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Nyhedsbrev nr.  16 Efterår 2020

Indkaldelse til generalforsamling
I henhold til vedtægterne indkalder vi til selskabets ordinære generalforsamling, som 

afholdes 

Fredag den 23. oktober 2020 kl. 15.00 – 16.00

General forsamlingen er i år online via teams.

Samtlige medlemmer vil 1 uge før generalforsamlingen modtage mail 

fra ETF, med link til virtuelt rum og dermed have mulighed for at 

deltage. 

Dagsorden sendes ud til alle selskabets medlemmer via ETF.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen 

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen skal sende en mail til formanden med 

navn, arbejdsadresse, og et par linjer om baggrund for at opstille. Man kan også opstille 

på selve dagen.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Formand Pernille Thomsen, 

Mail: Pernille.Holt.Froekjaer.Thomsen@rsyd.dk

BESTYRELSEN

Formand   Økonomi   Webmaster  Jytte          Bodil          Cæcilie       Helle         Lina 

Pernille     Henriette   Freja Kønig  Rotbøl       Fauerskov Neumann    Obbekær  Eliasson

Thomsen  Niemann   Gissel

mailto:Pernille.Holt.Froekjaer.Thomsen@rsyd.dk


I juli i år blev vi, kontaktet af forfatter Marina Fauerholdt der har skrevet den 
personlige beretning ”Barberbladstræet” hun skriver selv således. 

Jeg har skrevet den personlige beretning “Barberbladstræet” som udkom fra Forlaget 
Mellemgaard. Alle der har læst min bog mener at min bog vil være ideel til 
uddannelse . Jeg har skrevet om min barndom ... eller mangel på samme. 
Som 5 årig til jeg blev 16 blev jeg misbrugt sexuelt af 3 familiemedlemmer, og der var 
meget druk og vold i vores hjem. Jeg udvikler svær psykisk sygdom med diagnosen 
paranoid skizofreni og svær selvskade. Det er en voldsom bog som i detaljer 
beskriver de sexuelle overgreb jeg voksede op med. Det er voldsomt men nødvendigt 
for mig for at komme videre i livet. 
Min selvskade var ofte ved at koste mig livet. Jeg har beskrevet de dybe psykoser jeg 
stod i.. så er det hele nemmere at forstå. 
Nu, nu er jeg kommet ud på den anden side af det helved jeg befandt mig i. 
“Barberbladstræet” er et bevis på at man kan komme ud på den anden side. 
Jeg mødte kærligheden i min mand for snart 11 år siden. Han reddede mig ud af det 
helved jeg befandt mig i. 
I dag er jeg glad og har et fantastisk dejligt liv. 

Vi håber i er blevet inspireret til ny læsning med denne bog!    

Ny udgivet bog 
”Barberbladstræet”

Af Marina Fauerholdt



Projekt karriereveje i den regionale psykiatri

Af Cæcilie Neumann faglig projektleder og bestyrelsesmedlem i EFS Psykiatri og

Psykosocial Rehabilitering

I vores nyhedsbrev vinter 2019, fortalte Anne Marie Torsting, Fagleder for Ergoterapi, 

Psykiatrisk Center Sct. Hans, om hendes deltagelse i Sundhedsstyrelsens 

arbejdsgruppe vedr. “Anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af 

sundhedspersonale i psykiatrien”. Dette arbejde udmundede i en række generelle 

anbefalinger for faggrupperne, der blev publiceret i januar 2020 med 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/nye-anbefalinger-skal-faa-flere-til-at-vaelge-

psykiatrien

Efterfølgende har Sundhedsstyrelsen indledt et samarbejde med de forskellige 

faglige selskaber om at beskrive mulige karriereveje i  psykiatrien for sygeplejersker, 

psykologer, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. 

Opgaven lød på at beskrivelserne skulle indeholde muligheder for faglig udvikling, 

forskning, kvalitetsarbejde og ledelse.

EFS Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering, og Ulla Garbøl fra Etf, der er 

administrativ projektleder, har fået Lone Decker og Henrik Kruuse-Hansen, fra 

Københavns Professionshøjskole, til at være leverandører på de skriftlige produkter, 

i beskrivelsen af mulige karriereveje for ergoterapeuter i psykiatrien. Det er blevet til 

en grundig gennemgang og bredtfavnende beskrivelse af ergoterapeutisk praksis i 

hospitalspsykiatrien. Herigennem er det tydeligt at ergoterapeuter spiller en yderst 

relevant rolle i psykiatrien.

Den skriftlige beskrivelse indeholder også en kompetenceprofil af ergoterapi i 

psykiatrien, ligesom der på det seneste er blevet udfærdiget i den palliative indsat, 

på hjælpemiddelområdet, på dysfagiområdet, på nerurorehabiliteringsområdet og på 

det medicinske akutte område. Dette giver os en referenceramme for, hvilke opgaver 

ergoterapeuter kan varetage og hvilke kompetencer, der skal til for at løse opgaverne 

på et højt fagligt niveau.



• 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

Ud over de skriftlige produkter har vi fået produceret en række portrætfilm af 

ergoterapeuter med forskellige arbejdsområder i hospitalspsykiatrien. Vi har også 

fået lavet 5 podcastafsnit om psykiatrisk ergoterapi. Emnerne er bl.a. recovery, 

skabende aktiviteter, og ergoterapi i beskæftigelsesindsatsen på tværs af region og 

kommune. Den udkommer på Ergoterapeutforeningens podcastkanal. Vi har fået 

hjælp af eksterne journalister, til at stå for film og podcast

Alle disse produktioner vil blivet udgivet løbende hen over efteråret og vinteren 2020. 

De bliver bl.a. distribueret via proffesionshøjskolerne til de studerende, og via 

ergoterapeutforeningens facebook og Instagram. Vi håber at i vil følge med, og 

hjælpe med at dele dem, så flere kan få indblik i det fantastiske arbejde i alle gør i 

psykiatrien.

Vi arbejder ihærdigt på at kunne tilbyde jer medlemmer vores 

årlig seminar, som vil blive til foråret. Hvordan det præcist 

afholdes vides endnu ikke men, som sagt vi gør hvad vi kan og 

ser frem til at vi kan mødes igen. Vel mødt til forårs seminar!

Projekt karriereveje i den regionale psykiatri

Af Cæcilie Neumann faglig projektleder og bestyrelsesmedlem i EFS Psykiatri og

Psykosocial Rehabilitering
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10-års planen for 
psykiatrien

Regeringen har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en 10-års plan for 
mennesker med mistrivsel og/eller psykiske lidelser. Målet er, at 10-års 
planen skal sikre en samlet langsigtet retning for udviklingen af indsatsen, 
således at færre vil opleve alvorlige konsekvenser af mistrivsel og psykisk 
lidelse. 

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Socialstyrelsen fået til opgave at 
udarbejde Status og udfordringsbillede på tværs af social- og 
sundhedsområdet, hvor de væsentligste udfordringer i indsatserne til 
mennesker med mistrivsel og/eller psykiske lidelser identificeres. 
Ergoterapeutforeningen er repræsenteret i arbejdsgruppen for indsatsen i 
den regionale voksenpsykiatri ved Jytte Rotbøll, og i følgegruppen ved 
konsulent Maj Fjordside. Der er herudover tre arbejdsgrupper, hvor vi 
desværre ikke er repræsenteret:  Indsatsen i det primære sundhedsvæsen 
herunder den psykosociale indsats i kommunerne, Indsatsen i forhold til 
børn og unge og Indsatsen i forhold til mental sundhed og 
sundhedsfremme. 

Det faglige oplæg fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen forventes 
afsluttet i starten af 2021, og herefter er der lagt op til politiske 
forhandlinger. Ergoterapeutforeningen arbejder i tæt samarbejde med EFS 
Psykiatri og Psykosocialrehabilitering om at få sat et ergoterapeutisk aftryk 
både fagligt og politisk ift. 10-års planen for psykiatrien

Nyt fra Ergoterapeutforeningen
Kontakt konsulent Maj Fjordside, mf@etf.dk

Hvad sker der ellers i år?

• Online Psykiatritop møde torsdag d. 8. oktober fra kl. 19:00 til 22:15 
https://www.psykisksaarbar.dk/psykiatritopmoede-2020

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/
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10-års planen for 
psykiatrien

Historisk enighed om fremtidens psykiatri

Ergoterapeutforeningen står sammen med 43 andre organisationer om otte 
konkrete anbefalinger til et løft af psykiatrien.

Løft socialpsykiatrien, så borgere med behov for social støtte hurtigt modtager en 
fagligt specialiseret, tilstrækkelig og stimulerende indsats.

1. Løft behandlingspsykiatrien, så kvaliteten styrkes, og alle, der har behov, kan 
(for)blive indlagt.

2. Løft indsatsen for borgere med behov for en samlet misbrugsbehandling og 
psykiatrisk behandling.

3. Et løft, så alle berørt af psykisk sygdom oplever, at hjælpen er koordineret 
mellem sektorer.

4. Løft støtten til pårørende til mennesker ramt af psykisk sygdom.

5. Løft den tidlige og forebyggende indsats for alle borgere med psykisk sygdom.

6. Et løft, så alle børn, der har behov, får en systematisk og effektiv tidlig indsats.

7. Løft mulighederne for psykiatrisk forskning.

Anbefalingerne skal føde ind til det politiske arbejde med at udforme en ny 10-års 
plan for psykiatrien.

Læs mere her: https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/historisk-enighed-om-
fremtidens-psykiatri

Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om fordelingen af 600 
millioner til psykiatrien

På Finansloven sidste år, blev der afsat 600 mio. kr. årligt til psykiatrien. I foråret 
blev Regeringen og Danske Regioner enige om, hvordan pengene skal fordeles.

Ud af de i alt 600 millioner skal de 510 millioner gå til at udvide kapaciteten og 
sikre flere ansatte i psykiatrien. I aftaleteksten lyder det også, at pengene også 
kan gå til at kompetenceudvikle personalet. De resterende 90 mio. kr. er målrettet 
retspsykiatrien. 

Som en del af forhandlingen blev der også indgået aftale om, at de ”særlige 
pladser” i psykiatrien fremadrettet kan bruges mere fleksibelt af regionerne. Det 
indebærer, at regionerne kan ”ommærke” særlige pladser til almindelige 
sengepladser i psykiatrien i det omfang, der er ledig kapacitet fremgår det af 
aftaleteksten. Samtidig er finansieringen af de særlige pladser ikke længere 
tilvejebragt af kommunerne.

Det sidste element i aftalen går på en udvidelse af Sikringen i Slagelse.

Læs mere her: https://www.altinget.dk/artikel/live-aftale-paa-plads-om-600-mio-kr-
til-en-styrket-psykiatri

Nyt fra Ergoterapeutforeningen
Kontakt konsulent Maj Fjordside, mf@etf.dk
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