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Temadag om psykiatrisk ergoterapi og psykosocial rehabilitering –

Hvor bevæger vi os hen?

Hvordan bliver vi dem som alle helst vil lege med?

Tidspunkt: 19. marts 2020 kl. 9.30-15.00 i Odense

Sted: Skibhus 1748, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

Pris: 200 kr. for medlemmer af selskabet, 400 kr. for medlemmer af ETF

Tilmelding: Via ETF senest 3 marts 
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/temadag-i-efs-psykiatri-og-psykosocial-rehabilitering-
psykiatrisk-ergoterapi-og-psykosocial-rehabilitering-hvor-bev%C3%A6ger-vi-hos-hen-hvordan-
bliver-vi-dem-som-alle-helst-vil-lege-med-/1415

Fra kl. 9.00 er der morgenkaffe og brød

Kl. 9.30–9.45Velkomst ved ergoterapeut og formand for EFS psykiatri & psykosocial 

rehabilitering Pernille Frøkjær Thomsen

Kl.10.00–15.00 Oplæg ved Daniel Sutton og Lisette Valter; afvekslende med 

gruppeseancer / summepauser, frokost og kaffepauser. 

Vi skal sammen diskutere og arbejde med mulighederne i nye roller og funktioner. Hvad er 

det vi bidrager med? Hvor er vi særligt stærke monofagligt? Hvordan bevarer vi vores 

faglighed, når vi også skal løse opgaver på lige fod med andre faggrupper? Hvad kan vi 

brande os på? Hvad vil vi ikke sælge ud af?

Nærmere program følger senest på dagen, vi ses i Odense!

BESTYRELSEN

Formand   Økonomi   Webmaster  Jytte          Bodil          Cæcilie       Helle         Lina 

Pernille     Henriette   Freja Kønig  Rotbøl       Fauerskov Neumann    Obbekær  Eliasson

Thomsen  Niemann   Gissel

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/temadag-i-efs-psykiatri-og-psykosocial-rehabilitering-psykiatrisk-ergoterapi-og-psykosocial-rehabilitering-hvor-bev%C3%A6ger-vi-hos-hen-hvordan-bliver-vi-dem-som-alle-helst-vil-lege-med-/1415


Generalforsamling 2019

• Til generalforsamlingen var vi heldige, at Tina Nøhr Langager stillede op som 

dirigent. Efter at alle formaliter kom plads, forløbe GF med nysgerrig spørgen ind til 

Bestyrelsen arbejde. Det blev til nogle gode konstruktive og anerkende snakke 

undervejs. Ny gode ideer til emner på temadage og seminar kom også frem.

• Årsberetning, regnskab 2018, budget 2019 blev alle enstemmigt godkendt☺

• Det blev også enstemmigt besluttet at fasteholde kontingentet på 150,- årlige.

• For hele referatet gå ind på hjemmesiden via nedenstående link.

• https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/efs-psykiatri/generalforsamling

• Onsdag d. 8. januar 2020 var der en offentlig høring på Christiansborg, hvor den 

kommende 10-årsplan blev drøftet, for at skabe en mere sammenhængende 

psykiatri. 

• Som SIND fortæller det, så er der en bred anerkendelse af, at psykiatrien har brug 

for et markant løft for at tage bedre hånd om det stadigt stigende antal borgere 

med psykisk sygdom. Med regeringens kommende 10-års plan følger en vilje til et 

mere langsigtet fokus med nye visioner for psykiatrien. Denne høring havde derfor 

inviteret talere og fagpersoner fra hele landet, bl.a.

• Professor i psykiatri Merete Nordentoft, Knud Kristensen fra SIND, Torsten Bjørn 

Jacobsen fra Psykiatrifonden m.fl. 

• Der blev beskrevet hvordan behandlingspsykiatrien er en udsultet sektor, der har 

brug for flere hænder og hjerter. Der var forslag om tidlig indsats, styrket PPR 

arbejde og et endnu stærkere samarbejde på tværs af faggrupper, for at give den 

bedste behandling og rehabilitering, til brugere af psykiatrien. 

• Afslutningsvis var der en politisk debat, hvor psykiatriordførerne fra både S, DF, R, 

SF og V diskuterede de indlæg der havde været i løbet af høringen.

• Der blev ikke konkluderet hvad 10-årsplanen skal bestå i, men høringen var med 

til (igen) at belyse hvor vigtigt det er, at der er en plan for psykiatrien – så vi kan 

målrette indsatsen sammen.

Politisk høring om 
sektorovergange i 
psykiatrien 
Af Lina Eliasson

https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/efs-psykiatri/generalforsamling


Seminar om kreativitet og skabene aktiviteter
Af Freja Kønig Gissel

Maleri af Nikolaj Brie Petersen

I starten af oktober var vi samlet til vores årlige seminar i Odense.

Der var igennem de to dage lagt vægt på brugerperspektivet, forskningsdelen og 

ikke mindst praksisdelen. 

Udover den faglige del var der også tid til networking og hygge, efter festmiddagen 

var der musikalsk indslag fra Christina Lind og Mikkel Grue. 

Om mandagen fik vi bl.a. inspiration og viden fra forskningsprojektet med 

udgangspunkt i Centerterapien i Vordingborg hvor blandt andet Bodil Winter, lektor 

ved ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen København og Helle Andrea 

Pedersen, Ledende ergoterapeut Region Sjælland fortalte om projektet. 

De havde inviteret Laila der er bruger af centerterapien til at holde et meget levende 

og bevægende oplæg, samt fremvisning af hendes projekter. 

Læs mere om projektet og brugerne i ergoterapeuten #5 2019 ”Perler der virker”  

Tirsdagen morgen blev hele salen væltet bagover af de to ”maskinmestre” Nikolaj 

Brie Petersen fra værkstedet MaskineMaskine på psykiatrisk center Sct. Hans og 

Søren Dixen, mag.art og recovery mentor med tilknytning til værkstedet MMA på 

psykiatrisk center Amager. Mange blev under dette oplæg inspireret til at få sat gang 

i værksted ude på netop deres praksissted. 



Seminar om kreativitet og skabene aktiviteter
Af Freja Kønig Gissel

• Selskabets ressourcepersoner
• Lisbeth Jensen – Bostøtte i Silkeborg Kommune.

E-mail: Lisbeth.Jensen@silkeborg.dk
Marie Bagger – Ergoterapeut i Opgangsfællesskab i Brøndby Kommune. 
E-mail: mabag@brondby.dk
Marie Ladefoged – Ergoterapeut. Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 14. Brønderslev 
kommune. 
E-mail: Marie.Ladefoged@99454545.dk
Lars Kirkeby – Ergoterapeut og klinisk vejleder. Center for Bostøtte Viby.
E-mail: larnie@aarhus.dk

Måske vi får nyt fra nye værksteder rundt omkring, med ergoterapeuter som de to 

herrer netop gerne vil ansætte i deres værksteder, i så fald at der skal tilknyttes 

fagpersonale. Afslutningsvis holdt Søren Dixen en Galetale til os ergoterapeuter 

om, hvorfor netop det er den faggruppe de kan se som relevante i deres 

værksteder og forståelsen af hvad vi er for nogle, os ergoterapeuter. 

Vi har desværre ikke tilladelse til at dele talen og derfor er den ikke med i dette 

nyhedsbrev. I stedet kan vi kun anbefale at tage ud og høre disse to herrer eller 

invitere dem ud og fortælle om deres inspirerende steder, samt hvordan de har 

brugt kreativitet, som en del af deres recovery process. 

Efter frokosten blev der rystet op i forståelsen af aktivitetsbegrebet, herunder 

kreativitet/skabende aktiviteter ved Jacob Østergaard Madsen, Ph.d.,Lektor ved 

ergoterapeutuddannelsen Professionhøjskolen UCN. Der blev sat skarpt på hvorfor 

og hvordan vi skal bruge det kreative i praksis. Der blev i grupper reflekteret over 

hvordan vi ude i praksis kan få implementeret kreativitet og det kreative, således at 

vi holder os skarpe på aktivitetsbegrebet og ikke glemmer teorien bag. 

Var du ikke afsted eller har du brug for info fra oplæggene så finder du oplæggene 

her. 
https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/efs-psykiatri/faglig-inspiration

Følg ”Maskine Maskine på Facebook eller via nyhedsbrevet 

MMANYT, send mail til Søren Dixen 

soeren.talbo.dixen@regionh.dk hvis du ønsker at blive tilmeldt 

nyhedsbrevet

mailto:Lisbeth.Jensen@silkeborg.dk
mailto:mabag@brondby.dk
mailto:Marie.Ladefoged@99454545.dk
mailto:larnie@aarhus.dk
https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/efs-psykiatri/faglig-inspiration
mailto:soeren.talbo.dixen@regionh.dk


Folkemødet d.13.06.2020 

Vi er flere bestyrelsesmedlemmer der drager til 

solskinsøen, skal du med os?

Netop i år har ergoterapeutforeningen fokus på 

vores område psykiatri, så tag med og kig forbi 

Sundhedsteltet.

Ergoterapeutforeningen holder en debat på årets folkemøde d. 13. juni om

"et godt liv med psykisk sygdom - hvordan?”

I fokus for debatten vil bl.a. være aktiviteter og beskæftigelse som en del af 
behandlingen ud over den rent medicinske. 

De inviterede til panelet er:

Merete Nordentoft, professor i psykiatri

Trine Torp, psykiatriordfører, SF

Stinus Lindgreen, psykiatri- og sundhedsordfører for De Radikale.

Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen. 

For nærmere info om tilmelding og afgang så klik ind på

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/folkem%C3%B8det-2020/1383

Find os på Facebook
Vi har en facebookgruppe og vi opfordrer jer til at blive medlem af den og 

benytte den til at dele viden, sparring, opsnuse interessegrupper, dele 

interessante begivenheder eller andet stort som småt med relevans for 

ergoterapeuter i det psykiatriske.

https://www.facebook.com/groups/438153102904073/

Vi er så småt i gang med at planlægge selskabet årlige seminar, 

som bliver til efteråret, så hold øje med vores facebook gruppe og 

ETF under aktuelt/kurser. 

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/folkem%C3%B8det-2020/1383
https://www.facebook.com/groups/438153102904073/


Finanslov 600 mio kr. til 
Psykiatriområdet 

• I efteråret indgik regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet et forlig om finansloven for 2020 med 

overskriften ”Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid”. I aftalen får 

psykiatriområdet tilført i alt 600 millioner kroner ekstra om året. Regeringen og 

forligspartierne har aftalt at afsætte en ramme på 510 mio. kr. årligt fra 2020 og 

frem til en generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i 

psykiatrien. Yderligere er aftaleparterne enige om, at der er et specifikt behov 

for øget kapacitet i retspsykiatrien. Som en del af den samlede ramme afsættes 

derfor 90 mio. kr. årligt i 2020 og frem til bl.a. flere nye senge i retspsykiatrien. 

• Der beskrives også at arbejdet med 10-års plan for psykiatrien skal igangsættes 

med målet om en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien. I planen skal 

der særlig være fokus på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen 

mellem almen praksis, hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og 

socialpsykiatri (herunder botilbud).

• Læs Ergoterapeutforeningens tidligere nyhed her: 

https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/forlig-om-finansloven-2020

Nyt fra Ergoterapeutforeningen
Kontakt konsulent Daniela Knürr, dkn@etf.dk

Hvad sker der ellers i år?

• COTEC konference 23-26 september i Pragh

• Rehabiliteringskonference 8-10 september Århus

• Nordisk konference – Relationel velfærd 27-29 maj Trondheim Norge

mailto:dkn@etf.dk

