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På årets første varme solskinsdage i maj afholdt selskabet sit første 2 dages seminar 

med 79 deltagere ved Ishøj Strand. Det var et intenst og tætpakket program med 

præsentation af mange forskellige dokumentationsformer – såvel ergoterapeutiske 

som tværfaglige. Trods varmen og lydproblemer – var alle vakse på græsplænen, da 

der stod samarbejds  - og legemsøvelser på programmet.  

 

Hovedpointerne fra deltagernes evaluering var:  

 Der var næsten lige mange deltagere fra socialpsykiatrien som 

behandlingspsykiatrien  

 Halvdelen fik netværket lidt og den anden halvdel  meget 

 De fleste blev inspireret af Life Style Redesign, Adult Sensory Profil, FIT og 

Recovery-stjernen som dokumentationsform 

 

Derudover var deltagernes kommentarer bl.a:  

 Fik nedbrudt fordomme om hinandens arbejde i de 2 sektorer 

 Fik kontakt til relevante ergoterapeuter til fremtidig sparring 

 Fik nye perspektiver og ideer til egen praksis 

 Fik større opmærksomhed på samarbejds- og snitflader –  og på forskellighed 

i kultur 

 

Helt konkret kom der følgende ønsker for fremtiden:  

 mere gruppe-arbejde på tværs af sektorer til temadage/seminar 

 mail med info om slides på hj.siden sendes ud til deltagerne før teamdage 

 der startes til tiden efter pauser – og man skal være der til tiden ! 

 der startes tidligere på 2.dagen 

 stemning for at selskabet afholder skiftevis temadage og  2 dages seminar 

 

 

Medlemsstatus i EFS Psykiatri & 

Psykosocial Rehabilitering  
 

I forbindelse med maj måneds seminar har 

vi fået 25 nye indmeldelser, hvilket betyder 

at vi nu er oppe på i alt 265 medlemmer.  

Visionen er at nå 300 medlemmer i 2013.  

Har du en kollega, som kunne have gavn af 

faglig sparring og inspiration, så hjælp med 

at få formidlet kontakten til selskabet. Jo 

flere medlemmer, jo større tilskud fra ETF 

og dermed også bedre muligheder for 

fagligt kvalificerede temadage og 

seminarer. 

 

Bestyrelsens arbejde 2012-2013 
 

På vores første 2 dages seminar, bad vi 

deltagerne om at prioritere bestyrelsens 

arbejde.  

Der var stor enighed om, at bestyrelsens 

arbejde skal prioriteres således:  

1. At tilrettelægge og afholde seminarer, 

temadage og muligheder for 

vidensdeling/netværk 

2. Samarbejde med ETF om profilering af 

vores fag – således at offentligheden får 

større kendskab til ergoterapeuternes 

bidrag i psykiatrien/den psykosociale 

rehabiliteringsindsats i kommunerne. 

3. Fokus på at fremme og formidle 

forskning  fra ergoterapeuter indenfor 

psykiatrien / psykosocial rehabilitering 

4. Udgive nyhedsbreve, nyhedsmails, 

formidling af relevante faglige artikler 

 

Vi vil bruge vores ressourcer/ frivillige 

kræfter efter ovenstående prioriteringsliste.  

Således nedtoner vi omfanget af dette 

nyhedsbrev – og bruger i stedet kræfter på 

at planlægge en god temadag til efteråret.  

 

 

SELSKSABETS FØRSTE SEMINAR  - 

EN SUCCES 
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Næste temadag  
Bestyrelsen er i gang med at planlægge en temadag i 

efteråret. Vi forsøger at fordele temadagene rundt i hele 

landet – og næste gang udbydes temadagen i Odense.  

 

Vi fik følgende forslag til emner for næste temadag i 

evaleringsskemaerne på vores 2 dages seminar:  

 

 Sindslidende på arbejdsmarkedet 

 Snitflader og samarbejde mellem  soc.psyk og 

behandlingspsykiatrien 

 Psykiatriske genoptræningsplaner  

 Brugerinddragelse – og brugere som kollegaer 

 Rets-psykiatri og akut- psykiatri 

 Koordineret patientforløb 

 Forskningsnyt indenfor psykiatrisk ergoterapi 

 Rehabilitering af stress-ramte – haveterapi 

 Behandlingsopgaver i ambulant regi 

 Kreative aktiviteter i recovery-processen 

 Dokumentation og standardpakker  - et 

opfølgningskursus 

  

 

Lige nu arbejder bestyrelsen på at få en temadag i stand 

om psykiatrisk genoptræning og snitfladerne mellem  

kommende regionale/ ambulante behandlingstilbud og 

socialpsykiatriens rehabiliteringsindsats.  

 

Hovedformålet med temadagen vil være at formulere 8-

10 skarpe pointer og pejlemærker for en bedre 

koordinering og et bedre samarbejde mellem  

sektorerne. Herunder formulerer noget om, hvad 

ambulant behandling skal indeholde i forhold til den 

psykosociale rehabilitering i kommunerne.  

 

Herigennem vil den enkelte ergoterapeut både få 

netværket og vidensdelt aktivt med ergoterapeuter fra 

andre arbejdspladser/anden sektor samt blive  bevidst 

om, hvordan hun/han kan være med til at udvikle egen  

koordinerings-praksis. 

 

Nærmere information om temadagen følger – når vi har 

datoer og oplægsholder/proceskonsulent på plads. 
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Kontaktperson er en håndbog til nuværende og kommende kontaktpersoner i 
socialpsykiatrien, samt til deres ledere, undervisere og supervisorer. Den er 
oplagt som lærebog på uddannelsesinstitutioner inden for sociale, 
sundhedsfaglige og pædagogiske områder. Bogen kan med fordel læses af alle 
med interesse for relationsarbejde, for sindslidelser og for faglig kvalificering af 
det særlige arbejdsvilkår, det er at være der med og for mennesker, der har brug 
for støtte.  
 
Som kontaktperson træder man ind i en verden, der på utallige måder centrerer 
sig om menneskelig eksistens – man træder ind i et job, der på en gang er 
komplekst, udfordrende og meget betydningsfuldt. Et job, der kræver refleksion 
over egen faglighed og metoder. Bogen tilbyder gennem stemmer fra praksis og 
forskellige teorier et indblik i syv uundgåelige og vigtige aspekter af 
kontaktpersonsarbejdet: 
 
1. Hverdagens små og store samtaler 
2. Mikrohandlinger – at have øje for det store i det små 
3. At genforbinde sig med verden 
4. Afhængighed – at bruge eller at misbruge 
5. Dokumentation af det pædagogiske arbejde 
6. Dilemmaer 
7. At passe på sig selv 
 
.  
 

 

Kontaktperson – at arbejde med og for 

mennesker med sindslidelser 

272 sider – 275 kroner  
http://www.gyldendal-
akademisk.dk/Books/9788741255750.aspx 

 

 

" Personlig medicin - og andre historier". 

Varighed 95 min  

Pris 150 kr. 

Bestil her 

 
"Personlig medicin er det, vi selv kan gøre for få det godt og blive ved 

med at have det godt. Personlig medicin er ikke noget, vi ta'r, men noget, 

vi gør." ( F.eks forskellige meningsfulde aktiviteter) 

At rejse sig fra psykisk lidelse kan ske med eller uden psykiatrisk medicin. 

Personlig medicin er de ting, vi gør for os selv - for at få et bedre liv. 

 

Patricia Deegan fortæller her i et foredrag så forskelligartede temaer som: 

 Personlig medicin  

 psykiatribrugeres deltagelse i bestyrelser,  

 handicaptilpasning  

 power-statements og kampen for at overvinde psykisk lidelse  

 

 

http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741255750.aspx
http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741255750.aspx
http://www.psykosocialrehabilitering.dk/salg-af-materialer.6

