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BESTYRELSEN
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Kære Medlemmer.

Vi håber i alle er kommet godt ind i det nye år og venter 

spændt på nye arrangementer i EFS psykiatri og 

psykosocial rehabilitering. 

Plan for temadag og seminar i år.

I år har vi planer om igen at afholde temadag i foråret, og et 

to-dages seminar i efteråret. Planerne for indhold er 

desværre ikke faldet helt på plads. Derfor må i vente med at 

høre nærmere. Vi sender info ud på mail og på Facebook. Vi 

afholder generalforsamling i forbindelse med temadagen. 

Planen er at det ene tema bliver om overlap mellem 

skizofreni og autisme.

• 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
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Vellykket temadag om kontaktpersonrollen d. 4/11-21

Vi havde et solidt fremmøde til temadagen i Odense om 
kontaktpersonrollen, med 54 deltagere fra hele landet. Lisette 
Valter guidede os igennem dagen, der var en vekslen mellem 
hendes oplæg, og input fra deltagerne omkring deres udfordringer 
og løsningsforslag.
Hvis ikke man kunne deltage, eller bare gerne vil læse mere om 
kontaktpersonrollen, kan bogen ”Kontaktperson - at arbejde med 
og for mennesker med sindslidelser” af Lisette Valter og Solveig 
Repsdorff anbefales. 

Af Cæcilie Neumann

10-årsplanen for psykiatri

Arbejdet med 10-årsplanen har været længe undervejs. Men nu 

er den her!

I arbejdsgruppen har selskabet været repræsenteret af Tina Nør 

Langager, så vi har stået stærkt, i de tunge forhandlinger. Det 

har været en lang proces med mange kapitler der har været 

sendt forbi bestyrelsen, så vi har haft mulighed for at bidrage 

med kommentarer. Vores fokus har været på aktiviteter, 

sanseintegration, men også i høj grad på recovery, da det går 

hånd i hånd med den ergoterapeutiske praksis. Den samlede 

plan findes her https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/10AARS_PSYK-

PLAN.ashx?la=da&hash=CD317811318C4499D2453F25DCEC

92B9DF41DE08&fbclid=IwAR2dRI2hIz-

AT2zR95rCUO1Dz3XlZHCrAvXCJAUo6CX_IJew9yqeOPpYOIY

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/psykiatriplan/10AARS_PSYK-PLAN.ashx?la=da&hash=CD317811318C4499D2453F25DCEC92B9DF41DE08&fbclid=IwAR2dRI2hIz-AT2zR95rCUO1Dz3XlZHCrAvXCJAUo6CX_IJew9yqeOPpYOIY


Boganmeldelse
Af Jytte Rotbøl

I Ergoterapeuten No 08/2021 fortæller 
Finn Blickfeldt Juliussen meget personlig 
om sit liv, om opvæksten på børnehjem 
og arbejdet som voksen med at blive et 
helt menneske for ikke at ende i 
offerollen. 

Finn Blickfeldt Juliussens er uddannet 
ergoterapeut – blandt andet, og 
igennem de sidste mange år har han 
været ansat som specialkonsulent i 
Socialstyrelsen. Hans nye bog Recovery-
orienteret rehabilitering gennemsyres af 
en visionær og vedholdende insisteren 
på: 

”at personer med funktionsnedsættelser 
og deres selvvalgte netværk bør have en 
radikal anderledes hovedrolle: 
aktørrollen”

Bogen henvender sig til fagprofessionelle 
m.fl. og præsenterer en bred vifte af 
emner; begreber og metoder 
centraliseret om bogens overordnede 
emne. Den kan læses som et hele, men 
kan også bruges som opslagsbog.

Bestyrelsen vil hermed anbefale bogen 
til alle ergoterapeuter som gerne vil 
arbejde klientcenteret (jf. indefra-
perspektivet), ressourceorienteret og 
reelt samarbejde med aktøren og 
dennes selvvalgte netværk.

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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Kunne bestyrelsesarbejdet have din interesse?

Igen i år skal vi på Generalforsamlingen sige farvel til et 

bestyrelsesmedlem. Det betyder, at vi har brug for nye 

kræfter og derfor vil vi be´ dig overveje om det kunne 

være noget for dig med en post i bestyrelsen.

Som bestyrelsesmedlem får man bl.a.:

• Indsigt og viden om, hvad der rør sig fagligt og politisk 

bredt indenfor mental helse/psykisk sygdom/recovery og 

rehabilitering

• Mulighed for at komme med ideer og være med til at 

planlægge arrangementer for selskabets medlemmer

• Mulighed for at deltage aktiv i bestyrelsens drøftelser og 

møder sammen med andre engagerede ergoterapeuter

Vi ser gerne, at bestyrelsen er sammensat bredt fra hele 

landet, erfarne som nyuddannede, fra det kommunale og 

det regionale område, fra ergoterapeutuddannelserne 

mv. Meget kan foregå on-line, så geografi er ingen 

hindring. Ligesom vi har en åben dialog om, hvilke 

muligheder vi hver især har for at byde ind på opgaver. 

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål - men ellers 

kom frisk - vi har brug for dig 🙂



Nyt om specialuddannelse i psykiatri for 
ergoterapeuter og fysioterapeuter
Af Cæcilie Neumann

I foråret 2021 blev vi, i Ergoterapifagligt Selskab for 
Psykiatri og Psykosocial rehabilitering, inviteret til at 
stille med tre deltagere til en arbejdsgruppe i 
Sundhedsstyrelsen, med det formål at lave et oplæg til 
Sundhedsministeriet der beskriver behovet for og forslag 
til udformning af en specialuddannelse. Ud over vores 
formand Cæcilie Neumann, fik vi Siv Bjørkedal og Anne 
Marie Thorsting, med i arbejdsgruppen, og det vil vi sige 
dem en stor tak for. Det er en stor hjælp, når i 
medlemmer hjælper med til at løse selskabets opgaver.

Inden jul, fik vi i arbejdsgruppen sat sidste hånd på 
oplægget, og det er nu op til Sundhedsministeren om 
uddannelsen bliver en realitet. Samarbejdet i 
arbejdsgruppen er forløbet rigtig godt, og vi har fået 
forhandlet os frem til bred enighed om oplægget. Vores 
ønske om at specialuddannelsen i psykiatri vil få 
varighed af et år, med skiftevis undervisning og klinik, er 
kommet med i forslaget, og det er vi meget glade for. Vi 
har igennem hele forløbet lagt op til at uddannelsen, 
skal udbydes til både hospitalssektoren og 
kommunalsektoren, men det er ikke blevet skrevet 
tydeligt frem i oplægget til Sundhedsministeren, da 
uddannelsen vil ligge under Sundhedsstyrelsen, der har 
sit primære fokus på hospitalspsykiatrien. Vi har endnu 
ikke fået noget at vide endnu, omkring hvornår forslaget 
vil blive behandlet. Vi må derfor krydse fingre og vente i 
spænding, til vi hører nærmere.


