
 

 
 

 

 
DAG 1 
 

 

9.00 - 10.00 Ankomst og morgenmad  

 

10.00 - 10.10 Velkomst v/ Tina Nør Langager, formand, Ergoterapeutforeningen.  

 

10.10 - 10.40 How to strengthen an evidence-based approach in OT and rehabilitation 
interventions? Evidence-based 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 
evidence-based practice. Implementation 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 evidence-based practice will be discussed and recommendation for 
the future will be presented. v/ Maurits van Tulder, professor in evidence based physiotherapy and 
Occupational Therapy, Aarhus University 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 internationally and in Denmark. v/ Hans 

Jonsson, professor in Occupational Therapy and Occupational Science, Syddansk Universitet & 

Associate Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 

 

11.10 – 11.40 Kaffe og besøg på stande 



 

11.40 – 11.50 Overrækkelse af Ergoterapeutforeningens Bachelorpris v/ Lotte Lagoni, 

næstformand Ergoterapeutforeningen 

 

11.50 - 12.20 Forsker og ergoterapeut Eva 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 
ADL-Interview (ADL-I), som kan anvendes i praksis, mens det andet projekt omhandler udvikling 
og afprøvning af et ergoterapeutisk ADL interventionsprogram til personer med kronisk sygdom. v/ 
Eva Ejlersen Wæhrens, lektor, Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi ved 
Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk 
Universitet  
 
12.20 – 12.30 Overrækkelse af Ropox-prisen v/ Lotte Lagoni, næstformand, 

Ergoterapeutforeningen  

12.30 – 13.30 Frokost og besøg på stande 

 

13.30–14.30 Otte Parallelsessioner – viden fra ergoterapeutisk forskning og praksis: 

 

1. Hands-on dysfagi workshop v/ Daniela Jakobsen, ergoterapeut med 

specialistgodkendelse i neurologi og senior FOTT-instruktør, Rigshospitalet, Louise 

Sonne Klint ergoterapeut, Helsingør kommune, Christina Ferm, ergoterapeut og klinisk 

underviser, Roskilde kommune (arrangeret og afholdes af EFS Dysfagi) 

2. Evidence-based practice / Evidensbaseret praksis v/ Maurtis van Tulder, professor og 

Lisa Østergaard ph.d, assistant professor, Aarhus Universitetshospital & Aarhus 

Universitet sessionen er på engelsk 

3. Kompetencebeskrivelser på hjælpemiddelområdet v/ Aase Brandt seniorforsker, lektor 

FiA, SDU og Didde Neuchs Christensen, konstitueret centerchef, 

Hjælpemiddelcenteret, Københavns kommune 

4. Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Hvad betyder et godt tværfagligt samarbejde 

for trivsel og kvalitet i opgaveløsningen. Afsættet er begrebet ’Relationel Koordinering’ 

v/ Inger Marie Wiegmann, Partner i Team Arbejdsliv. Eksempel fra praksis v/ Britt Sloth 

Bengtsen, leder af hverdagsrehabilitering og Jette Nijland-Gjerrild, TR, Rehabiliterings- 

og proceskonsulent Lisa Nepper, Frederikshavn kommune 

5. Beskæftigelse: Når mennesker med psykiske funktionsnedsættelser skal i job eller 

uddannelse v/ Anette Hansen, seniorkonsulent, Cabi og Birthe Bruun Olsen, 

specialergoterapeut, Morfeus i Risskov 

6. Demens og ergoterapi – hvor langt er vi? v/ ergoterapeuterne Christina Hjelm Jakobsen 

og Helle Espersen, Herning kommune, ergoterapeut, Master i natur, sundhed og haver 

Lise Nevstrup Andersen, Aalborg kommune & Lotte Kofoed Hansen, Demensfaglig 

rådgiver, Københavns Kommune (arrangeret i samarbejde med EFS Geriatri og 

Gerontologi) 

7. Ergoterapi på håndområdet v/ Alice Ørts, ergoterapeut, cand.scient.san, ph.d OUH 

samt Helene Nørgaard, ergoterapeut og klinisk underviser, Lisa Bay Johansen, 

ergoterapeut og Thea Ransby, ergoterapeut og cand.scient.san, alle fra 

Regionshospitalet Silkeborg (arrangeret i samarbejde med Dansk Selskab for 

Håndterapi) 



8. Moderne teknologi i rehabilitering - et kig ind i fremtiden for ergoterapi v/ Hans Christian 

Skyggebjerg Pedersen, ergoterapeut, Neurorehabiliteringen 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 (særskilt 

program herfor, når vi nærmere os konferencens afholdelse) 

 

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 malnutrition, 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 evidence-based assessment 
and interventions in persons with swallowing problems: facts and fiction. v/ Renee Speyer, 
professor Oslo Universitet 

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 Danmarks højeste ergoterapeut (188cm), han er helt 
vild med at lave podcast og TV, og så har Jasper en ADHD-diagnose, som han er meget glad 
for. v/ Jasper Ritz, ergoterapeut, tv-vært, tilrettelægger og konceptudvikler 

19.00 Middag med velkomstdrink, tre retters mad, to glas vin og kaffe  

Fejring af Etf’s 80 års fødselsdag og DJ Disse efter middagen. 

 

 

 
 
 

DAG 2 
 
 
7.00 -7.30 Løb med formanden 
 
9.00–9.05 Godmorgen v/ Tina Nør Langager, formand, Ergoterapeutforeningen 



 
9.05–9.35 Psykosocial rehabilitering. Recoveryorienteret kvalificering v/ Finn Blickfeldt 

Juliussen, specialkonsulent, Team psykisk sårbarhed, Socialstyrelsen  

9.35 -10.05 Et paradigmeskift på socialområdet? v/ Lone Rasmussen, direktør i Skanderborg 

Kommune, og Gitte Grill, leder på 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 forskningsfelt. Litteraturlæsning og kreativ skrivning i 

forlængelse deraf kan styrke og udvide den sundhedsfaglige persons menneskelige og empatiske 

kompetencer 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. v/ Peter 

Simonsen, ph.d., professor i europæisk litteratur på Syddansk Universitet 

10.35 -10.45 Overrækkelse af Protac- legatet v/ Lotte Lagoni, næstformand 

Ergoterapeutforeningen  

 

10.45 -11.10 Kaffe og besøg på stande 

11.10 –12.10 Otte parallelsessioner – viden fra ergoterapeutisk forskning og praksis: 

1. Digital mental sundhed – hvad er det? v/ Marie Paldam Folker, leder af Telepsykiatrisk 
Center, Region Syddanmark og Helle Nystrøm Svendsen, ergoterapeut, psykiatrisk 
afdeling Odense (arrangeret i samarbejde med EFS Psykiatri og Psykosocial 
Rehabilitering) 

2. Udvikling og evaluering af komplekse ergoterapeutiske interventioner v/ Lisa 
Østergaard ph.d, assistant professor Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet 
(session målrettet udviklingsterapeuter og forskere) 

3. Inklusion i folkeskolen v/ Maria Christina Secher Schmidt, lektor, Københavns 
Professionshøjskole, Mette B Nielsen, afdelingsleder for indskolingen og fritidsdelen 
Holbergskolen, Dianalund og Christina Lynge, ergoterapeut og pædagog, 
Holbergskolen, Dianalund (arrangeret i samarbejde med EFS Børn & Unge) 

4. Smerteområdet – nyt arbejdsområde for ergoterapeuter v/Jeanette Reffstrup 
Christensen, ph.d, adjunkt, SDU, Svetlana Solgaard Nielsen, cand.san.ergo, Slagelse 
Sygehus & Michael Vind Lassen ergoterapeut og formand for PFFL: Patientforeningen 
for funktionelle lidelser 

5. Fællessprog III – ergoterapeutisk dokumentation på tværs af træning, rehabilitering og 
myndighed v/ Rikke Bøgeskov Mortensen, konsulent KL samt Birgitte Grønnegaard 
Jepsen, ergoterapeut og leder af hjemmerehabilitering og visitation samt Lene Bleis, 
ergoterapeut, begge fra Rudersdal Kommune 

6. Perspektiver på aktivitetsbegrebet v/Jesper Larsen Mærsk, ergoterapeut og ph.d., PH 
Absalon, Jacob Østergaard Madsen, ergoterapeut og ph.d., UCN & Hanne Peoples 
ergoterapeut og ph.d. UCL 

7. Workshop om funktionsevnevurderinger på beskæftigelsesområdet v/ Ulrik Gensby, 

arbejdslivsforsker, Team Arbejdsliv 

8. Kompetencebeskrivelser på Neurorehabiliteringsområdet v/ Jim Jensen, 
udviklingsergoterapeut, Hammel Neurocenter (arrangeret i samarbejde med EFS 
Neurorehabilitering) 

 

12.10 –13.10 Frokost og besøg på stande  



13.10 -14.10 Postersessioner i de otte lokaler med 5 præsentationer i hver session (særskilt 

program herfor, når vi nærmere os konferencens afholdelse) 

 

14.10–14.40 Kaffe og besøg på stande (sidste mulighed for besøg på standene) 

14.40 – 15.10 Om Rehabilitering ved livstruende sygdomme v/ 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 

daglige 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. v/ Helen Eriksen, Cand. 

Psych, erhvervspsykolog. Trivsel, sammenhæng og mening. De tre ord er vigtige for Helen 

Eriksen. Samtidig er de fuldstændigt 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 følelsen af at 

gøre en forskel for sig selv og for andre.” 

15.55 –16.00 Afrunding og tak for denne gang v/ Tina Nør Langager, formand, 

Ergoterapeutforeningen  

 

 


