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Tid til 
fordybelse  
i faget

Jeg har glædet mig meget til at byde dig velkommen 
til Ergo 18, hvor vi i de næste to dage sætter fokus på 
ergoterapi med en lang række faglige oplæg.

Ergoterapifaget er i rivende udvikling. Derfor har vi 
brug for en Ergo 18 konference, hvor vi kan få præ
senteret, debatteret og delt forskningsresultater og 
projekterfaringer. Ergoterapifaget er et stærkt fag, der 
har fokus på borgerens hverdag. 

Vi ergoterapeuter går på arbejde hver dag med en 
faglig stolthed og de bedste intentioner om at gøre 
en forskel for den enkelte borger og for velfærdssam
fundet. Derfor går kvalitet og trivsel i hverdagen hånd 
i hånd.

De borgere, som vi har hjulpet til en bedre hverdag, 
ved godt, hvad vi står for. Men det er ikke altid, at den 
øvrige omverden ved, hvem vi er som faggruppe. Der
for har vi i Etf brugt det seneste år på at udvikle en 
grundfortælling, som vil blive præsenteret på Ergo 18. 
Den har til formål kort at fortælle omverdenen, hvad 
ergoterapi står for og hvilken samfundsværdi ergote
rapeuter bidrager med.

I et samfund, hvor rehabilitering spiller en stadig stør
re rolle, er der brug for os og vores kompetencer. Jeg 
håber derfor, at du efter konferencen vil have fået 
ny viden og inspiration, som du kan tage med hjem 
til gavn for faget, samfundet og borgerne. Og som vil 
være med til at styrke kvalitet og trivsel i netop din 
hverdag.

Jeg vil gerne i særlig grad takke Ergoterapeut fore
ningens faglige selskaber, som vi har indgået et part
nerskab med omkring planlægningen af konferencen. 
En stor tak vil jeg også sende til de mange medlemmer, 
som har bidraget med faglige input. Også en stor tak til 
Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi 
på SDU og til andre ergoterapeutiske forskningsmiljøer. 
Vi skal styrke fællesskabet, være nysgerrige og imøde
kommende og være med til at facilitere viden om faget. 

Vel mødt til to spændende konferencedage.

TINA NØR LANGAGER,
Formand, Etf
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DAG 1

9.00 – 
10.00

Ankomst og morgenmad

10.00 – 
10.10

Velkomst

TINA NØR LANGAGER, formand,  
Ergoterapeutforeningen.

10.10 – 
10.40

How to strengthen an eviden-
ce-based approach in OT and 
rehabilitation interventions? 
Evidencebased practice has received 
enormous attention during the last 
decades. It is defined as the integration 
of evidence from scientific research 
with clinical expertise and preferences 
and expectations of patients. Clinical 
guidelines are one of the possible tools 
within evidencebased practice. Imple
mentation of clinical guidelines aims at 
reducing variation and improving quality 
of care. But how can we improve the 
use of guidelines in clinical practice? 
In this presentation, the challenges of 
evidencebased practice will be discus
sed and recommendation for the future 
will be presented. 

MAURITS VAN TULDER, professor in 
evidence based physiotherapy and 
Occupational Therapy, Aarhus Univer
sity Hospital / Aarhus University, and 
Vrije Universiteit Amsterdam 

10.40 – 
11.10

Research in occupational therapy 
and occupational science ‒ an 
academic discipline on its way 
towards establishment internatio-
nally and in Denmark 
HANS JONSSON, Professor in Occupatio
nal Therapy and Occupational Science, 
Syddansk Universitet og Associate Pro
fessor, Karolinska Institutet, Stockholm, 
Sverige

11.10 – 
11.40

Kaffe og besøg på stande

11.40 – 
11.50

Overrækkelse af Ergoterapeut-
foreningens Bachelorpris
LOTTE LAGONI, næstformand,  
Ergoterapeutforeningen

11.50 – 
12.20

Forsker og ergoterapeut Eva Elisabet 
Ejlersen Wæhrens fik tildelt en mio. 
kr. fra Etf’s særlige ADL-pulje 
I oplægget præsenteres to projekter om 
ergoterapi med fokus på hverdagen og 
kvalificering af ADL indsatser. I det ene 
projekt arbejdes der med udvikling af en 
version af ADLInterview (ADLI), som kan 
anvendes i praksis, mens det andet projekt 
omhandler udvikling og afprøvning af et 
ergoterapeutisk ADL interventionsprogram 
til personer med kronisk sygdom.

EVA ELISABET EJLERSEN WÆHRENS, Lektor, 
Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier 
og Ergoterapi ved Forskningsenheden 
for Almen Praksis, Institut for Sundheds
tjenesteforskning Syddansk Universitet 

12.20 – 
12.30

Overrækkelse af Ropox-prisen
LOTTE LAGONI, næstformand, Ergotera
peutforeningen 

12.30 – 
13.30

Frokost og besøg på stande

13.30–
14.30

8 parallelsessioner

Viden fra ergoterapeutisk  
forskning og praksis

1 Dysfagi ‒ set med kliniske øjne
DANIELA JAKOBSEN, ergoterapeut med
specialistgodkendelse i neurologi og senior 
FOTTinstruktør, Rigshospitalet, LOUISE 

SONNE KLINT, ergoterapeut, Helsingør 
Kommune, CHRISTINA FERM, ergoterapeut 
og klinisk underviser, Roskilde Kommune, 
NETE HARREBY, Aalborg Kommune og 
KATHRIN JACOBSEN, Aalborg Kommune 

Arrangeret og afholdes af EFS Dysfagi

2 Evidence-based practice / Evidensba-
seret praksis
MAURTIS VAN TULDER, professor og LISA 

GREGERSEN ØSTERGAARD ph.d, assistant 
professor Aarhus Universitetshospital og 
Aarhus Universitet

Sessionen er på engelsk

3 Kompetencebeskrivelser på hjælpe-
middelområdet
AASE BRANDT seniorforsker, lektor FiA, 
SDU og DIDDE NEUCHS CHRISTENSEN, leder 
af specialrådgivningen, Hjælpemiddel
centeret, Københavns Kommune

SE SIDE  
6 - 9
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4 Arbejdsmiljø og trivsel på arbejds-
pladsen. Hvad betyder et godt 
tværfagligt samarbejde for trivsel 
og kvalitet i opgaveløsningen? 
Afsættet er begrebet ”Relationel 
Koordinering”
INGER MARIE WIEGMANN, Partner i 
Team Arbejdsliv. 

Eksempel fra Praksis
BRITT SLOTH BENGTSEN, leder af hver
dagsrehabilitering og LISA NEPPER, 
rehabiliterings og proceskonsulent, 
Frederikshavn Kommune

5 Beskæftigelse: Når mennesker 
med psykiske funktionsnedsæt-
telser skal i job eller uddannelse
ANETTE HANSEN, seniorkonsulent, Cabi 
og BIRTHE BRUUN OLSEN, specialergote
rapeut, Morfeus i Risskov

6 Demens og ergoterapi ‒ hvor 
langt er vi? 
Ergoterapeuterne CHRISTINA HJELM 

JAKOBSEN og HELLE ESPERSEN, Herning 
Kommune, ergoterapeut og master i 
haveterapi, LISE NEV STRUP ANDERSEN, 
Aalborg Kommune og LOTTE KOFOED 

HANSEN, Demensfaglig rådgiver,  
Københavns Kommune

Arrangeret i samarbejde med EFS Geria
tri og Gerontologi

7 Ergoterapi på håndområdet
ALICE ØRTS, ergoterapeut, cand.scient.
san, ph.d OUH samt HELENE NØRGAARD, 
ergoterapeut og klinisk underviser, LISA 

BAY JOHANSEN, ergoterapeut og THEA 

BIRCH RANSBY, ergoterapeut og cand.
scient.san, alle fra Regionshospitalet 
Silkeborg

Arrangeret i samarbejde med Dansk 
Selskab for Håndterapi

8 Moderne teknologi i rehabili-
tering ‒ et kig ind i fremtiden for 
ergoterapi
HANS CHRISTIAN SKYGGEBJERG 

PEDERSEN, ergoterapeut, Neuro
rehabiliteringen Grindsted

14.30 – 
15.00

Kaffe og besøg på stande  
(Fødselsdagslagkage)

15.00 – 
16.00

Postersessioner i de  
otte lokaler med 5  
præsentationer i hver session 

16.00 – 
16.30

Kaffe og besøg på stande

16.30 – 
17.00

Evidence-based assessment  
and intervention in  
oropharyngeal dysphagia:  
facts and fiction 
Oropharyngeal dysphagia is a major 
cause of mortality and morbidity due to 
serious complications such as mal
nutrition, dehydration and aspiration 
pneumonia.    Dysphagia is a common 
condition in the elderly, after stroke, in 
neurological conditions, dementia or in 
patients with head and neck carcinoma. 
In this presentation, we will focus on 
evidencebased assessment and inter
ventions in persons with swallowing 
problems: facts and fiction.

RENEE SPEYER, professor Oslo Univer
sitet, Department of Special Needs 
Education/Faculty of Educational 
Science.

17.00 – 
17.30

Et opkvikkende indslag
JASPER RITZ vil levere et indlæg, der 
forhåbentligt får os til at grine men 
også til at reflektere. Jasper er Dan
marks højeste ergoterapeut (188cm), 
han er helt vild med at lave podcast og 
TV, og så har Jasper en ADHDdiagnose, 
som han er meget glad for. 

JASPER RITZ, ergoterapeut, TVvært, 
tilrettelægger og koncetpudvikler.

19.00 Middag med velkomstdrink, tre 
retters menu, to glas vin og kaffe 
Fejring af Etf’s 80 års fødselsdag og  
DJ DISSE efter middagen

SE SIDE  
10 - 11
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DAG 1 
PARALLELSESSIONER
TIRSDAG 6. NOVEMBER KL. 13.30 – 14.30 

1 Dysfagi  
‒ set med 
kliniske øjne
Parallelsessionen er opdelt i tre  
praksisområder

• Opsporing
• Udredning ‒ klinisk
• Udredning ‒ Instrumentel

DANIELA JAKOBSEN, ergoterapeut med spe
cialistgodkendelse i neurologi og senior 
FOTT instruktør, Rigshospitalet, LOUISE 

SONNE KLINT, ergoterapeut, Helsingør Kom
mune og CHRISTINA FERM, ergoterapeut og 
klinisk underviser, Roskilde Kommune, NETE 

HARREBY, ergoterapeut, Aalborg Kommune, 
KATHRIN JACOBSEN, ergoterapeut, Aalborg 
Kommune 
Arrangeret i samarbejde med EFS Dysfagi

2 Evidence-based 
practice / 
Evidensbaseret 
praksis 
(parallelsession på engelsk)

Nowadays, evidencebased practice is widely 
supported. However, for clinicians it is a 
challenge to integrate evidence from scientific 
research with clinical expertise and patient 
preferences and expectations. In this work
shop, some of the challenges of implementing 
evidencebased practice will be presented and 
discussed. 

I dag nyder evidensbaseret praksis universel 
anerkendelse. Det er imidlertid en udfordring 
for klinikere at kombinere den forsknings
generede viden med klinisk ekspertise og 
patienternes forventninger og præferencer.  
I denne workshop præsenteres og diskuteres 
nogle af de udfordringer, der er forbundet 
med at implementere evidensbaseret praksis. 

MAURITS VAN TULER, professor in evidence 
based physiotherapy and Occupational The
rapy, Aarhus University Hospital / Aarhus 
University, and Vrije Universiteit Amsterdam & 
LISA GREGERSEN ØSTERGAARD, OT, MHSc, PhD, 
assistant professor, Aarhus University Hospi
tal and Aarhus University

Lokale A Lokale Skovbrynet
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3 Kompetence-
beskrivelser på  
hjælpemiddel-
området 
Med det formål at tydeliggøre sammenhæn
gen mellem de opgaver, som ergoterapeuter 
udfører, og de kompetencer, som opgavevare
tagelsen fordrer, har Ergoterapeutforeningen 
iværksat, at der udarbejdes retningslinjer for 
ergoterapeutiske kompetencer på hjælpemid
delområdet. De nye kompetenceprofiler vil 
blive præsenteret, og der bliver lagt op til en 
drøftelse af, hvordan vi ‒ med udgangspunkt 
i kompetenceprofilerne ‒ kan styrke ergote
rapifagets position og medlemmernes faglige 
identitet på hjælpemiddelområdet.

AASE BRANDT, ergoterapeut, seniorforsker i 
Socialstyrelsen og lektor ved SDU og DIDDE 

NEUCHS CHRISTENSEN, ergoterapeut og kon
stitueret centerchef, Hjælpemiddelcentret i 
Københavns Kommune  

4 Arbejdsmiljø  
og trivsel på  
arbejdspladsen 
Hvad betyder godt tværfagligt samarbejde for 
trivsel og kvalitet i opgaveløsningen? Afsæt
tet er begrebet ”Relationel Koordinering”, som 
er udviklet af den amerikanske professor Jody 
Hoffer Gittell. I oplægget vil der blive delt 
erfaringer fra arbejdet med relationel koordi
nering i rehabilitering af ældre, psykisk syge 
og senhjerneskadede. 

Partner INGER-MARIE WIEGMAN fra Team
Arbejdsliv

På sessionen er der  desuden et konkret 
eksempel  på anvendelse af relationel koor
dinering som dialogredskab til tværfaglige 
møder i hverdagsrehabiliteringen, hvilket er 
med til at give bedre trivsel og højere kvalitet 
i borgerforløbene.

BRITT SLOTH BENGTSEN, Leder af hver
dagsrehabilitering og LISA NEPPER, 
Rehabiliterings og proceskonsulent, begge 
fra Frederikshavn Kommune

#ERGO18

Lokale D Lokale L
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DAG 1 
PARALLELSESSIONER
TIRSDAG 6. NOVEMBER KL. 13.30 – 14.30 

5 Beskæftigelse: 
Når mennesker 
med psykiske 
funktionsned-
sættelser skal i 
job eller  
uddannelse
Mange borgere, der står udenfor arbejds
markedet, har en psykisk lidelse. Men der 
bliver alt for sjældent taget hånd om dem 
i beskæftigelsesindsatsen. Både jobcentre 
og virksomheder mangler viden om, hvad 
psykiske lidelser betyder ‒ og hvilke særlige 
hensyn der skal tages, hvis det skal lykkes at 
få mennesker med psykiske lidelser tættere 
på job eller uddannelse. På sessionen præsen
teres to bud på, hvad der skal til.

ANETTE HANSEN, seniorkonsulent, Cabi og 
BIRTHE BRUUN OLSEN, specialergoterapeut, 
Morfeus i Risskov

6 Demens og ergo-
terapi ‒ hvor 
langt er vi?
 Kan lejring med dyner være med til 
at forbedre søvn hos mennesker med 
demens på plejehjem? Hovedtrækkene i 
oplægget vil være om udviklingen af meto
den på den kropsafgrænsende lejring, som 
udspringer fra praksis.   Metoden er afprø
vet på 6 plejecentre, som har været med i 
projektet i forhold til implementeringen og 
resultatet af arbejdet.

 Ergoterapeuterne CHRISTINA HJELM JAKOBSEN 
og HELLE ESPERSEN, Herning Kommune

Et lille indblik i fire aktuelle og vidt for-
skellige publikationer med udgangspunkt 
i naturens betydning for mennesker, 
som lever livet med demenssygdom, og 
hvordan ude livet kan være en del af 
hverdagslivet.  
De fire publikationer er: Tøsne og forsythia 
af Thomas Bredsdorff, Sundhedsstyrelsens 
træningsguide, Som det plejer at være 
derhjemme ‒ væk fra institutionskultur på 
plejehjem af Ulla Skovsbøl og Eden Danmark, 
Demensvenligt hjem ‒ inspiration til indret
ning af din bolig af Videnscenter for Demens 
Aalborg Kommune.

Ergoterapeut og master i haveterapi LISE 

NEVSTRUP ANDERSEN, Aalborg Kommune

Lokale C Lokale B
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8 Moderne 
teknologi i 
rehabilitering  
‒ et kig ind i 
fremtiden for 
ergoterapi
På Grindsted neurorehabilitering har ergotera
peuter været med i udviklingen i det, der kan 
vise sig at være ergoterapi i fremtiden med 
blandt andet brug af  virtuelreality og soft
board i rehabiliteringen.

I denne parallelsession lægges der op til at 
deltagerne, efter det faglige oplæg,  selv får 
mulighed for at afprøve  teknologien. Deltager
antallet er derfor begrænset til 25.

HANS CHRISTIAN SKYGGEBJERG PEDERSEN, 
ergoterapeut, Neurorehabiliteringen Grindsted

#ERGO18

7 Ergoterapi på 
håndområdet
Aktivitetsbaseret træning, sense of 
coherence og den ressourceorienterede 
salutogenetiske perspektiv indenfor 
håndterapi. Har det betydning og hvor-
dan kan det inddrages?

ALICE ØRTS, ergoterapeut, cand scient san, 
Ph.d., Odense Universitetshospital og Svend
borg Sygehus

Kvalitetsudviklingsprojekt: Er AMPS 
et  anvendeligt og responsivt måle-
redskab til patienter i ambulante 
genoptræningsforløb efter skade i under-
arm, hånd og fingre i forhold til mere 
traditionelle målemetoder?  

HELENE NØRGAARD, ergoterapeut og klinisk 
underviser, LISA BAY JOHANSEN, ergoterapeut 
og THEA BIRCH RANSBY, ergoterapeut og 
cand.scient.san, alle fra Regionshospitalet i 
Silkeborg

Arrangeret i samarbejde med DSF Håndterapi  

Lokale J og K

Lokale E I den Nationale Demenshandlings-
plan 2025 er et af de 23 initiativer at 
udarbejde nationale anbefalinger for 
tværsektorielle og tværfaglige forløb for 
mennesker med demens.  
Oplægget vil indeholde status på, hvor 
anbefaling erne peger hen og vil også inddrage 
erfaringerne fra arbejdet som demensfaglig 
rådgiver i Københavns Kommune, og hvordan 
ergoterapeuter kan bidrage til øget kvalitet i 
de tværsektorielle forløb for mennesker med 
demens. 

 LOTTE KOFOED HANSEN, ergoterapeut og 
demensfaglig rådgiver, Københavns Kommune

Arrangeret i samarbejde med EFS Geriatri og 
Gerontologi
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Lokale A Lokale B Lokale Skovbrynet , 1. sal Lokale J+K Lokale E Lokale C Lokale L Lokale D

Redskaber 
Herunder COPM og AWP

Implementering og 
forskning i ergoterapi 

Kompetencer &  
kvalitetsudvikling

Ergoterapeutiske  
inter ventioner ift.  
kræft og vægttab

Kroniske sygdomme / 
smerter

Ergonomi og  
hjælpemidler 

Hverdag og  
klientcentring 

Effekt og mål  
ift. Intervention 

49 Indholdsvalidering og 
afprøvning af den danske 
oversættelse AWP

PER MARKUSSEN 

7 Lessons learned about 
occupation-focused and/ 
or occupation-based  
interventions: a synthesis 
using group concept 
mapping methodology 

EVA EJLERSEN WÆHRENS 

1 Kompetenceprofil  
for ergoterapeuten og 
fysioterapeuten, der 
arbejder indenfor det 
akutte område ‒ Region 
Midtjylland 

RIKKE MØLLER JENSEN 

15 Differences in ADL ability 
between people living 
with different types of 
advanced cancer

LOUISE ROSHOLM 

46 Aktivitetsbegrænsninger 
hos social- og sundheds-
hjælpere og-assistenter  
med smerter 

PIA MARIA ILVIG

31 Arbejdsstole og Stå støtte-
stole til borgere med 
funktionsned sættelser

NAJA TIDEMANN  

JENSEN 

 60 Hverdagsmestring ‒ bliv 
ekspert i egen hverdag

SONJA VINKLER 

35 Effekten af 
intermitterende 
pneumatisk kompression 
i kombination med 
ergoterapi 

SUSANNE BOEL  

10 Redskab til afklaring  
af betydningsfulde  
aktiviteter hos unge 
mennesker med nedsat 
funktionsniveau 

ANN-LISBETH HØJBERG

6 Hvad siger forskning om 
den faglige hjælpemiddel-
formidlingsproces? 

ÅSE BRANDT 

2 Fokus på professions-
identitet og kompetence-
udvikling ‒ et 
udviklingsprojekt mellem  
uddannelse og praksis

LONE BECH 

50 The Development of 
the cancer home life 
intervention

LINE LINDAHL-JACOBSEN 

37 Ny national behandlings-
vejledning for complex 
regional pain syndrome 
(CPRS) 

PERNILLE WESTH KJØLLER 

18 Hjælpemidlers sammen-
 hæng med ADL evne 
og helbredsrelateret 
livskvalitet hos 
mennesker med 
fremskreden kræft 

ANJA FUNCH 

26 Klientcentreret og 
aktivitetsbaseret 
ergoterapi i hjemmet 
forbedrer ældres 
aktivitetsudførelse. 
Resultater fra et dansk 
randomiseret kontrolleret 
studie

TOVE LISE NIELSEN 

27 The effect of intensive, 
nonverbal facilitation of 
swallowin on dysphagia 
after sevee Acquired Brain 
Injury (ABI): a randomized 
controlled trial

DANIELA JAKOBSEN 

12 Fremmer COPM klient-
centrering? 

ANETTE ENEMARK LARSEN

40 Udvikling af kommunal 
indsats af cancerborgere

LISSA RASMUSSEN

24 Ny perspektiver i  
ergoterapeuternes  
kompetenceudvikling 

PETER VÖGELE 

13 Nuværende praksis på 
vægttabsområdet ‒ en 
opsamling af tilbud til 
overvægtige i danske 
kommuner 

CHRISTINA JESSEN-WINGE

29 Identifying, organizing  
and prioritizing ideas 
on how to enhance ADL 
ability in persons with 
chronic conditions

KRISTINA TOMRA NIELSEN

39 Ergonomiske påvirkninger 
ved manuel og mekanisk 
forflytning 

PIA BECK

38 Klientcentrering på 
tværs af sektorer, 
implementering i praksis

BIRGITTE MØLLER STAMP

16 Ergoterapeutisk 
intervention rettet mod 
aktivitetsproblemer som 
følge af hukommelses-
vanskeligheder

IBEN JUUL

14 AMPS-undersøgelse af 
patienter på Hammel 
Neurocenter- et kvalitets-
udviklingsprojekt i 
Sensomotorisk Klinik

RIKKE KJÆR JENSEN 

33 ”Doing” creative activities 
influence everyday lige ‒ 
An action research study 
in mental health 

BODIL WINTHER HANSEN 

4 Afprøvning af gruppe-
baseret ergoterapeutisk 
program ‒ ADAPT 
Programme

METTE HEDEBO 

42 Udvikling af 
ergoterapeutisk 
intervention til vægttab 
med fastholdt effekt ‒ 
DO:IT 

JEANETTE REFFSTRUP  

CHRISTENSEN 

30 Developing the ABLE 
1.0 program aiming at 
enhanving ADL ability 
in persons with chronic 
conditions- a systematic 
approach to developing 
complex interventions 

KRISTINA TOMRA NIELSEN

44 Ergoterapi og arbejds - 
miljø i hjemmeplejen 

SUSANNE NEWTON

41 Ungementorer

MALENE ARENDT ERIKSEN

19 COPM for borgere 
med kognitive og 
kommunikative 
vanskeligheder ‒ Talking 
Mats som understøttende 
metode

VITA HAGELSKJÆR

57  Subgroup effects of an 
occupational therapy-
based intervention for 
people with advanced 
cancer

MARC SAMPEDRO 

PILEGAARD 

47 Sanseprofilen af børn  
i den danske folkeskole 

ANN NIELSEN 

20 Udvikling af systematisk 
indsats til borgere med 
post commotionelt 
syndrom, ‒ et kommunalt 
kvalitetsudviklingsprojekt

BENTE ZERLANG

54 Borgernes forventninger  
til overvægtstilbud  
‒ et kvalitativt studie set 
med et ergoterapeutisk 
perspektiv 

KIM LEE 

22 Exploring mechanisms of 
impact in an adaptational 
program for people with 
chronic health conditions: 
A process evaluation of 
the ADAPT program

CECILIE VON BÜLOW 

 21 Den kropsafgrænsende 
lejring 

HELLE ESPERSEN 

8 Aktivitetsproblemer  
efter håndskade

ALICE ØRTS

32 Ergoterapeutisk 
inter vention samt 
niveauinddelt holdtræning 
til geriatriske 
borgere giver færre 
træningsgange, bedre 
tværfagligt samarbejde 
samt bedre udslusning til 
andre aktivitetstilbud 

PIA MARIA ILVIG

DAG 1 
POSTERSESSIONER
TIRSDAG 06. NOVEMBER KL. 15.00 – 16.00
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Lokale A Lokale B Lokale Skovbrynet , 1. sal Lokale J+K Lokale E Lokale C Lokale L Lokale D

Redskaber 
Herunder COPM og AWP

Implementering og 
forskning i ergoterapi 

Kompetencer &  
kvalitetsudvikling

Ergoterapeutiske  
inter ventioner ift.  
kræft og vægttab

Kroniske sygdomme / 
smerter

Ergonomi og  
hjælpemidler 

Hverdag og  
klientcentring 

Effekt og mål  
ift. Intervention 

49 Indholdsvalidering og 
afprøvning af den danske 
oversættelse AWP

PER MARKUSSEN 

7 Lessons learned about 
occupation-focused and/ 
or occupation-based  
interventions: a synthesis 
using group concept 
mapping methodology 

EVA EJLERSEN WÆHRENS 

1 Kompetenceprofil  
for ergoterapeuten og 
fysioterapeuten, der 
arbejder indenfor det 
akutte område ‒ Region 
Midtjylland 

RIKKE MØLLER JENSEN 

15 Differences in ADL ability 
between people living 
with different types of 
advanced cancer

LOUISE ROSHOLM 

46 Aktivitetsbegrænsninger 
hos social- og sundheds-
hjælpere og-assistenter  
med smerter 

PIA MARIA ILVIG

31 Arbejdsstole og Stå støtte-
stole til borgere med 
funktionsned sættelser

NAJA TIDEMANN  

JENSEN 

 60 Hverdagsmestring ‒ bliv 
ekspert i egen hverdag

SONJA VINKLER 

35 Effekten af 
intermitterende 
pneumatisk kompression 
i kombination med 
ergoterapi 

SUSANNE BOEL  

10 Redskab til afklaring  
af betydningsfulde  
aktiviteter hos unge 
mennesker med nedsat 
funktionsniveau 

ANN-LISBETH HØJBERG

6 Hvad siger forskning om 
den faglige hjælpemiddel-
formidlingsproces? 

ÅSE BRANDT 

2 Fokus på professions-
identitet og kompetence-
udvikling ‒ et 
udviklingsprojekt mellem  
uddannelse og praksis

LONE BECH 

50 The Development of 
the cancer home life 
intervention

LINE LINDAHL-JACOBSEN 

37 Ny national behandlings-
vejledning for complex 
regional pain syndrome 
(CPRS) 

PERNILLE WESTH KJØLLER 

18 Hjælpemidlers sammen-
 hæng med ADL evne 
og helbredsrelateret 
livskvalitet hos 
mennesker med 
fremskreden kræft 

ANJA FUNCH 

26 Klientcentreret og 
aktivitetsbaseret 
ergoterapi i hjemmet 
forbedrer ældres 
aktivitetsudførelse. 
Resultater fra et dansk 
randomiseret kontrolleret 
studie

TOVE LISE NIELSEN 

27 The effect of intensive, 
nonverbal facilitation of 
swallowin on dysphagia 
after sevee Acquired Brain 
Injury (ABI): a randomized 
controlled trial

DANIELA JAKOBSEN 

12 Fremmer COPM klient-
centrering? 

ANETTE ENEMARK LARSEN

40 Udvikling af kommunal 
indsats af cancerborgere

LISSA RASMUSSEN

24 Ny perspektiver i  
ergoterapeuternes  
kompetenceudvikling 

PETER VÖGELE 

13 Nuværende praksis på 
vægttabsområdet ‒ en 
opsamling af tilbud til 
overvægtige i danske 
kommuner 

CHRISTINA JESSEN-WINGE

29 Identifying, organizing  
and prioritizing ideas 
on how to enhance ADL 
ability in persons with 
chronic conditions

KRISTINA TOMRA NIELSEN

39 Ergonomiske påvirkninger 
ved manuel og mekanisk 
forflytning 

PIA BECK

38 Klientcentrering på 
tværs af sektorer, 
implementering i praksis

BIRGITTE MØLLER STAMP

16 Ergoterapeutisk 
intervention rettet mod 
aktivitetsproblemer som 
følge af hukommelses-
vanskeligheder

IBEN JUUL

14 AMPS-undersøgelse af 
patienter på Hammel 
Neurocenter- et kvalitets-
udviklingsprojekt i 
Sensomotorisk Klinik

RIKKE KJÆR JENSEN 

33 ”Doing” creative activities 
influence everyday lige ‒ 
An action research study 
in mental health 

BODIL WINTHER HANSEN 

4 Afprøvning af gruppe-
baseret ergoterapeutisk 
program ‒ ADAPT 
Programme

METTE HEDEBO 

42 Udvikling af 
ergoterapeutisk 
intervention til vægttab 
med fastholdt effekt ‒ 
DO:IT 

JEANETTE REFFSTRUP  

CHRISTENSEN 

30 Developing the ABLE 
1.0 program aiming at 
enhanving ADL ability 
in persons with chronic 
conditions- a systematic 
approach to developing 
complex interventions 

KRISTINA TOMRA NIELSEN

44 Ergoterapi og arbejds - 
miljø i hjemmeplejen 

SUSANNE NEWTON

41 Ungementorer

MALENE ARENDT ERIKSEN

19 COPM for borgere 
med kognitive og 
kommunikative 
vanskeligheder ‒ Talking 
Mats som understøttende 
metode

VITA HAGELSKJÆR

57  Subgroup effects of an 
occupational therapy-
based intervention for 
people with advanced 
cancer

MARC SAMPEDRO 

PILEGAARD 

47 Sanseprofilen af børn  
i den danske folkeskole 

ANN NIELSEN 

20 Udvikling af systematisk 
indsats til borgere med 
post commotionelt 
syndrom, ‒ et kommunalt 
kvalitetsudviklingsprojekt

BENTE ZERLANG

54 Borgernes forventninger  
til overvægtstilbud  
‒ et kvalitativt studie set 
med et ergoterapeutisk 
perspektiv 

KIM LEE 

22 Exploring mechanisms of 
impact in an adaptational 
program for people with 
chronic health conditions: 
A process evaluation of 
the ADAPT program

CECILIE VON BÜLOW 

 21 Den kropsafgrænsende 
lejring 

HELLE ESPERSEN 

8 Aktivitetsproblemer  
efter håndskade

ALICE ØRTS

32 Ergoterapeutisk 
inter vention samt 
niveauinddelt holdtræning 
til geriatriske 
borgere giver færre 
træningsgange, bedre 
tværfagligt samarbejde 
samt bedre udslusning til 
andre aktivitetstilbud 

PIA MARIA ILVIG

Der er fem mundtlige præsenta-
tioner samlet i en postersession 
under hver kategori. Der bliver 
præsenteret 5 projekter i den 
afsatte time med 12 minutter til 
hver præsentation. Den afsatte tid 
inkluderer spørgsmål og skift af 

dagene, men vi beder dig respek-
tere den enkelte præsentation og 
udelukkende skifte lokale mellem 
præsentationerne. Du finder over-
sigten over præsenta tionerne her, 
og du kan også finde mere infor
mation på etf.dk/ergo18

oplægsholder. Rammen for præ-
sentationerne er 40 mundtlige 
præsentationerne i en time på hver 
af konferencens dage. Præsen-
tationerne foregår i 8 forskellige 
lokaler i samme tidsrum. Du kan 
frit vælge postersessioner på 

VIGTIGT 
AT VIDE
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DAG 2

7.00 – 
7.30

Løb med formanden

9.00 – 
9.05

Godmorgen
TINA NØR LANGAGER, formand,  
Ergoterapeutforeningen

9.05 – 
9.35

Psykosocial rehabilitering. 
Recoveryorienteret kvalificering
FINN BLICKFELDT JULIUSSEN, ergotera
peut og specialkonsulent, Team psykisk 
sårbarhed, Socialstyrelsen 

9.35 – 
10.05

Et paradigmeskift på social-
området?
LONE RASMUSSEN, ergoterapeut og 
direktør i Skanderborg Kommune og 
GITTE GRILL, ergoterapeut og leder  
af Bavnebjerg Bo og Aktivitetscenter  
i Skanderborg Kommune

10.05 – 
10.35

Hvad kan ergoterapeuter bruge 
skønlitteratur til? 
Narrativ medicin er navnet på et nyt 
tværvidenskabeligt internationalt forsk
ningsfelt. Litteraturlæsning og kreativ 
skrivning i forlængelse deraf kan styrke 
og udvide den sundhedsfaglige persons 
menneskelige og empatiske kompeten
cer og gøre den sundhedsfaglige person 
bedre til at lytte til, forstå og præcist 
gengive det, som patienterne fortæller 
og dermed give bedre og mere effektiv 
behandling.

PETER SIMONSEN, ph.d, professor i euro
pæisk litteratur på Syddansk Universitet

10.35 – 
10.45

Overrækkelse af Protac- legatet
LOTTE LAGONI, næstformand, Ergotera
peutforeningen 

10.45 – 
11.10

Kaffe og besøg på stande

11.10 – 
12.10

8 parallelsessioner  
‒ viden fra ergoterapeutisk 
forskning og praksis:

1 Digital mental sundhed ‒ hvad er 
det? 
MARIE PALDAM FOLKER, leder af Tele
psykiatrisk Center, Region Syddanmark 
og HELLE NYSTRØM SVENDSEN, ergote
rapeut, psykiatrisk afdeling Odense 

Arrangeret i samarbejde med  
EFS Psykiatri

2 Udvikling og evaluering af 
komplekse ergoterapeutiske inter-
ventioner
LISA GREGERSEN ØSTERGAARD ph.d, 
assistant professor Aarhus Universitets
hospital og Aarhus Universitet (session 
målrettet udviklingsergoterapeuter 
og forskere)

3 Inklusion i folkeskolen
MARIA CHRISTINA SECHER SCHMIDT, 
lektor, Københavns Professionshøjskole, 
METTE B NIELSEN, afdelingsleder for 
indskolingen og fritidsdelen Holberg
skolen, Dianalund og CHRISTINA LYNGE, 
ergoterapeut og pædagog, Holbergsko
len, Dianalund

Arrangeret i samarbejde med EFS Børn 
og Unge

#ERGO18

SE SIDE  
14 - 17
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4 Smerteområdet ‒ nyt arbejds-
område for ergoterapeuter
JEANETTE REFFSTRUP CHRISTENSEN 
ph.d, adjunkt, SDU, SVETLANA SOL-

GAARD NIELSEN, cand.san.ergo Slagelse 
Sygehus og MICHAEL VIND LASSEN 
ergoterapeut og formand for PFFL: 
Patientforeningen for funktionelle 
lidelser

5 Fællessprog III ‒ ergotera-
peutisk dokumentation på tværs 
af træning, rehabilitering og 
myndighed
RIKKE BØGESKOV MORTENSEN, konsu
lent KL samt BIRGITTE GRØNNEGAARD 

JEPSEN, ergoterapeut og leder af 
hjemmerehabilitering og visitation samt 
LENE BLEIS, ergoterapeut, begge fra 
Rudersdal Kommune

6 Perspektiver på aktivitets-
begrebet
JESPER LARSEN MÆRSK, ergoterapeut, 
lektor og  ph.d. ved Ergoterapeutud
dannelsen University College Absalon  
og JACOB ØSTERGAARD MADSEN, 
ergoterapeut, lektor og ph.d ved 
Ergoterapeutuddannelsen, University 
College Nordjylland og HANNE PEOPLES, 
ergoterapeut og ph.d. og ansat ved 
afdeling for Anvendt Sundhedsforskning 
på University College Lillebælt   

7 Workshop om funktionsevne-
beskrivelser på beskæftigelses-
området
ULRIK GENSBY, arbejdslivsforsker,  
Team Arbejdsliv

8 Kompetencebeskrivelser på Neuro-
rehabiliteringsområdet
JIM JENSEN, ergoterapeut og klinisk  
specialist på Hammel Neurocenter, 
master i rehabilitering 

Arrangeret i samarbejde med  
EFS Neurorehabilitering

12.10 – 
13.10

Frokost og besøg på stande 

13.10 – 
14.10

Postersessioner i de  
8 lokaler med 5 præsen  - 
tationer i hver session 

14.10 – 
14.40

Kaffe og besøg på stande 
Sidste mulighed for besøg på standene

14.40 – 
15.10

Om Rehabilitering ved livstruende 
sygdomme
KAREN LA COUR, ergoterapeut, ph.d., 
professor, forskningsleder REHPA, SDU

15.10 – 
15.55

Arbejdsglæde, giv mens du vokser
Hvordan kan ny viden fra Ergo 18 
omsættes og være med til at skabe 
øget arbejdsglæde. Hvad betyder det 
for inspiration og motivation i det dag
lige arbejde, når man fysisk flytter sig 
væk fra arbejdspladsen og gerne skulle 
have et udbytte  med sig hjem og gerne 
med energi og til at plante nye faglige 
frø

HELEN ERIKSEN, cand. psych, 
erhvervspsykolog. Trivsel, sammenhæng 
og mening. De tre ord er vigtige for 
Helen Eriksen. Samtidig er de fuldstæn
digt uadskillelige, fortæller hun:
‒ Oplevelsen af at trives, hvad enten 
det er på jobbet eller privat, er tæt 
forbundet med det at kunne se 
mening med og finde sammenhæng i 
det, man laver. Samtidig er de tre dele 
i fællesskab meget vigtige for følel
sen af at gøre en forskel for sig selv 
og for andre.

15.55 – 
16.00

Afrunding og tak for denne gang
TINA NØR LANGAGER, formand,  
Ergoterapeutforeningen 

SE SIDE  
18 - 19
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1 Digital mental 
sundhed ‒ hvad  
er det?
Andelen af danskere med psykiske problemer 
er stigende. Det presser den regionale og 
kommunale psykiatriindsats. En af vejene til 
at kunne afhjælpe presset er ved at tage ny 
teknologi i brug. I Region Syddanmark er man 
frontløbere på området. Her har man bl.a. 
websitet Mindapps.dk, hvor man kan finde 
godkendte og sikre apps til håndtering af psy
kiske vanskeligheder, og man prøver sammen 
med klinikere at udvikle nye digitale løsninger. 
På sessionen kan du høre erfaringerne fra 
Region Syddanmark ‒ og drøfte hvilke mulig
heder og dilemmaer, der er ved udbredelsen 
af ny teknologi på psykiatriområdet.

MARIE PALDAM FOLKER, leder af Telepsyki
atrisk Center, Region Syddanmark og HELLE 

NYSTRØM SVENDSEN, ergoterapeut, psykiatrisk 
afdeling Odense 
Arrangeret i samarbejde med EFS Psykiatri og 
Psykosocial rehabilitering

DAG 2 
PARALLELSESSIONER
ONSDAG 7. NOVEMBER KL. 11.10 – 12.10 

2 Udvikling og 
evaluering 
af komplekse 
ergoterapeutiske 
interventioner 
(målrettet udviklings
ergoterapeuter og forskere)

Der er de seneste år kommet øget fokus på 
metoder til at udvikle, pilotteste og evaluere 
komplekse interventioner inden for ergoterapi 
og rehabilitering. I denne workshop præsen
teres og diskuteres konkrete metoder til at 
udvikle og evaluere komplekse ergoterapeuti
ske interventioner.

LISA GREGERSEN ØSTERGAARD, ergoterapeut, 
ph.d., klinisk specialist og adjunkt ved Aarhus 
Universitetshospital og Aarhus Universitet

#ERGO18

Lokale E Lokale C
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4 Smerteområdet 
Smerter er koblet til mange diagnoser og 
tilstande. Kan ergoterapi være med til at for
bedre hverdagen for mennesker med smerter? 
‒ i parallelsessionen præsenteres 3 oplæg om 
smerteområdet:

JEANETTE REFFSTRUP CHRISTENSEN, ergo
terapeut, cand.scient.san, ph.d.& adjunkt  
på Syddansk Universitet vil præsentere 
resultater fra en række studier, der alle ved
rører komplekse interventioner og inddrager 
ergoterapi og som har til formål at dæmpe 
smerter, herunder smerters ætiologi og hvor
dan smerter udtrykkes. Hvem er ansvarlig for 
behandling af smerter i Danmark i dag, og 
hvordan ser det ud i et internationalt perspek
tiv og endelig brug af ergoterapi i behandling 
og forskning ift. smerteområdet.

Livsstilsændringer ved kroniske smerter 
‒ hvad kan ergoterapeuter bidrage med 
i den tværfaglige behandling, og er det 
relevant for patienterne? Behandlingen 
af kroniske nonmaligne smerter har en lang 
historie bag sig. Ergoterapeuter fra University 
of Southern California i USA har mangeårig 
ekspertise i arbejdet med livsstilsændringer 
ved kroniske tilstande, bl.a. kroniske smerter. 
Vil de udenlandske erfaringer være brugbare 
i den danske ergoterapeutiske og tværfaglige 
praksis, og hvad tænker de danske smertepa
tienter om livsstil og livstilsændringer? 

SVETLANA SOLGAARD NIELSEN, ergoterapeut, 
cand.san ergo. Slagelse sygehus

‒ Ergoterapeuter kan spille en vigtig rolle i 
behandlingen af patienter med funktionelle 
lidelser, især når vi ser på den graduerede 
genoptræning. Vores helhedssyn og brug af 
meningsfulde aktiviteter er gode redskaber 
i behandlingen af denne gruppe. Vi skal 
sørge for det bliver vores opgave og sørge 
for at patienternes kontakt med arbejds
markedet bevares, mener MICHAEL VIND 

LASSEN, som er ergoterapeut og formand i 
Patientforeningen For Funktionelle Lidelser 
(PFFL).

3 Inklusion i  
folkeskolen
Inklusion i folkeskolen har været øverst på 
dagsordenen i en årrække ‒ men hvor langt 
er vi egentligt kommet? På sessionen tager 
vi en temperaturmåling. Forskeren kommer 
med et bud på, hvorfor inklusionen ikke altid 
lykkes, og sætter fokus på, hvordan lærere 
samarbejder med interne og eksterne res
sourcepersoner og hvilke betydninger, det 
får for elevernes deltagelse. Samtidig skal vi 
høre erfaringerne fra en folkeskoleleder og 
en ergoterapeut i Sorø Kommune. Her har den 
ergoterapeutiske redskabskasse været med til 
at sikre en vellykket inklusion.  

MARIA CHRISTINA SECHER SCHMIDT, lektor, 
ph.d., forskningskoordinator for FoUmiljøet 
”Inkluderende Læringsmiljøer”, Københavns 
Professionshøjskole, Postdoc, Danmarks 
institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus 
Universitet, METTE B NIELSEN, afdelingsleder 
for indskolingen og fritidsdelen Holbergskolen, 
Dianalund og CHRISTINA B LYNGE, ergotera
peut og pædagog, Holbergskolen, Dianalund

Arrangeret i samarbejde med EFS Børn og 
Unge

Lokale D

Lokale B
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DAG 2 
PARALLELSESSIONER
ONSDAG 7. NOVEMBER KL. 11.10 – 12.10 

5 Fællessprog III ‒ 
ergoterapeutisk 
dokumentation 
på tværs af 
træning, reha-
bilitering og 
myndighed
Status på udvikling og implementering af FSIII 
på træningsområdet, og hvilken betydning 
FSIII kan få for ergoterapeuterne i kommu
nerne.

RIKKE BØGESKOV MORTENSEN, konsulent, KL.

Hvordan arbejder vi generelt med lovmæssige 
dokumentationskrav, hvilken betydning har 
en fælles dokumentation for vores koordine
rede indsats, og hvordan har vi konkret grebet 
implementeringen af FSIII an?

Ergoterapeut BIRGITTE GRØNNEGAARD JEPSEN, 
leder af hjemmerehabilitering og visitation 
samt ergoterapeut LENE BLEIS, begge fra 
Rudersdal Kommune

6 Perspektiver  
på aktivitets-
begrebet
Med udgangspunkt i egen og international 
forskning vil tre danske forskere i ergoterapi 
og aktivitetsvidenskab præsentere forskel
lige perspektiver på aktivitetsbegrebet. 
Parallelsessionen består af  tre oplæg med 
efterfølgende diskussion og spørgsmål:

Aktivitet og selvopfattelse: Hverdagslivets 
aktiviteter har betydning for, hvordan menne
sker forstår og opfatter sig selv.  Hvem vi er 
som følge af vores livshistorie, og de mulige 
spor vi ser for vores fremtidige hverdag. 

JESPER LARSEN MÆRSK,  ergoterapeut og  
ph.d ved Ergoterapeutuddannelsen University 
College Absalon

Aktivitet og Livskvalitet: Muligheden for 
at engagere sig i aktivitet har betydning 
for menneskers oplevelse af livskvalitet i 
hverdagen. Livskvalitet relaterer sig både til 
menneskets evne til at klare hverdagslivets 
aktiviteter, og  til den oplevelse eller følelse 
disse aktiviteter udløser hos den enkelte. 

HANNE PEOPLES, ergoterapeut og ph.d og 
ansat ved afdeling for Anvendt Sundheds
forskning på University College Lillebælt

Aktivitet i et situeret perspektiv: Enga
gement i aktivitet kan beskrives som en 
eksplorativ og praktisk udført undersøgelses
proces. I dette perspektiv indeholder aktivitet 
en transformativ kapacitet, som giver menne
sker mulighed for at skabe stabilitet i usikre 
hverdagssituationer. 

JACOB ØSTERGAARD MADSEN,  lektor og ph.d 
ved Ergoterapeutuddannelsen, University  
College Nordjylland

Lokale L Lokale A
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7 Workshop om 
funktionsevne-
beskrivelser på 
beskæftigelses-
området
Ergoterapeuter er rigtigt gode til at observere 
og vurdere borgernes funktionsevner. Men 
der er ikke en fælles model for at udarbejde 
funktionsevnebeskrivelser på beskæfti
gelsesområdet ‒ og derfor laver mange 
ergoterapeuter deres egne skabeloner. På 
workshoppen skal dine gode praksiserfaringer 
i spil, og vi skal drøfte, om der er mulighe
der for, at vi kan ensrette praksis eller finde 
nye veje ift. funktionsevnebeskrivelser på 
beskæftigelsesområdet. Så tag din skabelon 
for funktionsbeskrivelser under armen, og vær 
klar til at trække i arbejdstøjet. 

ULRIK GENSBY, arbejdslivsforsker, Team 
Arbejdsliv

8 Præsentation 
af kompetence-
beskrivelser på 
neurorehabilite-
ringsområdet
Neurorehabilitering er traditionelt et stort 
arbejdsområde for ergoterapeuter, men 
området er ikke tidligere beskrevet i forhol
det mellem ergoterapifaglige kompetencer 
og indsatser. Der er derfor et stort behov 
for at understøtte den monofaglige tilgang 
udøvet af ergoterapeuter med henblik på, 
at indsatserne og kompetencer følges ad og 
således at kvaliteten fra grunduddannelse til 
specialistniveau fastholdes og styrkes. Kom
petencebeskrivelserne vil blive præsenteret 
og drøftet i sessionen.

JIM JENSEN, ergoterapeut og klinisk specialist 
på Hammel Neurocenter, master i rehabi
litering og projektleder på udarbejdelse af 
kompetencebeskrivelserne på neurorehabilite
ringsområdet 

Arrangeret i samarbejde med EFS Neuro
rehabilitering

#ERGO18

Lokale J og K Lokale Skovbrynet
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Lokale Skovbrynet , 1. sal Lokale A Lokale B Lokale D Lokale C Lokale E Lokale L Lokale J+K

Redskaber 
Herunder COPM og AWP

Dysfagi Regionalt og kommunal 
rehabilitering ift.  
hjerneskadeområde

Kræft II Ældre  Profession Evidens Forskning og praksis 

8 Aktivitetsproblemer  
efter håndskade

ALICE ØRTS 

3 A follow-up intervention 
in elderly diagnosed with 
dysphagia 

CHRISTINA EMBORG 

5 ADL-udførelse, 
kropsfunktion og 
selvoplevet helbred 
for personer med 
hjerneskade efter 
kommunal rehabilitering. 
Et kvantitativ studie med 
før-efter tests

ULLA ANDERSEN

56 Efficacy of an 
occupational therapy-
based intervention in 
people with advanced 
cancer ‒ RCT

MARC SAMPEDRO 

PILEGAARD

25 Demensvenlig ‒ er mere 
end venlig

TANIA E. A. HANSEN 

2 Fokus på professions-
identitet og kompetence-
udvikling ‒ et 
udviklings projekt mellem 
uddannelse og praksis

LONE BECH 
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Der er fem mundtlige præsenta-
tioner samlet i en postersession 
under hver kategori. Der bliver 
præsenteret 5 projekter i den 
afsatte time med 12 minutter til 
hver præsentation. Den afsatte tid 
inkluderer spørgsmål og skift af 

dagene, men vi beder dig respek-
tere den enkelte præsentation og 
udelukkende skifte lokale mellem 
præsentationerne. Du finder over-
sigten over præsenta tionerne her, 
og du kan også finde mere infor
mation på etf.dk/ergo18

oplægsholder. Rammen for præ-
sentationerne er 40 mundtlige 
præsentationerne i en time på hver 
af konferencens dage. Præsen-
tationerne foregår i 8 forskellige 
lokaler i samme tidsrum. Du kan 
frit vælge postersessioner på 

VIGTIGT 
AT VIDE
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Stande
Stand 1 Wellness Nordic

Stand 2 Dan Rehab A/S

Stand 3 Uniqap

Stand 4 Mayland-Schmidt A/S

Stand 5, 6, 7 Fysiodema Aps

Stand 8, 9 Etf + Selskab for Ledere

Stand 10, 11, 12 Protac

Stand 13 Vendlet Aps

Stand 14 Camp Scandinavia

Stand 15 KR, Hospitalsudstyr

Stand 16 Hammel Neurocenter

Stand 17 Bauta

Stand 18 Munksgaard

Stand 19 K. C. Pedersen

Stand 20 Apodan Nordic

Stand 21 DSA

Stand 22 Jørgen P. Aps

Stand 23, 24 Cobi Rehab

Stand 25 Zibo Athene A/S
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  Keynote-oplæg i Teatersalen

  Mundtlige Poster- og Parallel-
ses sioner i A, B, C, D, E, J, K, L 
og Skovbrynet på 1. sal

  Væghængte Posters i Foyeren

  Stande i Intermezzo og  
Lobby-områderne 

   Frokost i restaurant området

  Middag i Teatersalen

Lokaleoversigt 
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PRODUKT
NYHED!

 
Kig forbi vores stand  

og se vores nye  
Cobi Demens gyngestol  

Intelligente positioneringsløsninger  
baseret på solid viden 

Igennem mange år har vi specialiseret os i positioneringsløsninger, der skaber 
livskvalitet for siddende og liggende mennesker med neurologiske skader såsom:

• Personer, der ikke selv kan foretage stillingsændringer 
• Personer med rum-retningsforstyrrelser 
• Personer med motorisk uro – rokkende 
• Personer, der er i risiko for at udvikle atypiske sår eller har sår 
• Personer med nedsat sensibilitet og kropsfornemmelse

Vores positioneringsløsninger er altid kundetilpassede og baseret på solid viden om 
brugen af produktet og effekten til at afhjælpe. Samt med vægt på værdighed og 
arbejdsmiljø, for både bruger og plejepersonale.

  |  Fuglebækvej 1D  |  2770 Kastrup  |  Tlf. +45 7025 2522  |  www.cobirehab.com 

Cobi lejringspuderKelvin kørestol 

Cobi-Ergo-1809-148x210-FagmesseErgo18.indd   1 07/09/2018   8:54

 

Alter G®er den bedste løsning
Vægtaflastende træning er vejen frem til et godt og sikkert genoptræningsforløb  
hvad enten du er gangbesværet, kørestolsbruger, nyopereret eller skadet på anden 
måde. Alter G® træning, gør at du på et langt tidligere tidspunkt i din genoptræning, kan 
begynde funktionel gang / løbetræning, uden du påvirker det  skadet væv negativt.  
Du vil opleve langt hurtigere fremskridt og din genoptræningsperiode, kan ofte forkortes. 
Alter G® træning skaber resultater.  Ref.: Mark Abildhauge, A-Fys, Solrød Strand

Fysiodema bragte Alter G® til Danmark

Nu bringer vi jer Tyrosolution
Et verdensførende komplet koncept til genoptræning 
af overekstremiteterne. Tyrosolution består af en 
komplet løsning af robot-og computerassisteret 
udstyr, der købes samlet eller enkeltvis.

Udstyr & rådgivning til fremtidens rehabilitering

Fysiodema.dk – kontakt 70262363 for yderligere information.

Nyhed! 
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