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Nyt fra bestyrelsen 
På generalformalingen d. 2. Maj, sagde 

vi farvel til Bestyrelsesformand for vores 

selskab, Irene Bendtsen og 

bestyrelsesmedlem Helle N. Rasmussen 

Som begge ønsker, at fokuser på andre 

spændende projekter. 

 

Vi fik to nye medlemmer i bestyrelsen og 

den 17. Juni havde vi konstituerende 

bestyrelsesmøde. 

 

Den nye bestyrelse ser således ud: 

Formand: Pernille Thomsen 

Økonomiansvarlig: Jytte Rotbøl 

Webansvarlig: Helle Obbekær 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Bodil Fauerskov 

Maria Larsen 

Marianne Høllund 

Suppleant: 

Henriette Niemann 

 

Vi glæder os til at komme i gang med 

arbejdet i Selskabet 

 

Medlemsstatus: 295 Medlemmer 

Vi udlodder en flaske Rødvin til den som 

bliver vores medlem nr 300.  

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 5 Okt. 
Temadag d. 20. November 2013 

 
For anden gang vil vores selskab afholde en temadag for ergoterapeuter ansat i 
hospitals- og socialpsykiatrien.  
 
Førtidspensionsreformem har øget fokus på, at alle skal have en plads på 
arbejdsmarkedet, derfor er det vigtigt at ergoterapeuter ansat både i hospitals- 
og socialpsykiatrien har øje for dette 
 
Emnet i år vil derfor være: 
 

Hvordan kan ergoterapeuter i de forskellige sektorer, bidrage til 
arbejdsrehabilitering af personer med sindslidelse. 

 
Temadagen afholdes igen i år på 1748 i Odense fra kl 9.30 til 15.30. Dagen vil bestå 
af både oplæg, gruppearbejde, samt opsamling i plenum som afslutning på dagen.  
 
Oplægsholderen er: 
 

Jytte Rotbøl, Udviklingsergoterapeut på Psykiatrisk Center 

Nordsjælland og Master i Medborgerskab.     

”Den gode borger” anno 2013                                                     

Med udgangspunkt i Professor Ove Kaj Pedersens begreb om 

Konkurrencestaten, vil der sættes fokus på, hvordan vi kan forstå 

det samfund vi indgår i. Harmonerer synet på ”den gode borger” 

anno 2013 med ergoterapi fagets kerneværdier? 

 Majbrit L. Andresen, Ergoterapeut/Projektleder:                            

Psykiatrien hus i Silkeborg har åbnet op for nye samarbejdsrammer 

og muligheder. Projekt integreret forløb for Sindslidende har 

arbejdet med at integrere samarbejdet på tværs af regionspsykiatri, 

socialpsykiatri og jobcenter ved  bl.a at bruge åben dialogmøder, 

som en måde at mødes på tværs. 

Lene Fogh Karlsbjerg, Ergoterapeut ved Jobcenter Vejle, Vejle 
kommune: Hvilke kompensationsmuligheder er der i fht. 
fastholdelse i job, hvad er lovgivningen på området samt cases med 
eksempler på fastholdelse af medarbejdere med psykiske 
funktionsnedsættelser på virksomheder. 

Pris: 200,- for medlemmer af EFS for psykiatri og psykosocialrehabilitering                                                         
400,- for ikke medlemmer 

Tilmeldingsfrist: 8. November 2013  
Sted:  FORA 1748, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C 
Selskabet vil være vært med morgenmad, frokost og eftermiddags kaffe. 
 
 Vi glæder os til en inspirerende dag og håber på stort fremmøde 

 
 

Seminar 22. Og 23. Maj 2014 

Til vores seminar til næste år har vi 

været så heldige at Daniel Sutton, 

Ergoterapeut og Phd i Mental health har 

sagt ja til at komme som oplægsholder. 

Daniel Sutton er underviser ved  AUT 

university, New Zealand.                   

 Han vil b.la fortæller, om recovery from 

mental illness. 

Sæt derfor allerede X i kalenderen nu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativitet i ergoterapi (2013) 

Redaktion : Gunner Gamborg, Jacob Madsen og Bodil Winther Hansen 

En længe ventet bog var hvad jeg tænkte, da jeg hørte om publikationen af ovennævnte 

bog. Endelig bliver der sat ord og fokus på en af grundværdierne og grundelementer i 

ergoterapi i min optik.                                                                                                                             

I første del af bogen søges kreativitet indfanget og betragtet fra mange forskellige 

teoretiske vinkler med udgangspunkt i process, værker og materialer for derefter  

afslutningsvis at koble ergoterapi og kreativitet.                                                                         

Kapitlerne 2,3 og 4 kobler kreativitetsbegrebet ind i den ergoterapeutiske hverdag med 

levende og grundige eksempler herpå. De to sidste kapitler er meget anvendelige direkte 

ind i en undervisningssammenhæng og er et kærkomment bidrag til alle 

ergoterapeutuddannelserne i Danmark for at kunne medvirke til at undervisningen i 

innovation, entreprenørskab og kreativitet krydses med et monofagligt bidrag. 

Især ergoterapeuter som arbejder med mennesker i det social- eller psykiatriske felt kan 

finde inspiration her.  

Jeg vil klart anbefale ergoterapeuter indenfor alle felter af ergoterapi, at læse bogen, så vi 

kan generobre kreativiteten og sætte den øverst på dagsordenen både i forhold til 

borgere og studerende.   Af Marianne Høllund 

 
 

 

Abilia                                                                                                          
Der er de sidste år kommet meget fokus på hvordan innovativ teknologi kan hjælpe 

mennesker, der har problemer med fx tid, hukommelse og struktur. Der er sket en 

rivende udvikling på kognitionsområdet hvor der hele tiden kommer nye 

muligheder og behov.At mestre dagens gøremål er vigtigt. Det handler om at 

kunne påvirke sin egen dag, træffe egne valg og deltage på egne præmisser. For 

den som har problemer med hukommelsen, med at forstå tiden eller ikke kan klare 

at bruge almindelig teknologi, kan tilværelsen virke unødvendig håbløs. Der findes 

en række hjælpemidler, som kan åbne for nye muligheder uafhængigt af årsag, 

alder og personlige ressourcer. Dette fagområde kaldes kognition og omfatter 

mange brugergrupper og personer med meget individuelle behov. 

Et af de vigtigste hjælpemidler, når man som dement, psykisk syg eller ADHD'er har 
brug for struktur i hverdagen, er den visuelle kalender.  
Du kan læse mere om Abilia’s forskellige produkter samt se film om hvordan de 
bliver brugt af nogle forskellige brugere på Abilia’s hjemmeside: www.abilia.dk 
Film: http://www.abilia.dk/filmarkiv/index.aspx?playlist=257159  
 

Kommende 

arrangementer 

FNE Skabende udtryk 

Krop – stemme – sanser – 

psyke – kreativitet 

 

Risikovillighed i den terapeutiske 

proces 

 

Tid: Fredag d. 25. oktober 2013, 

kl. 9.30-16.                                     

Sted: KlostergadeCentret, 

Klostergade 37, 8000 Aarhus C. 

 

Tilmelding: Senest tirsdag d. 22. 

oktober 2013 til Anne Vibeke Friis 

Nielsen på tlf. 60 66 21 56 eller mail 

anne-vibeke@stofanet.dk             

Ved tilmelding meddeles om 

frokost til kr. 60 ønskes. 

Læs mere på http://etf.dk/kalender 

Kursus i Sanseintegration 
 
 5 dages kursus 25. – 29. november 
2013 i Augustenborg. 
 
Grundig indføring i Sensory Profile 
Adult og tilrettelæggelse af 
intervention 
til unge og voksne med psykiske 
lidelser. Redskaber til, hvordan man 
med SI kan nedbringe og forebygge 
tvang i psykiatrien.  
 
Tilmeld dig senest den 1. 
november. 
 
Tilmelding og oplysning: Tlf. nr. 30 
63 89 59 eller 21 73 77 96 
Mail: 
andersencharlotte@hotmail.com 
Eller  annekolmos@hotmail.com 
 

A-TEK Konference 2013 
 
 Inklusion- Værktøjer og 
implementering. 
 
A-TEK er en konference om 
velfærdsteknologi, Autisme og 
ADHD. 
 
Den 6. November 
Senest tilmelding 15. Okt på 

http://www.socialstyrelsen.dk/akt

iviteter/handicap/a-tek-

konferencen-2013 

Projekt om Sanseintegration 
 
Læs om projekt nedbringelse af tvang i psykiatrien på Augustenborg Sygehus, hvor 

2 ergoterapeuter i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation har udviklet og 

afprøvet programmet ”Sensory Processing Program and Intervention (SPI). 

Programmet er pilottestet på en 17 sengs afdeling i perioden marts – juli 2013. I 

løbet af april og maj blev hele afdelingens personale undervist i teori og metode om 

sanseintegration sideløbende med at patienterne fik tilbudt SPI metoden. I april og 

maj var der ingen bæltefikseringer. Evalueringen rekvireres hos Charlotte Andersen 

på mail: charlotte.Andersen2@rsyd.dk eller Anne.Kolmos.Korning@rsyd.dk  
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