
TEMAMØDE OM UDVIKLING AF PRAKSIS OG KOMPTENCER 

• Udviklingsprojekter i praksis  

• Hvordan kan ergoterapeuter bidrage til at udvikle den faglige 
kvalitet 

 
Temamødets formål er at inspirere medlemmer fra alle ansættelsesområder til at igangsætte mono- eller tværfaglige 
udviklingsforløb. Fokus er på, hvordan vi kan arbejde med de ergoterapeutiske kompetencer, skabe udvikling af 
praksis og bedre opgaveløsning? Hvordan kan dette ske i en tid med effektiviseringskrav og færre ressourcer? 

 
Udvikling af den ergoterapeutiske praksis i Køge kommune  
Oplæg ved Annette Bruijn Schlaikjer, teamleder og Stine Frost Jensen, fagkoordinator i Træning & Rehabilitering i 
Køge Kommune. 
 
Øget opgaveglidning fra sygehuse til kommuner og stigende kompleksitet i borgernes sygdomsbilleder har vist behov 
for at undersøge, hvilke ergoterapifaglige kompetenceområder der skal styrkes og hvilke initiativer, der bør 
iværksættes. I Køge kommune ønskede man at optimere de ergoterapifaglige kompetencer i samarbejde med 
professionshøjskolen Absalon. I et år har en lektor fra ergoterapeutuddannelsen ledet processen og fulgt 
ergoterapeuterne tæt, og igangsat initiativer til forandring. Hvad kom der ud af processen? 
 

Rehabilitering og recovery i den københavnske socialpsykiatri 
Oplæg ved Birgitte Skjold Knudsen, uddannelseskonsulent og Søren Berggren, ergoterapeut i Københavns Kommune. 
 
Københavns Kommune er i gang med en stor faglig omstilling af socialpsykiatrien. Udover byggeprojekter og 
udvikling af tilbudsviften til borgere med psykiske lidelser, er der også fokus på at få et stærkt fælles fagligt 
fundament, hvor borgerens recoveryproces understøttes gennem rehabilitering, og hvor værdighed, meningsfuldhed 
og selvstændighed er centrale begreber. Oplægget fokuserer på tilblivelse af en grundfortælling, en faglig guide og 
obligatorisk kompetenceudvikling for alle ansatte. Hvordan ser processen ud for hhv. en projektansvarlig og en 
ergoterapeut i praksis? 
 

Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdighed i ældreplejen  
Oplæg ved Kari Rose Holm, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen. 
Intro til Videnscentrets opståen, formål og målgrupper.  
 

• Hvordan er videnscentrets aktiviteter udviklet i samarbejde med praksis?  

• Hvad ”kan man få” i Videnscentret? 

• Hvordan bidrager ergoterapeuter allerede nu ind i Videnscentrets arbejde og  

• Hvad er den overordnede læringsmæssige vinkel på videnscentrets arbejde? 
 

Jonas Holsbæk, privatansat konsulent, supplerer med oplæg den læringsmæssige tilgang og metode i arbejdet som 
værdighedskonsulent og rejseholdskonsulent med ergoterapeutisk vinkel.  
 

Tid og sted 
Onsdag den 3. april kl. 12.30- 15.45. DGI Conference, Tietgensgade 65, 1704 København V. 
Sådan tilmelder du dig 
Medlemmer af Ergoterapeutforeningen tilmelder sig via log in på mit.etf.dk senest 26.marts 2019.  
Du finder temamødet under Generalforsamlingen i Region Øst den 3. april.  
 
Der er mulighed for en sandwich kl. 12.00, hvis du særskilt melder dig til frokost. Du er velkommen til at invitere en 
gæst med. Gæstens navn, stilling og arbejdsplads sendes til ne@etf.dk med ”Gæst temamøde 3.april” i emnefeltet. 
 

Dine projekter 
Hvis du vil dele ud af dine erfaringer om praksis- og kompetenceudvikling, kan du sende en beskrivelse af dit projekt 
(omfang 1 side), gerne med kontaktoplysninger, til Åse Munk Mortensen på aamm@etf.dk. Vi vil formidle det til 
deltagerne til inspiration, hvis du giver os samtykke til det.  
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