
Nyhedsbrev fra EFS Lungerehabilitering 

Nyt fra bestyrelsen 

Kære medlemmer 
 
Den 1. november afholdt EFS Lungerehabilitering en temadag 
arrangeret i samarbejde med EFS Kræft og Palliation. Det var en 
spændende dag med oplæg om begrebet aktivitetsbalance, 
redskabet Occupational Balance Questionnaire (OBQ-DK), 
energibesparende arbejdsmetoder, postural kontrol og respiration.  
 
Vi sluttede dagen af med generalforsamling for selskabet, hvor vi 
fik valgt en bestyrelse og en suppleant. Du kan læse mere om 
årsberetning, kommende arbejdsopgaver, samt om den nye 
bestyrelse her i nyhedsbrevet.   
 
Vi hører gerne fra dig. Måske har du en god historie, et projekt 
eller studie, som du gerne vil dele med os andre. Det kan være, at 
du har forslag til emner, spørgsmål eller områder, som du gerne vil 
have uddybet, så skriv til os på efslunge@gmail.com 
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Årsberetning  

På generalforsamlingen i EFS Lungerehabilitering fremlagde Gitte 
Johannesen det arbejde som selskabet har arbejdet med igennem 
den seneste periode. Herunder en kort gennemgang. Yderligere 
uddybning af emnerne kan læses i referatet fra 
generalforsamlingen.  
 
Dysfagi pjece 
Pjecen ”Dysfagi og KOL” blev udgivet i 2019. Vi oplever generelt, 
at der er blevet taget godt imod pjecen. Det faglige selskab for 
lungeergoterapeuter i Norge har også vist interesse for pjecen.  
 
Vi får ofte henvendelser i bestyrelsen omkring hvordan man kan få 
fat i pjecen. Det er desværre ikke muligt at bestille den hos os, men 
den er lavet i en printervenlig udgave. Det er derfor muligt at printe 
pjecen selv. Pjecen kan findes på Ergoterapeutforeningens 
hjemmeside under ’Ergoterapi og politik’, ’Faglige fora’ og ’EFS 
Lungerehabilitering’.  
 
Multisygdom  
Selskabet har i løbet af 2020 været repræsenteret i en 
arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. En arbejdsgruppe der 
havde til opgave at udarbejde en National Klinisk Retningslinje for 
rehabilitering ved multisygdom. Fokus i arbejdet var at nedbryde 
”silo-tankegangen”. Arbejdet sluttede oktober 2020 blandt andet 
grundet områdets kompleksitet.   
 
DrKOL 
Ergoterapeutforeningen er fortsat repræsenteret i DrKOL via EFS 
Lungerehabilitering. Det er Maja Primdal Hansen, der bestrider 
posten.  
 
Lungeforeningen 
Der er fortsat et stort ønske om et samarbejde mellem selskabet og 
Lungeforeningen. Der har i perioden været en artikel i Lungenyt. 
Der er afholdt møde mellem Lungeforeningen og repræsentanter 
fra EFS Lungerehabilitering. Der arbejdes lige nu på i hvilken form 
samarbejdet skal være.  
 
COVID-19 
Arbejdet i EFS Lungerehabilitering har, som alt andet, været 
præget af COVID-19 pandemien. Men det har også åbnet op for 
deltagelse i forskellige opgaver indenfor området.   
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I samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysninger, Danske 
Regioner, Ergoterapeutforeningen, det ergoterapifaglige selskab for 
neurorehabilitering er der udarbejdet COVID-19 pjecen. En folder 
der beskriver nogle gode råd til hverdagen efter COVID-19 eller en 
anden virusinfektion. Pjecen kan findes på 
http://sundhedsformidling.dk/webbutik/covid-19.aspx 
 
 
 
 
EFS Lungerehabilitering har også været repræsenteret i forskellige 
arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen. 
 
Lenette Hesselholt Skov har i perioden 2020-2021 repræsenteret 
selskabet. Afløst af Mette Hedeboe der repræsenterer EFS 
Lungerehabilitering i perioden 2021-2022. En stor tak til begge.  
 
I Sundhedsstyrelsens anbefaling ”Senfølger ved COVID-19” rettes 
et stort fokus mod senfølgerne og hvad vi kan gøre. Her er der fx 
en opmærksom rettet imod, at der laves en udredning og indsats i 
forhold til ADL-evnen. Aktuelt arbejdes der med en revision.  
 
Mette Hedeboe har ligeledes repræsenteret selskabet i en 
klinikergruppe i forbindelse med RehPa’s rehabiliteringsforløb for 
mennesker med langvarige symptomer efter en COVID-19 
infektion.  
 

 

Bestyrelsen i EFS Lungerehabilitering 

Den 1. november 2021 blev der valgt en ny bestyrelse til EFS 
Lungerehabilitering. Alle bestyrelsesmedlemmer var på valg og 
ikke alle ønskede at genopstille.  
 
Tak for indsatsen 
Line Anja Mogensen og Marlene Thanning Helms ønskede ikke at 
genopstille til bestyrelsen i EFS Lungerehabilitering. De har begge 
være med i bestyrelsen siden 2015, hvor det faglige selskab blev 
stiftet. Der skal lyde en stor tak for indsatsen igennem årene.  
 
Nye kræfter til bestyrelsen 
Gitte Johannesen, Maja Primdal Hansen og Malene Juul Hylle 
genopstillede og blev genvalgt til bestyrelsen. Til stor glæde 
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ønskede to af deltagerne på generalforsamlingen at stille op og en 
enkelt havde givet tilsagn til at stille op in absentia.  
 
Bestyrelsen er konstitueret og har fordelt sig på følgende måde: 
 
Formand:  
Gitte Johannesen, Sjællands Universitetshospital. 
 
Næstformand:  
Malene Juul Hylle, Regionshospitalet Horsens. 
 
Økonomiansvarlig: 
Maja Primdal Hansen, Sorø Kommune.  
 
Bestyrelsesmedlem:  
Rina Juel Kaptain, Professionshøjskolen UCN. 
Maria Hundebøll Andersen, Odense Kommune.  
 
Suppleant:  
Mette Hedeboe, Rødovre Kommune.  
 
Hvem er vi? 
I det følgende vil der være en kort præsentation af bestyrelsen.  
 
Gitte Johannesen har været med til at stifte EFS 
Lungerehabilitering. Hun har en bred erfaring indenfor ergoterapi, 
hvor hun de seneste mange år har arbejdet indenfor det medicinske 
område, herunder med et stort fokus rettet mod det 
lungemedicinske område og palliation. Hun har en Master i 
Sundhedsfremme. Gitte arbejder i dag både som klinisk 
udviklingsterapeut på Sjællands Universitetshospital, og som 
adjunkt på Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen 
Absalon.  
 
Mette Hedeboe har en stor interesse indenfor lungerehabilitering 
og har i den seneste tid haft et stort fokus på COVID-19. I den 
forbindelse har hun repræsenteret EFS Lungerehabilitering under 
RehPa og Sundhedsstyrelsen. Mette arbejder som ergoterapeut og 
faglig udvikler for ergoterapeuter i Rødovre Kommune. Hun 
arbejder derudover med rehabiliteringsopgaver for borgere blandt 
andet med kronisk obstruktiv lungesygdom. Mette er også formand 
i AMPS FNE.  
 
Maria Hundebøll Andersen arbejder som ergoterapeut i Odense 
Kommune. Hun beskriver selv, at hun bringer den brede erfaring 
med ind i bestyrelsesarbejdet. Hun har igennem årene stiftet 
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bekendtskab med lungeområdet, men denne erfaring blev særligt 
udfoldet under corona pandemien, i forhold til kendskabet til 
forskellige lungesygdomme. Maria har haft stort fokus på COVID-
19 og har erfaringer med kommunal rehabilitering i forhold til 
senfølger efter COVID-19. Hun har derudover specialiseret sig 
indenfor dysfagi området.  
 
Rina Juel Kaptain er lektor på Ergoterapeutuddannelsen, UCN. 
Hun har en Master of Science in Occupational Therapy og en Ph.d. 
fra Karolinska Instituttet, Sverige. Titlen på hendes projekt er 
”Mere Hverdagsliv – Mindre KOL”, hvor formålet var at forbedre 
hverdagslivet med mennesker der lever med KOL, herunder brugen 
af hverdagsteknologi og udførelse af hverdagsaktiviteter (ADL). 
Rina tager særligt forskningsdelen med ind i bestyrelsesarbejdet.  
 
Maja Primdal Hansen har siddet med i EFS Lungerehabilitering 
siden selskabet blev stiftet i 2015. Hun har en bred erfaring med 
det lungemedicinske område både regionalt og kommunalt. Maja 
arbejder i dag primært med hverdagsrehabilitering, men er også en 
del af KOL-rehabiliteringen i Sorø Kommune. Hun har siden 2016 
repræsenteret Ergoterapeutforeningen og EFS Lungerehabilitering i 
Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (DrKOL) 
under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.  
 
Malene Juul Hylle har været med fra starten i bestyrelsen siden 
2015. Hun arbejder på Regionshospitalet Horsens, hvor hun aktuelt 
sidder i en delt stilling med udviklingsopgaver, varetager opgaver 
som specialeansvarlig ergoterapeut indenfor hjerte- og 
lungeområdet og er i det kliniske arbejde. Malene har mange års 
erfaring med lunge- og hjerteområdet, herunder KOL-
rehabiliteringen. Malene har en Master i Humanistisk 
Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling. I sit speciale havde hun 
fokus telemedicin, der også er et interesseområde.  
 
Dette var en kort præsentation af den nye bestyrelse i EFS 
Lungerehabilitering. Vi er en bestyrelse, der er bredt repræsenteret 
fra hele landet med erfaringer indenfor forskning, kommunalt og 
regionalt arbejde. 
 
Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde og at lære 
hinanden at kende i den nye bestyrelse.   
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Øverst fra venstre: Mette Hedeboe, Maria Hundebøll Andersen og 
Maja Primdal Hansen. Nederst fra venstre: Gitte Johannesen, Rina 
Juel Kaptain og Malene Juul Hylle.  
 

Kommende arbejdsopgaver 

Arbejdsprogrammet for 2022 blev fremlagt på 
generalforsamlingen. Herunder et kort oprids over hvad selskabet 
blandt andet vil arbejde med i den kommende tid.  
 
Specialistordning – Lungeergoterapi  
EFS Lungerehabilitering har igennem længere tid haft et stort 
ønske om at arbejde på en specialistordning indenfor 
lungeergoterapi. Processen er startet op i 2021. 
 
Lungeforeningen 
Det videre samarbejde med Lungeforeningen ønskes prioriteret. 
Rina Juel Kaptain og Mette Hedeboe repræsenterer EFS 
Lungerehabilitering i samarbejdet.  
 
Ny viden  
Som de tidligere år er der fortsat et stort ønske om at opsøge 
inspiration og ny viden i udlandet. Eventuelt studiebesøg og 
kongresser.  
 
Ergoterapi til mennesker med hjertesygdom 
Selskabet vil fortsat drøfte om EFS Lungerehabilitering skal 
inkludere ergoterapi til mennesker med hjertesygdom. Et emne der 
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igennem årene er drøftet ad flere omgange, men der er ikke opnået 
enighed i bestyrelsen.  
  

Kontakt 

Ergoterapifagligt selskab for Lungerehabilitering. Kontakt 
bestyrelsen på efslunge@gmail.com 
 
                   
 
 
 


