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Bestyrelsesarbejde	  
	  
Vi	  er	  godt	  i	  gang	  med	  bestyrelsesarbejdet.	  
Vi	  har	  afholdt	  en	  temadag	  omhandlende	  arbejdsrehabilitering.	  Hvor	  der	  
mødte	  40	  ergoterapeuter	  op,	  der	  var	  med	  til	  at	  skabe	  en	  rigtig	  god	  dag.	  
	  
Vi	  har	  været	  med	  til	  at	  facilitere	  et	  samarbejde	  mellem	  ETF	  og	  Det	  sociale	  
Netværk,	  med	  bestyrelsesformand	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen,	  hvor	  der	  blev	  sat	  
fokus	  på	  hvad	  Ergoterapeuter	  kan	  byde	  ind	  med	  i	  forhold	  til	  nedbringelses	  af	  
tvang.	  Dette	  er	  et	  samarbejde,	  som	  vil	  fortsætte.	  
	  
Udover	  det	  er	  vi	  sparringspartnere	  til	  ETF,	  når	  det	  gælder	  det	  psykiatriske	  
område.	  
	  

Nyt	  fra	  bestyrelsen	  
Formand:	  Pernille	  Thomsen	  
Økonomiansvarlig:	  Jytte	  Rotbøl	  
Webansvarlig:	  Helle	  Obbekær	  
Øvrige	  bestyrelsesmedlemmer:	  
Bodil	  Fauerskov	  
Maria	  Larsen	  
Marianne	  Høllund	  
Suppleant:	  
Henriette	  Niemann	  
	  
Den	  22.	  maj	  	  kl.	  17	  -‐	  18	  afholder	  vi	  
generalforsamling	  i	  EFS	  Psykiatri	  og	  
psykosocialrehabilitering	  på	  
Professionshøjskolen	  Metropol.	  
Vi	  har	  valg	  til	  4	  pladser	  i	  bestyrelse.	  
Bodil	  Fauerskov,	  genopstiller	  
Helle	  Obbekær,	  genopstille	  
Maria	  Larsen,	  genopstiller	  
Marianne	  Høllund	  (modetager	  ikke	  
genvalg).	  
	  
Hvis	  DU	  har	  lyst	  til	  at	  lave	  et	  spændende	  
stykke	  arbejde,	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  
ergoterapi	  og	  psykiatri	  vil	  vi	  gerne	  have	  
dig	  med	  i	  bestyrelsen	  
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DANIEL SUTTON, ERGOTERAPEUT OG PHD FRA NEW 
ZEALAND, vil komme med spændende input begge 
dage. 

Daniel Sutton har arbejdet og undervist i psykiatrien i 
New Zealand og England. Han er optaget af 
hverdagslivets handlinger, og den betydning, de kan 
have for det enkelte menneskes recoveryproces. 
Suttons Ph.d.-afhandling ”Recovery as the Re-
fabrication of Everyday Life” udfolder, hvordan man 
kan interessere sig for hverdagens handlinger, og 
hvorfor det er interessant.  

Daniel Sutton holder oplæg på engelsk. Se program på 
hjemmesiden. 

Der vil være rig mulighed for at få styrket sit netværk 
og få stimuleret alle sanser. Gå ikke glib at disse 
dage!! 

Sted: Professionshøjskolen Metropol, Sigurdsgade 26, 
2200 København N 

Pris: 800 kr. for medlemmer af Ergoterapi Fagligt 
Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering. 
1200 kr. for ikke medlemmer. 

Tilmelding: via vores hjemmeside på ETF/psykiatri fra 
medio marts og inden 1. Maj. Dansk	  manualsupplement	  til	  

Adolescent/Adult	  Sensory	  
Profile	  med	  nye	  danske	  
scoreintervaller.	  
Der	  er	  udgivet	  et	  dansk	  
manualsupplement	  til	  Adolescent/Adult	  
Sensory	  Profile.	  Manualen	  præsenterer	  
de	  nye	  danske	  scoringsintervaller	  for	  
kvadraterne	  Sansesøgende	  og	  Sensorisk	  
skyhed.	  Manualen	  kan	  downloades	  
gratis	  på	  Pearson	  Assessments	  
hjemmeside:	  	  	  

http://www.pearsonassessment.dk/dk/
Aktuelt/Nyheder/Nye-‐danske-‐
scoreintervaller-‐til-‐AdolescentAdult-‐



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Skabende	  udtryk	  –	  kreativitet	  i	  Ergoterapi	  
Sundhed	  forudsætter	  kreativitet.	  Mangel	  på	  kreative	  muligheder	  i	  en	  selv	  eller	  i	  omgivelserne	  får	  mennesket	  til	  at	  tørre	  
ud	  og	  gå	  i	  stå.	  (Kjeld	  Fredens)Skabende	  udtryk	  –	  kreativitet	  i	  Ergoterapi	  afholder	  en	  temadag	  fredag	  den	  2.	  maj	  	  

kl.	  9.30	  -‐	  16.00.	  KlostergadeCentret.	  Klostergade	  37	  8000	  Aarhus	  C.	  	  

Efter	  det	  faglige	  indhold	  er	  der	  generalforsamling.	  

Temadagen	  henvender	  sig	  til	  alle	  ergoterapeuter	  og	  studerende.Gæstelærer	  er	  cand.	  scient..	  pol.,	  coach,	  supervisor	  og	  
exam.	  terapeut	  og	  meditationslærer	  Steen	  Lykke,	  som	  er	  leder	  af	  Institute	  of	  Art,	  Spirit	  and	  Communication.	  Se	  www	  
steenlykke.dkForening	  af	  livskunst	  og	  det	  skabende	  udtryk	  -‐	  i	  ergoterapi	  er	  hovedtemaet	  med	  fokus	  på	  at	  beslutte	  sig	  til	  at	  
være	  kreativ	  og	  gøre	  noget	  ved	  det	  

- at	  beslutte	  sig	  til	  at	  være	  kreativ	  og	  gøre	  noget	  ved	  det	  
- at	  kende	  og	  udvikle	  egne	  skabende	  udtryksformer	  
- at	  være	  nysgerrig	  og	  have	  mod	  til	  at	  handle	  i	  forskellige	  relationer	  
- at	  fortsætte	  det	  skabende	  trods	  modstand.	  
	  

Udgangspunkter	  for	  dagen	  er	  at::Mennesket	  behøver	  æstetiske	  stimuli	  for	  at	  opnå	  optimal	  udvikling.	  Der	  findes	  i	  alle	  
mennesker	  en	  konstruktiv,	  skabende	  kraft	  som	  stræber	  efter	  helhed,	  skønhed	  og	  integration.	  Vi	  bærer	  i	  os	  erfaringer,	  som	  
påvirker	  vore	  udtryksmuligheder	  og	  evner	  til	  at	  indgå	  i	  relationer	  i	  hverdagslivet	  –	  erfaringer,	  der	  kan	  bruges	  konstruktivtDer	  
findes	  et	  grundlæggende	  slægtskab	  mellem	  de	  forskellige	  kunstretninger	  og	  udtryksformerne	  

  Musik, billede, dans og bevægelse, teater, lyrik og prosa giver grundlag for selvforståelse og personlig udvikling. 
Overgangen mellem og integreringen af de forskellige udtryksformer giver særlige muligheder og en særlig rigdom 

Dagen	  vil	  vise	  hvordan	  vi	  kan	  arbejde	  med	  de	  forskellige	  udtryk	  i	  behandling,	  samtaler	  og	  i	  egen	  hverdag.	  Der	  vil	  være	  
konkrete	  øvelser	  og	  teoretiske	  indslag.	  

Steen	  Lykke	  er	  med	  os	  i	  4	  timer.	  Der	  er	  indlagt	  frokostpause	  og	  senere	  generalforsamling.	  

En	  mere	  detailleret	  beskrivelse	  med	  tilmelding	  m.v	  kan	  senere	  findes	  på	  www.etf.dk/kalender.	  	  

Vi	  ser	  frem	  til	  at	  møde	  nogle	  af	  jer	  fra	  ”Ergoterapifagligt	  Selskab	  for	  Psykiatri	  og	  Psykosocial	  Rehabilitering.”	  

Tilmelding	  og	  kontaktperson.	  Jeannette	  Cold.	  cold@it.dk	  	  22732358	  

Psykiatri	  på	  regeringens	  dagsorden	  

Regeringen	  nedsatte	  i	  april	  2012	  psykiatriudvalget,	  der	  fik	  til	  opgave	  at	  komme	  med	  forslag	  til,	  
hvordan	  indsatsen	  for	  personer	  med	  psykisk	  sygdom	  tilrettelægges	  og	  gennemføres	  bedst	  
muligt.Udvalget	  var	  bredt	  sammensat	  af	  fagfolk,	  interesseorganisationer,	  KL,	  Danske	  regioner	  og	  i	  
alt	  6	  ministerier	  har	  været	  involverede.I	  oktober	  2013	  udkom	  rapporten:	  ”En	  moderne,	  åben,	  
inkluderende	  indsats	  for	  mennesker	  med	  psykiske	  lidelser”	  

Rapporten	  blev	  præsenteret	  på	  PsykiatriTopmødet	  d.	  5.	  oktober	  2013	  af	  daværende	  
Sundhedsminister	  Astrid	  Krag.	  	  

Rapporten	  er	  på	  knap	  300	  sider,	  men	  foreligger	  også	  i	  et	  resume.	  Rapporten	  samler	  viden,	  gode	  
eksempler,	  psykiatriens	  udfordringer	  og	  kommer	  med	  en	  række	  anbefalinger.	  Rapporten	  kan	  
findes	  ved	  at	  følge:http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/Oktober/Psykiatriudvalg-‐
vil-‐saette-‐ny-‐retning-‐for-‐psykiatrien.aspx	  

Nogle	  af	  rapportens	  anbefalinger	  afspejles	  i:	  Aftale	  om	  satspuljen	  for	  psykiatriområdet	  2014-‐2017	  
Som	  kan	  findes	  på:http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/November/~/media/Filer%20-‐
%20Publikationer_i_pdf/2013/Satspulje/Satspulje-‐psykiatri-‐2014-‐2017.ashx	  

Regeringen	  har	  bebudet	  en	  samlet	  Psykiatriplan	  på	  baggrund	  af	  psykiatriudvalgets	  rapport.	  Ved	  
den	  sidste	  ministerrokade	  blev	  det	  at	  få	  Psykiatriplanen	  forhandlet	  på	  plads	  omtalt	  af	  Astrid	  Krag	  
som	  en	  af	  de	  første	  opgaver	  den	  ny	  Sundhedsminister	  Nick	  Hækkerup	  skulle	  tage	  fat	  på.	  I	  
skrivende	  stund	  venter	  vi	  i	  spænding!	  

Kursus	  i	  Sanseintegration	  
	  
	  5	  dages	  kursus	  5.	  –	  9.	  maj	  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	  	  15.april	  
	  
Tilmelding	  og	  oplysning:	  Tlf.	  nr.	  
30	  63	  89	  59	  eller	  21	  73	  77	  96	  
Mail:	  
andersencharlotte@hotmail.c
om	  
Eller	  	  
annekolmos@hotmail.com	  
	  
	  


