
 
 

HVORDAN HJÆLPER VI HINANDEN I ERGOTERAPEUTFORENINGEN 
- Kommunikationsafdelingen og de faglige selskaber (EFS) og netværk (FNE) 

Kommunikationsafdelingen er altid indstillet på at bistå netværkene med kvalificering af diverse 

formidlingsopgaver og bestræber sig altid på at være tilgængelig for netværkene i det omfang, det er 

praktisk muligt.  

Hjælp og kvalificering i forhold til etf.dk 
På etf.dk har selskaber og netværk mulighed for at promovere netværkenes aktiviteter. Det sker ikke 

mindst i form af kalenderen, hvor der er mulighed for at lægge eksempelvis temadage og 

generalforsamlinger i selskabet op og få hjælp til at håndtere tilmeldingerne til dem gennem Etf.  

Læs mere her > skabelonen for kalenderen 

Hvert selskab har sin egen side på etf.dk under menupunktet "Ergoterapi og Politik" og "faglige fora". Her 

kan man uploade med relevant indhold til selskabernes medlemmer og andre interesserede. Det er 

selskaberne selv, der vedligeholder siderne. Derfor anbefaler Kommunikation, at man som selskab eller 

netværk har en web- og kommunikationsansvarlig, der er ansvarlig for det indhold, som man ønsker at 

publicere, og som rent praktisk står for denne del.  

Kommunikationsafdelingen hjælper netværkene med at opdatere sider, lægge relevante dokumenter op 

m.m. Kontakt webredaktør Sebastian List Feirup på slf@etf.dk. 

Hjælp og kvalificering i forhold til nyhedsformidling  
Kommunikationsafdelingen er ansvarlig for nyheder på etf.dk og vurderer fra nyhed til nyhed, om denne 

også er relevant for et givent selskab alt efter nyhedens emne. Hvis den er relevant lægges den op på 

netværkssiden som nyhed.  

Hvis man som selskab eller netværk har brug for bistand i forhold til formidling af nyheder og vil have 

sparring til vinklingen, er man velkommen til at kontakte kommunikationsansvarlig Luise Bæhrenz Hjort på 

lh@etf.dk.  

Grafiske produkter  
Kommunikation kan desværre ikke bistå med grafisk bistand, da det er kompetencer, vi ikke har internt. 

Kommunikation vil dog altid gerne være behjælpelig med kontakten til en grafiker og bidrage med input til 

det ønskede produkt.  

Sociale medier som f.eks. Facebook, og LinkedIn 

Kommunikation rådgiver gerne om, hvordan de sociale medier anvendes, og hvad der er best practice og 

muligt på den valgte platform.  
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Det tilbyder fagbladet 

Fagbladet Ergoterapeuten er altid åben for input til historier fra selskaberne/netværkene. Det gælder såvel 

store som små historier. Det kan handle om en særlig problemstilling, som medlemmer af selskabet er 

optaget af, det kan være et tip om en udenlandsk oplægsholder, der er inviteret til en temadag eller det 

kan være historien om et medlem, der har haft en helt særlig oplevelse med sit fag. 

Historier fra netværkene indgår i den redaktionelle vurdering af, hvilket stof der skal bringes i fagbladet – 

print og online på etf.dk/ergoterapeuten. Ligesom selskaber/netværk som nævnt er velkomne til at foreslå 

historier, er redaktionen også selv opsøgende i forhold til aktuelle og relevante historier.  

Har du en idé til en artikel eller et tip til noget, vi skal se nærmere på, er du velkommen til at sende en mail 

til redaktionen@etf.dk eller kontakte redaktøren direkte. 

Kommunikation anbefaler desuden, at netværkene har en web- og kommunikationsansvarlig, der er 

ansvarlig for det indhold, som man ønsker at publicere, og som rent praktisk står for denne del.  

Kontakt 

• Ergoterapeuten, redaktør Trine Vu, tv@etf.dk  

• Webredaktør, Sebastian List Feirup, slf@etf.dk  

• Kommunikationsansvarlig, Luise Bæhrenz Hjort, lh@etf.dk 
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