
Ergoterapi og plejekulturer 

Er du ergoterapeut, der arbejder tæt sammen med social- og sundhedsassistenter og andre grupper af plejefaglige 

medarbejdere i kommunale tilbud for ældre med massive funktionsnedsættelser? 

Så har vi et tilbud til dig 

De tre regioner i Ergoterapeutforeningen, Øst, Syd og Midt-Nord, Ergoterapifagligt selskab for Geriatri og 

Gerontologi og de syv ergoterapeutuddannelser på: UCSJ, PH Metropol, UC Lillebælt, UCN, VIA, og UC Syd, afholder i 

fællesskab medlemsarrangementer om ergoterapi og plejekulturer. Møderne er arrangeret efter ønske fra 

ergoterapeuter på plejecentre og vil derfor have et primært fokus på beboere på institution. Men mødet henvender 

sig bredt til alle medlemmer. Vi håber også at studerende og nyuddannede vil være opmærksomme på mødet. 

 Onsdag 14. januar UCSJ/Næstved 16.30 til 19.30 

 Fredag 23. januar Metropol 13.00 til 16.00 

 Tirsdag 17. februar Odense 17.00 til 20,00 med mulighed for kaffe fra 16.30 

 Mandag 16. marts Ålborg 16.30 til 19.30 

 Tirsdag 17. marts Holstebro 16.00 til 19.00 

 Onsdag 18.marts Århus 16.30 til 19.30 

 Tirsdag 14. april Esbjerg 17.00 til 20.00 med mulighed for kaffe fra 16.30 
 

Program: 

Oplæg om det ergoterapeutiske arbejde på plejecentre ved Mette Andresen. Lektor på UC Sjælland i Næstved. 

Oplægget vil fokusere på ergoterapeuters arbejde og roller på plejecentre nu og i fremtiden; hvilke udfordringer, 

dilemmaer og muligheder ligger der i opgaverne og hvilken viden og redskaber har vi til at udføre arbejdet? 

Oplæg fra ergoterapeuter om deres erfaringer med borgere med massive funktionsnedsættelser og deres 

erfaringer med organiseringen af den tværfaglige indsats. 

Debat, vidensdeling og drøftelse af behov for aktiviteter; netværk, efteruddannelse, mentorordninger m.v. 

Der vil på møderne været mulighed for at få noget at spise og drikke. 

Medlemskab af Ergoterapeutforeningen er en forudsætning for deltagelse. 

Yderligere information, praktiske oplysninger om sted, tilmelding m.m. finder du ved log in på www.etf.dk og søg 

efter de nævnte datoer for de enkelte møder under ”Kurser og arrangementer”. 


