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Generalforsamling  
afholdes den 2. maj kl 16 på Ishøj 

Danhostel forbindelse med 

seminaret. Dagsorden og indkaldelse 

er sendt ud til alle medlemmer.  

 

Rekruttering af nye 

bestyrelsesmedlemmer 
Selskabet står overfor nye spænd-

ende opgaver med rehabiliterings-

planer og ressourceforløb - og vi har 

brug for nye kræfter i bestyrelsen. To 

bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke 

genvalg - så har du en god kollega, 

du vil spørge - eller overvejer du selv 

at stille op ....? 

 

Hvad får du ud af 

bestyrelsesarbejdet?  
 erfaring med ETF´s organisering og 

politiske arbejde  

 faglig sparring og inspiration om 

ergoterapeuternes ydelser og 

specialisering i behandlings- og 

socialpsykiatrien 

 netværk og relationer i ETF, som 

kan være guld værd at trække på i 

mange faglige sammenhænge 

 stort kendskab og netværk med 

mange ergoterapeuter på landsplan 

 indflydelse på tilrettelæggelsen af 

temadage og seminarer, som har 

relevans for ergoterapeuter i 

psykiatrifeltet 

 luft/mulighed for tjenestefri m løn fra 

hverdagens arbejde til at løfte sig i 

helikopterperspektiv sammen med 

andre fagkollegaer 

 

 

 

     Nyhedsbrev nr 4 - februar 2013  
Selskabets seminar 2-3 maj 2013 i Ishøj 
Selskabet afvikler andet ergoterapifaglige seminar for psykiatriske og 

socialpsykiatriske ergoterapeuter. Det finder igen i år sted i Ishøj. 

Vi håber på sommer igen, når vi tager hul på seminarets tema, som er: 
 

Fremtidens rehabiliteringsplaner 
- teknologi og metoder i den tværfaglige indsats 

 

Se det vedlagte program for seminaret / eller hjemmesiden. 

 

Ergoterapeutiske projekter søges 
 

I anledning af Ergoterapeutforeningens 75-års jubilæum afholdes syv  

regionale konferencer på ergoterapeutuddannelserne. 
Konferencerne skal bl.a bruges til, at ergoterapeuter kan præsentere 

spændende projekter for hinanden. Derfor efterlyser ETF forsknings, 

udviklings – og praksisprojekter til præsentation som posters eller lignende..  
Præsentationen af projekterne kommer til at foregå som ”speed-dating”, hvor 

konferencedeltagerne på skift ”dater” de forskellige posters. Projekterne 

præsenteres ved korte oplæg og efterfølgende kort spørgetid, hvorefter 

deltagerne ”dater” et nyt projekt. I alt kommer ”dating-seancen” til at strække 

sig over en times tid. Der er ingen egentligt formkrav til præsentationen – 

dog skal materialet kunnen hænges op/præsenteres på en væg under en 

eller anden form. Det er nødvendigt, at en eller flere af projektets ejere er til 

stede og kan præsentere projektet. 

Der bliver tale om eftermiddags/aftenarrangementer, som afholdes på flg. 

tidspunkter: 

 Aalborg mandag den 13. maj 2013 

 København tirsdag den 28. maj 2013 

 Holstebro mandag den 3. juni 2013 

 Esbjerg mandag den 9. september 2013 

 Odense tirsdag den 10. september 2013 

 Næstved tirsdag den 17. september 2013 

 Århus tirsdag den 1. oktober 2013 
 

Vi vil rigtig gerne høre fra en masse spændende ergoterapiprojekter.  
Tilmeld dit projekt her http://www.etf.dk/tilmelding-poster/.  
For konferencerne i foråret 2013 er sidste frist tirsdag den 5. marts 2013, 

mens sidste tilmeldingsfrist for konferencerne i efteråret 2013 er onsdag den 

15. maj 2013.  

 

 

Find os på facebook : http://www.facebook.com/groups/438153102904073/ 

Vi har nu en facebook gruppe. Vi vil opfordre jer til at blive medlem af den, og benytte siden og 
gruppen til at dele viden, sparring, opsnuse interessegrupper, dele interessante begivenheder 
eller andet stort som småt med relevans for ergoterapeuter i det psykiatriske felt.   
 

http://www.etf.dk/forside/
http://www.etf.dk/tilmelding-poster/
http://www.facebook.com/groups/438153102904073/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Fremtidens psykiatriske rehabiliteringsplaner  
 

Vi bringer pointer fra temadagen i Odense de.14.11.2012 om rehabiliteringsplaner:  
 
Opsamling omkring koordinering og samarbejde 
Hvad fungerer godt? 

- Det er godt at tale "med" og mindre godt at tale "om" patienter/borger 
- Skriftlige vurderinger kan ikke stå alene, der skal et møde til med 

forventningsafstemning og overlevering af viden  
- At følge borgerne på hjemmebesøg efter udskrivning, så der sker et 

samarbejde/overlap fra sygehus til kommune 
- At kunne mødes i borgerens miljø  

 

Hvilke muligheder er der? 
- Borgerne skal give aktivt tilsagn om, koordination mellem sygehus og kommune 
- Netværksmøder, åben dialog, tovholderfunktioner 
- Vandrerjournal som borgeren selv tager med sig rundt  

 

Hvilke udfordringer er der? 
- Hvordan får vi patienten med? Hvis det er godt for fag-personale, er det så 

nødvendigvis godt for patienterne?. 
- Detail- og økonomistyring i både kommune og regioner i fht at folk skal kunne 

klare sig selv. Hvad får kommunerne og regionerne for pengene, og hvad skal 
der bruges penge på. Detailstyring i forhold til målsætning.  

- Forringelser på det psykiatriske område.  
- Manglende koordinering i overgang fra et tilbud til et andet 
- Kommune, professionelle, tilbud (og borgerne) har ikke altid samme mål, fordi der 

er forskellige interesser i spil, og det har også betydning for samarbejdet mellem 
sektorer 

- Patientsikkerhed (overlevering af personoplysninger fra kommune til sygehus) 
- Ydelsesregistrering - hvad kan man bruge tid - hvad udløser penge? 

 

Opsamling på gruppearbejde om genoptræningsplaner 
Hvad skal den indeholde? 

- Der skal sættes et bæredygtigt mål, som udarbejdes i samarbejde med borgeren 
- Det skal være tværfagligt, det er ikke nok, at det kun er læger, sygeplejersker 

eller ergoterapeuter 
- Der skal ikke stå noget om metodevalg, det skal være op til de enkelte afdelinger 

og faggrupper 
- Dokumentation, af hvordan man vil arbejde hen imod målet 
- Skal tage udgangspunkt i mennesket og ikke systemet 
- Målsætning på kort (handlinger) og på lang sigt (drømmen) 
- Der skal være fokus på borgerens ressourcer, målene skal være konkrete, 

handlingsorienterede og fremadrettede 
 

Hvilken form? 
- En fleksibel elektronisk journal/redskab,  
- Et interaktivt redskab/vandrejournal/dokument, der kan gå på tværs af kommuner 

og regioner, som både borgere og professionelle kan logge ind på - f.eks på 
sundhed.dk eller borger.dk 

 

Opmærksomhedspunkter 
- Hvad med de patienter, der ikke ønsker at samarbejde om en 

genoptræningsplan? Og hvordan sikrer man, at de patienter, der ikke kan opstille 
mål, ikke får en dårligere behandling? 

 
 

Kommende 

arrangementer 

Rehabilitering af soldater 
med PTSD. 
Onsdag d.10.4 Kosmopol 
Fiolstræde 44, 1171 K 
ETF afholder et arrangement om 

rehabiliteringen af soldater med 

psykiske problemer. 

Temadagen byder på oplæg af 

 Samantha Shann, senior 

Lecturer, Occupational 

therapy, UK 

 paneldebat om den danske 

indsats, når nu SFI undersøg-

elser  viser at hver 6. danske 

soldat kommer hjem med 

psykiske skader 

 

Seminar om Evaluation 
of Social Interaction  
ESI er et ergoterapeutisk under- 

søgelsesredskab, der vurderer 

kvaliteten af en klients sociale 

interaktion, når han/hun indgår i 

sociale relationer med andre.  

Redskabet er observationsbase-

ret, og omfatter således obser-

vation af klienten i mindst to   

selvvalgte sociale situationer, 

der repræsenterer en udfordring 

eller et problem for klienten.  

Klientens udførelse vurderes ift. 

27 færdigheder, som alle scores 

på en skala fra 1 til 4.  
 

Tid 22.-24. maj 2013  

Sted Brøndbyøstervej 160, 2605 

Brøndby.  
 

Pris 5600 kr. eksl moms 
 

Tilmelding  

via tilmeldingsblanket som fås 

hos Mette Søndergaard på mail:  

ergomette@yahoo.dk inden d. 

22.04.2013  

 

 
 

 

 

Ny bog 
Ny bog om hjælpemidler  til støtte for mentale funktioner 

ved psykisk sygdom. Mennesker med psykisk sygdom 

kan have vanskeligheder med at forstå, bearbejde og 

handle hensigtsmæssigt på informationer og oplevelser. 

F.eks pga nedsat hukommelse, initiativ, opmærksomhed, 

koncentration, planlægningsevne, tidsopfattelse, 
sammenfatning af informationer og generalisering på 

baggrund af mange oplysninger. 

Se mere på: 

http://www.nordicwelfare.org/Publikationer/ 
 

Kom og få indflydelse på 
ETF´s uddannelses- og 
forskningspolitik 
 

Workshop  
 

Den 5. marts 2013 kl. 9 – 13 
Kosmopol, Fiolstræde 44, 
1171 København K. 
 

Se mere på www.etf.kalender 
 

ergomette@yahoo.dk%20
http://www.nordicwelfare.org/Publikationer/

