
 

 Ergoterapeutforeningen 
Nørre Voldgade 90 
DK-1358 København K 
Tlf: +4588826270 
 
 
 

Program for temadag: 
Ergoterapi til mennesker med  
udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser 
 
Tid: d. 16. november fra kl. 9.30-15.30 (ny bestyrelse mødes fra kl. 15.30-16.30) 
Sted: Fredericia Idrætscenter, Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia 

 

 
Kl. 9.30-10.00: Kaffe og the 
Kl. 10.00-11.30: Ergoterapi blandt andre faggrupper 

I oplægget deler ergoterapeut Dorte Olsen-Kludt ud af sine 
mange års erfaringer som leder på socialområdet. Hvordan har 
det været at være frontløber? Hvordan oplever hun samspillet 
mellem pædagoger og ergoterapeuter? Og hvilke råd har hun 
til de ergoterapeuter der arbejder på området? 
v/ Dorte Olsen-Kludt, adm. Direktør, GuldBoSund 
 
Efter oplægget vil der blive lagt op til gruppedrøftelser ved 
bordene om bl.a. nedenstående spørgsmål: 
• Hvordan fastholder man som ergoterapeut sin faglighed, 

når man arbejder blandt andre fagligheder? Og hvordan ty-
deliggør man sin egen faglighed? 

• Hvordan får man tid nok til at yde ergoterapi? 
• Hvordan undgår vi at skabe et ”os” og ”dem”? 
• Hvordan supplerer forskellige fagligheder hinanden? 
• Hvad gør man, hvis man er alene som ergoterapeut blandt 

andre faggrupper? Og hvad hvis det også er ens første 
job? 

• Kan nedre hygiejne også være en ergoterapeuts opgave? 
• Ydes ergoterapi kun fra kl. 8.00-16.00? 
 

Kl. 11.30-12.30:  
 

Selskabets stiftende generalforsamling 

Kl. 12.30-13.30:  Frokost 
Kl. 13.30-14.30: Apps som redskab 

Hvordan kan apps understøtte ergoterapeuters arbejde med 
mennesker med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelser? 
Og hvad skal man være særligt opmærksom på når man bru-
ger apps til målgruppen? Lise Hostrup Sønnichsen og Betina 
Carstens vil i oplægget tage afsæt i appen: Show My Day.  
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v/ Lise Hostrup Sønnichsen, ergoterapeut, lektor UC syd og 
Betina Carstens, pædagog og mor til barn med ADHD, udviklet 
appen Show My Day  

Kl.14.30-15.30: Sanseforstyrrelser 
Er der særlige hensyn, når målgruppen er mennesker med ud-
viklingshæmning og udviklingsforstyrrelser? 
v/ Charlotte Andersen, forskningsergoterapeut 

Kl. 15.30-16.30: Den nyetablerede bestyrelse mødes 
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