
Nyhedsbrev fra EFS Lungerehabilitering 

Nyt fra bestyrelsen 
Kære medlemmer,  

Den 28.oktober 2019 blev der afholdt generalforsamling og temadag i EFS 
Lungerehabilitering. Denne gang blev det afholdt i Horsens. Vi havde en 
spændende og indholdsrig temadag med emner som angst og KOL. GOLD 
klassifikationen for KOL blev gennemgået og der var et oplæg omkring KOL 
og dysfagi med afsæt i litteratursøgning i forhold til formidling af nyeste 
viden. Vi er fortsat et lille selskab med 43 medlemmer.  

På generalforsamlingen blev alle genvalgt og bestyrelsen har efterfølgende 
konstitueret sig som følgende: 

 

- Gitte Johannesen, Region Sjælland, formand.  

- Marlene Thanning Helms, Horsens Kommune, økonomiansvarlig. 

- Maja Primdal Hansen, Sorø Kommune, bestyrelsesmedlem. 

- Line Anja Mogensen, Odense Kommune, bestyrelsesmedlem. 

- Malene Juul Hylle, Regionshospitalet Horsens, bestyrelsesmedlem.  

 

Der var desværre ingen der ønskede at stille op som suppleanter til 
bestyrelsen.  

I forbindelse med generalforsamlingen gav formanden en årsberetning for 
hvad selskabet har arbejdet med, samt EFS Lungerehabiliterings 
arbejdsprogram for 2020 blev fremlagt. I det følgende afsnit vil der være en 
beskrivelse af årsberetning og arbejdsprogrammet for 2020.  
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Årsberetning fra formanden 
Formanden for EFS Lungerehabilitering kom med årsberetning fra 
bestyrelsen og et udpluk af de aktiviteter, som der i selskabet er arbejdet 
med siden 2017.  

I 2018 blev der afholdt 2 temadage, der omhandlede de energibesparende 
arbejdsmetoder. Temadagene blev afholdt i henholdsvis Roskilde og 
Horsens. De var ment som en opfølgning på selskabets pjece ”Pust liv i 
hverdagen – energibesparende arbejdsmetoder” sammen med emner som 
mindfulness, måling af saturation, ”Soda Pop Can Model” og 
aktivitetsanalyse. 

Igennem længere tid har selskabet arbejdet med udgivelse af pjecen ”KOL 
og synkebesvær”. Pjecen er nu udgivet og blev omdelt for første gang på 
generalforsamlingen. I et senere afsnit vil der være en yderligere beskrivelse 
af pjecen.  

EFS Lungerehabilitering samarbejder fortsat med Lungeforeningen. Et 
tidligere medlem af bestyrelsen fra EFS Lungerehabilitering fungerer fortsat 
som rådgiver og repræsentant for selskabet og Ergoterapeutforeningen i 
Lungeforeningen. På Lungeforeningens hjemmeside er der kommet nye 
overskrifter. Der står eksempelvis ”Få mere energi i hverdagen og en god 
hverdag”. Under denne overskrift henvises der til de energibesparende 
arbejdsmetoder og der linkes til pjecen ”Pust liv i hverdagen – 
energibesparende arbejdsmetoder” på Ergoterapeutforeningens 
hjemmeside.  

 

På Lungeforeningens hjemmeside henviser de blandt andet til de energibesparende 
arbejdsmetoder og pjecen ”Pust liv i hverdagen – Energibesparende arbejdsmetoder”.  
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Maja Primdal Hansen repræsenterer fortsat Ergoterapeutforeningen og EFS 
Lungerehabilitering i DrKOL, der er Dansk register for Kronisk Obstruktiv 
Lungesygdom. Der arbejdes forsat på indflydelse på forskellige indikatorer, 
som eksempelvis KOL-rehabilitering og på en indikator for dysfagi.  

Som repræsentant for Ergoterapeutforeningen, så sidder Gitte Johannesen i 
en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen med fokus på multisygdom. Her 
arbejdes der blandt andet med anbefalinger og på at skabe øget viden på 
området. Derudover arbejdes der med digitale løsninger indenfor området. 
På generalforsamlingen blev Anne Frølich et al.’s ”Hvidbog om 
multisygdom” anbefalet.  

På generalforsamlingen var der derudover indkomne forslag, så som øget 
viden om respirationsfysiologi, viden om træthed (fatique) og hvilken 
indvirkning det har. Derudover var der ønske om øget viden om søvn og 
søvnbesvær, samt ændring og indarbejdning af nye vaner, herunder læring 
og læringsmetoder. Alle emner er noteret af bestyrelsen, der vil tilstræbe, i 
en eller anden grad, at imødekomme de indkomne forslag.   

 

Arbejdsprogrammet for 2020 
På generalforsamlingen blev bestyrelsens arbejdsprogram for 2020 fremlagt 
og godkendt af de fremmødte. Arbejdsprogrammet for 2020 er som 
følgende:  

I selskabet har vi været i kontakt med Norge og har i forskellige 
sammenhænge etableret kontakt dertil. Der er dog et ønske om at 
samarbejde med andre europæiske ergoterapeuter, der arbejder med 
lungeområdet for at hente anden og ny viden på området. I den forbindelse 
har der allerede være den første kontakt til ergoterapeuter fra henholdsvis 
England og Island. Bestyrelsen arbejder videre med de tilbud der er 
modtaget. Der er derfor budgeret i regnskabet for 2020 med, at der vil blive 
anvendt penge på at indhente ny viden og inspiration til praksisudvikling 
indenfor området i form af besøg og erfaringsudveksling.   

Der vil være øget fokus på palliation og lungesygdomme. Der er generelt et 
ønske om at arbejde med andre relevante mono- og tværfaglige selskaber 
og samarbejdspartnere. Det er noget der vil blive arbejdet videre med i 2020.  

Der er fortsat et stort ønske fra bestyrelsen om at arbejde med 
kompetenceprofiler for ergoterapeuter, der arbejder med lungeområdet.  

Sidst ønskes der fokus på telemedicinske løsninger indenfor det 
lungemedicinske område.  
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KOL og synkebesvær 
Ny pjece 

              

Pjecen ”KOL og synkebesvær” er nu udkommet. Den er tiltænkt borgere og 
patienter med KOL, der har synkebesvær. Der er et ønske om at udarbejde 
en lignende pjece, der er rettet mod ergoterapeuten. 

Arbejdet med pjecen har været en længere proces. I den sidste fase har der 
været sparring med dygtige ergoterapeuter, forskellige samarbejdspartnere 
samt brugerne. Indenfor nærmeste fremtid vil pjecen være tilgængelig på 
Ergoterapeutforeningens hjemmeside. Det er første udgave og vi er meget 
interesseret i at modtage tilbagemeldinger om indhold og hvordan den 
fungere i praksis. Pjecen er tilgængelig på Ergoterapeutforeningens 
hjemmeside. Du kan finde den på https://www.etf.dk/pjece-kol-og-
synkebesvaer. Vi håber, at I vil tage godt imod den.  

 

Billede af bestyrelsen. Fra venstre: Maja Primdal Hansen, Gitte Johannesen, Malene Juul 
Hylle, Line Anja Mogensen og Marlene Thanning Helms.  
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Kontakt  

Ergoterapifagligt selskab for Lungerehabilitering. Kontakt bestyrelsen på  

efslunge@gmail.com  

 


