeles pr post. 

Fremover  udkommer disse kun pr email eller kan downloades på vores 

hjemmeside. www.etf 

Nyt uddannelsesniveau for specialistgodkendelse 

Pr. 1. januar 2012 bliver specialistordningen hævet til 

masterniveau..Videreuddannelsen skal være anerkendt og relevant for specialet og 

kan være en kombination af følgende eksempler: 

 Relevante universitetsfag for specialet 

 Relevante universitetsuddannelser 

 Flere relevante fag med eksamen kan stykkes sammen svarende til 1 år 

 Større selvstændigt gennemført fagudviklingsprojekter 

Der er mulighed for dispensation for kravet om uddannelsesniveau for ansøgere, 

som inden 1. januar 2012 har tilkendegivet, at de er i gang med at forberede en 

ansøgning. 

Aktuelle ERGO-kurser  
 

INTRODUKTION TIL MOHOST  

Redskabet Model of Human occupation scree-

ning tool introduceres. Der gives en præsen-

tation af redskabets muligheder for praksis, 

introduktion til vurderingstemaerne  og 

 vurderingsskalaen, og der vil være en kort 

introduktion til den praktiske anvendelse på 

en mini-workshop. Oplægsholder er Tine Bieber 

Kirkegaard Lunn, fra ergoterapeut-uddannelsen 

i Nordjylland.. 

Dato:   14.3.2012  fra kl 11.30 – 15 

Sted:    Kolding Kommunes Uddannelsescenter

             Ågade 27, 6000 Kolding 

 

 

Tilmeld http://www.etf.dk/tilmelding-mohost/ 

 

ERGO – SYMPOSIUM 2012 

Dette seminar har fokus på at komme i gang 

med et ph.d – studieum og forskning i 

ergoterapi og menneskelig aktivitet. Symposiet 

henvender sig til alle ergoterapeuter og 

studerende, som har lyst til at få mere viden om 

aktuel forskning, igangværende ph.d –studier 

og inspiration til egen praksis og udvikling. Der 

vil være oplæg ved ph.d studerende, 

ergoterapeuter med en ph.d-grad.  

Arrangementet er gratis for medlemmer af ETF.

Dato:    d.20.3.2012 kl 9 – 16 

Sted;    Syddansk Universitet, Campusvej 55,  

             5230 Odense M 

Tilmelding og program på: www.sdu.dk/FiA 

 

Europæisk ERGO-kongres i Sverige 2012 

9th European Congress of Occupational 

Therapy er fastlagt til at finde sted i Sverige,  

Stockholm d.24  27 maj 2012 

Se det foreløbige program her 

http://www.etf.dk/nyhedsarkiv/ 

 

 Nye MOHO-redskaber  
WEIS-skalaen (Work Environment Impact Scale) og WRI-interviewet om rollen som 

arbejdstager (Worker Role Interview) er nu blevet oversat til dansk: a ) WEIS og  b) 

WRI er  to ergoterapeutiske vurderingsredskaber, der  a) kortlægger 

arbejdsmijløets indvirkning på en persons arbejdsudøvelse, tilfredshed og  

velbefindende og b) indkredser de psykosociale og omgivelsesmæssige ressourcer 

og barrierer, der påvirker personens evne til at få arbejde eller vende tilbage til 

arbejde.  

Anvendelse af WEIS og WRI forudsætter forudgående viden om teorien bag The 

Model of Human Occupation (MOHO) samt dybere indsigt i manualernes indhold, 

inden de tages i brug i praksis. 

Manualerne og tilhørende undersøgelsesskemaer kan downloades her: 

http://www.etf.dk/weis_wri/ 
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Aktuelle tværfaglige nyheder 
 

Ny bog fra Rehabiliteringsforum Danmark 

" Udfordringer til rehabilitering i Danmark 2011" er 

udkommet og kan købes eller downloades på 

www.rehabiliteringsforum.dk 

Der findes et supplement til bogen med 72 

praksishistorier om rehabilitering. Disse kan også 

downloades på samme side. 

 

Artikel fra Tidsskrift for psykisk helsearbejde 

Læs om Gladsaxe Kommunes indledende erfaringer 

med at omstille den psykosociale indsats med recovery 

og rehabilitering som grundlag. Download artiklen på: 

www.psykosocialrehabilitering.dk 

 

Ny bog om fysisk aktivitet fra sundhedsstyrelsen 

Der er kommet en ny, revideret udgave af 

Sundhedsstyrelsens ”Fysisk aktivitet – håndbog i 

forebyggelse og behandling”. Bogen kan downloades 

på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  

http://www.sst.dk/Nyhedscenter/Nyheder/2011/Nyhaand

bogomfysiskaktivitet.aspx 

Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og 

behandling fremlægger Sundhedsstyrelsens nyeste 

evidens for fysisk aktivitet som forebyggelse og 

behandling samt nogle nye anbefalinger for fysisk 

aktivitet. Håndbogen samler evidensen for børn og 

unge, voksne, ældre og gravide, som tidligere har varet 

behandlet i forskellige publikationer fra Sundheds-

styrelsen. Den nye håndbog er en revideret version af 

håndbogen fra 2004 og publikationerne Del II Børn og 

Unge: Fysisk aktivitet, fitness og sundhed (2005) og 

Fysisk aktivitet og ældre (2008). 

Desuden indeholder håndbogen afsnit om evidens for 

effekt af fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling 

i forhold til både somatisk og psykisk sygdom. 

Håndbogen beskriver grundlaget for den fysiske træning 

og inddrager ikke andre behandlingsformer såsom 

medikamentel behandling, diæt eller rygeophør. I 

enkelte tilfælde berøres fysioterapeutisk behandling eller 

ergoterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

Regionale udviklings- og forskningmidler 
 

Ved OK 11 blev der indgået en aftale om at afsætte  midler til en 

udviklings- og forskningspulje mellem Sundskartellet og Danske 

Regioner. Der blev i alt afsat 12 mio., som udbydes ad to omgange i 

2012.   

Baggrunden for udviklings - og forskningspulje var et ønske om at arbejde 

for en stærk sundhedsprofessionel faglighed, der sikre, at patienterne får 

leveret ydelser af høj kvalitet og patientsikkerthed.   

Den første pulje udbydes allerede i starten af februar. Ansøgningerne skal 

indeholde udvikling og forankring af ny viden som sikre patienter en bedre 

behandling. .  

Mere information kan hentes på ETF´s hjemmeside inden længe. 

KL´s udspil om fremtidens socialpsykiatri 
KL sætter med deres udspil ”Den nære psykiatri – en styrket 

kommunal indsats” fokus på, at den kommunale socialpsykiatri skal 

styrkes, men skriver samtidig, at det ikke må ske på bekostning af 

behandlingspsykiatrien. Kommunerne har i dag ansvaret for de nære 

tilbud til borgere med psykiske lidelser. Kommunerne skal arbejde 

rehabiliterende med borgernes recoveryproces. Udgangspunktet for 

udspillet er, at borgerne skal sættes i centrum, og at der skal være bedre 

sammenhæng mellem den kommunale indsats og den regionale 

behandlingspsykiatri. KL foreslår otte konkrete indsatsområder: 

 Forløbsprogrammer og guidelines for borgere med psykiske lidelser, 

herunder borgere med psykisk lidelse og misbrug  

 Psykiatrisk udredning og behandlingstilbud til personer med psykiske 

lidelser og misbrug 

 Inkluderende boformer til personer med psykiske lidelser 

 Akuttilbud 

 En styrket ungeindsats til psykisk sårbare unge 

 Støttet og ordinær beskæftigelse til personer med psykiske lidelser 

 En styrket sundhedsfremme – og forebyggelsesindsats til personer 

med psykiske lidelser 

 Praksisnær forskning og kompetenceudvikling i socialfaglige metoder 

og dokumentation 

 
Se hele rapporten her: http://www.kl.dk/Artikler/92328/2011/11/Nyt-udspil-
om-fremtidens-socialpsykiatri/ 
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Ny organisering i 
Socialstyrelsen  
Fra 1. februar 2012 etablerer 

Socialstyrelsen en ny organisation med 

ændret opgavedeling og øget fokus på 

systematisk udvikling af metoder og på, 

hvad der rent faktisk virker. 

Socialstyrelsens to hovedopgaver er 

fremover: 

 Rådgivning af kommuner og 

departement om målgrupper, 

virkningsfulde metoder, organisering 

og praksis. 

 Projekt- og implementeringsarbejde fx 

digitaliseringsprojekter, udvikling og 

udbredelse af metoder med 

dokumenteret effekt. 

Socialstyrelsens opgaver med projekter og 

implementering får stor betydning for 

den nye organisation, og med det 

øgede fokus på effekter og gevinster, er 

Socialstyrelsens ønske om, at 

være det socialfaglige fyrtårn i Danmark, 

styrket. 

 

Læs mere om Socialstyrelsen 

 

Vinder af Helsefondens pris  

” Et liv i bevægelse - En helhedsorienteret 

psykiatri-indsats med den sindslidende i 

centrum  - af Lene Falgaard  Eplov peger 

på nødvendigheden af at have en fælles 

forståelsesramme og foreslår, at der tages 

udgangspunkt i rehabiliteringsbegrebet, 

defineret bredt som en målrettet og 

tidsbestemt samarbejdsproces mellem en 

borger, pårørende og fagfolk. Hun tænker 

rehabiliterings begrebet og brugerind-

dragelse ind i forhold til den psykiske syge 

og peger på flere  samarbejdsmodeller og 

metoder. Læs opgaven  her: 

http://www.helsefonden.dk/pages.asp?id=1

97 

 

Bog om barriere for brugerinddragelse 

af Pat Deegan på dansk. Købes for 75 kr 

på http://www.psykosocialrehabilitering.dk 

Et skridt videre - konference om rehabilitering og recovery 

Region Hovedstadens Psykiatri afholder i samarbejde med foreningen Det sociale netværk  

en stor konference om rehabilitering og recovery i Øksnehallen d. 14.-15. maj 2012.  

Formålet med konferencen er at udforske muligheden for at forene den faglige viden i psykiatrien med 

brugernes ekspertise på eget liv. Eller med andre ord – at undersøge, hvordan evidensbaseret 

behandling kan være recovery-orienteret.  

 

Konferencen retter sig mod medarbejdere i psykiatrien samt brugere og pårørende. Konferencen 

indledes med et oplæg ved den amerikanske recoveryekspert, cand.psyk. og Ph.d., Patricia Deegan.  

Læs mere om konferencen på www.psykiatri-regionh.dk/recoverykonference 

Ydelsesbeskrivelser og 

ydelseskatalog 

At udarbejde et ydelseskatalog er en 

forudsætning for styrkelse af ergoterapi på de 

arbejdsmarkedsvilkår, der eksisterer i 

offentligt og privat regi.    

Ydelseskataloget skal være med til at sætte 

struktur og ord på, hvad ergoterapeuter gør, 

set fra et aftagerperspektiv, og på hvilke 

måder ergoterapeuters ydelser gør en forskel 

over for patienter, borgere og andre aftagere.  

Ydelseskataloget bliver  tilgængeligt i en 

elektronisk version og vil løbende blive 

revideret, udviklet og udvidet i mødet med dig 

og dine fagfæller. 

Bidrag med dine ydelsesbeskrivelser 

En væsentlig forudsætning for at få 

udarbejdet et kollektivt ydelseskatalog for de 

ergoterapeutiske ydelser er, at du bidrager 

med dine ydelser. Du kan finde skabelonen 

her: http://www.etf.dk/indsend_beskrivelse/ 

Læs yderligere artikel om ydelsesbeskrivelse 

fra psykiatrien her:  

http://viewer.zmags.com/publication/0fa7c868
#/0fa7c868/28 

 

Se mere på :
www.patdeegan.com 
 


