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NYHEDSBREV

Endnu et år er gået, hvor det meste har været Endnu et år er gået, hvor det meste har været 
præget af covid-19, restriktioner og mundbind. præget af covid-19, restriktioner og mundbind. 

afholde en 2-dags temadag her i efteråret. Dette afholde en 2-dags temadag her i efteråret. Dette 
kan I læse meget mere om her i nyhedsbrevet.kan I læse meget mere om her i nyhedsbrevet.

Hvis I går med nye projekter, spændende idéer Hvis I går med nye projekter, spændende idéer 

med i nyhedsbrevet. Vidensdeling gavner alle og med i nyhedsbrevet. Vidensdeling gavner alle og 
det er rart at høre om, hvad der arbejdes med det er rart at høre om, hvad der arbejdes med 
rundt i landet.rundt i landet.

Vi ønsker alle vores Vi ønsker alle vores memedlemdlemmer og firmamer og firmamedlemmer medlemmer en en 

Vi håber at Covid-19 slipper sit greb snart igen, så vi kan Vi håber at Covid-19 slipper sit greb snart igen, så vi kan 
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Kecia Ardensø
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Peter Skødt
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Kim 
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Nyhedsbrev samt
webansvarlig

Arb: Køge Sygehus

Ergoterapien
Lykkebækvej 1Lykkebækvej 1
4600 Køge

Tlf: 4732 4712

E-mail: 
kva@regionsjaelland.dk

Arb: Aarhus Universitetshospital

Fysio- og ergoterapi 5, indgang J, 
G218

Palle Juul Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf: 7845 6750

E-mail: 
petemikk@rm.dk

Arb: Odense Universitetshospital

Ortopædkirurgisk afd.,
Ergoterapien
Kløvervænget indgang 108b
5000 Odense C

Tlf: 65413530

E-mail:
kim.gotfred-iversen@rsyd.dk

Inger Østergaard 
Møller

Karen Boldreel 
Madsen
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Christensen

Arb: Sundhedshus Gråsten, 

Træningsenheden
Ulsnæs 6
6300 Gråsten
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Arb. Aalborg Universitetshospital
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Fysio- og Ergoterapiafdelingen
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Firmasamarbejde
Der er 7 firmamedlemsskaber:
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Procare

Ortos

Sportspharma

 DJO Global

Kirsten C. Pedersen

Fischer Medical

Suppleanter: Marie Stoltenberg og Sylvia Jasinski

Tine Drejer Tolstrup 
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NYT FRA BESTYRELSEN

2021 nærmer sig sin ende og vi skal snart byde 2022 velkommen. 

Når vi ser tilbage på året så har det igen været et år præget af covid-19, usikker og manglende 
mulighed for at fuldføre fagligt spændende kurser. Vi er der derfor også meget glade for at det 
lykkedes at arrangeret og afholdt en 2-dags temadag med Sarah Ewald og Vera Beckmann-
Fries d. 7.-8. oktober inklusiv hyggelig fællesspisning om aften den 7.oktober. 
Det var et stort fremmøde blandt vores medlemmer til temadagen. Igen stor tak til Gentofte 
Hospital for at være behjælpelige med det praktiske i hverdagen og hjælpen med at få 
lokalerne i hus. I denne Covid-19 tid var det ikke en nem opgave denne gang. 
En særlig tak skal lyde til Susanne Boel og Christine Debora Johnsen med at få lokalerne i 
hus, samt Alice Ørts for IT-teknisk assistance under selve temadagene. 

Den 3. november blev der for første gang i DSF Håndterapis historie afholdt virtuel 
generalforsamling, der blandt andet bød på status over de sidste års arbejde i bestyrelsen, den 
nye handleplan og der blev stiftet en ny bestyrelse. Tre bestyrelsesmedlemmer forbliver, men 
tre andre takker af efter mange års fantastisk arbejde. Vi takker Helle Puggård, Mette Kudsk 
Olsen og Anja Skriver mange gange for det store og fantastiske arbejde de har lagt i DSF 
Håndterapi gennem årene. Samtidig byder vi velkommen til 3 nye bestyrelsesmedlemmer 
Tine Drejer Tolstrup Christensen fra Slagelse Sygehus, Karen Boldreel Madsen fra Aalborg 
Universitetshospital og Inger Østergaard fra Sundhedshus Gråsten Træningsenheden. 
Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde. Konstitueringen kommer til at foregå i januar 
2022, hvorefter denne meldes ud via mail og på Facebooksiden.
Referat fra både efterårstemadagene og generalforsamlingen kan ses i dette Nyhedsbrev. 

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at sige alle vores firmamedlemmer tak for i år, - vi ser 
frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år.

Vi ser frem til det forsatte vigtige og fagligt spændende arbejde i bestyrelsen.

Vi ønsker alle vores medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

På bestyrelsens vegne,
Kim Gotfred-Iversen
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Referat fra temadagene om 
genoptræning efter flexor- og 
extensor senelæsioner

Dansk Selskab for Håndterapi havde 
arrangeret et par flotte temadag med de 
belgiske håndterapeuter Sarah Ewald og 
Vera Beckmann-Fries, som blev afholdt 
på Gentofte Hospital d. 7.-8. oktober. 
Begge oplægsholdere førte os kom-
petent igennem anatomi, regimer og 
forholdsregler til både fleksor- og eksten-
sorsenelæsioner krydret med praktiske 
øvelser og gruppediskussioner. Oplægs-
holderne havde lavet et meget grundigt 
og flot kompendie, som giver en god 
oversigt over den vigtigste og nyeste evi-
dens. Ligeledes henviste de til sidetallene 
i kompendiet gennem hele kurset, så det 
var nemt at følge med. 

I det følgende opsummeres nogle 
highlights frem fra dagene:
Fælles for både fleksor- og ekstensors-
enelæsioner gælder, at tidlig aktiv mo-
bilisering af senerne medfører en hur-
tigere heling samt mindre risiko for at 
senerne adhærer til det omgivende væv 
jf. talemåden: ’motion is lotion’. Dog er 
det vigtigt at bevægelse ikke ’overgøres’ 
således at senen stresses eller der opstår 
øget inflammation, som medfører øget 
’work of flexion’. 

Det er vigtigt at udarbejde den optimale 
skinne fra rehabiliteringens start blandt 
andet for at undgå kontrakturer. Hvis der 
opdages en begyndende kontraktur, skal 
denne adresseres så hurtigt som muligt. 
Der er udviklet flere rehabiliteringsproto-
koller til henholdsvis fleksor- og eksten-
sorsenelæsioner, hvoraf mange af dem er 
refereret i kompendiet. Overordnet kan 
det være fordelagtigt at differentiere mel-
lem flere regimer afhængig af patienten 
og skaden, så rehabiliteringen tilpasses 
den enkelte patient.

Fleksorsener:
- Flexor Digitorum Profundus (FDP) ’is 
the gang-leader’: FDP er vigtigere end 
Flexor Digitorum Superficialis (FDS) og 
derfor er det vigtigt i rehabiliteringen at 
patienten flekterer i DIP-leddene
- Protokoller udviklet til zone II skader 
kan anvende til skader i alle zoner
- Færre skader på 1. finger og derfor også 
færre protokoller til disse skader
- Rehabiliteringen kan hensigtsmæssigt 
gradueres ved brug af Groths pyramide 
ift. hvordan ’senen’ reagerer
- 59% af patienterne tager skinnen af på 
trods af, at håndterapeuterne fortæller, at 
de ikke må. Derfor er det vigtigt at under-
vise patienterne i, hvordan de sikkert kan 
anvende hånden i aktivitet
- Spaghetti wrist/full house læsioner, 
hvor der oftest er samtidig nervelæsioner, 
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anbefales at blive fulgt med opfølgninger 
efter ½ og 1 år, da disse skader kræver 
lang tids rehabilitering  

Ekstensorsener:
- 47% af ekstensorsene skaderne er 
lokaliseret til zone I
- Knaphulslæsioner og dropfingre er 
vigtige at behandle (korrekt), idet skad-
erne kan påvirke patientens aktivitetsud-
førelse 
- Rehabiliteringen afhænger af hvor 
skaden er sket og der findes rehabiliter-
ingsprotokoller for alle zoner
- Zone I: Mallet finger - dropfinger
o Flere forskellige skinner kan anv-
endes, men det er vigtigt at anvende en 
robust skinne, som holder DIP-leddet i 
hyperekstension i den akutte fase
o Skinnen kan seponeres når DIP-
leddet ikke længere dropper ved aktiv 
undersøgelse
o Derefter gradueret fleksion
- Zone II
o Få skader i zone II og afhængig af 
lokalisation behandles de enten som en 
zone I eller zone III skade
- Zone III: Boutonniere/central slip 
- knaphulsdeformitet
o Immobiliseres i 6 uger og derefter 
gradueret fleksion
o Er der opstået en fleksionskon-
traktur behandles denne førend fingeren 
immobiliseres
- Zone IV-VII

o Meget distale læsioner behandles 
som en zone III læsion
o Andre læsioner kan behandles med 
relative motion splint – virker dog kun 
for én, måske to fingre afhængig af hvil-
ke fingre
o Der findes flere forskellige proto-
koller med tidlig aktiv mobilisering 

En stor tak til Dansk Selskab for Håndter-
api for at arrangere to meget inspirer-
ende temadage, hvor der i de indlagte 
pauser var rig mulighed for networking. 
Desuden tak for en hyggelig aften med 
dejlig mad i godt selskab på Madklubben.     

Referent: 
Susanne Boel, Gentofte Hospital
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Formandens beretning 2020/2021

Ved generalforsamlingen i efteråret 2019 
var der genvalg af hele den siddende 
bestyrelse. Helle Puggård, Anja Skriver, 
Mette Kudsk Olsen, Peter Skødt, Kim 
Gotfred-Iversen og Kecia Ardensø blev 
således genvalgt. Marie Stoltenberg og 
Sylvia Jasinski blev valgt til suppleanter. 
Karen Boldreel Madsen blev genvalgt 
som økonomisk kontrollant og Lene 
Kongsgaard Lund blev valgt som sup-
pleant til den post. 

Bestyrelsen har holdt 3 bestyrelsesmøder 
per år, hvor flere er dem er blevet holdt 
virtuelt. Derudover har der været flere 
kortere virtuelle møder.

Vi har gennem mange år haft en tilgang 
af medlemmer, men det har i de seneste 
to år holdt sig nogenlunde stabilt og vi 
har i dag 281 medlemmer – 277 ergotera-
peuter og 4 fysioterapeuter. Vi har således 
haft en tilgang på 2 medlemmer siden 
generalforsamlingen for 2 år siden. 

Aktiviteter 2020
Ved årsskiftet så vi frem til et 2020 med 
masser af spændende arrangementer, men 
sådan skulle det, som bekendt, ikke blive. 
Vi skulle afholde MEM-kurser i marts og 
forårstemadag med håndkirurgerne i april 
og 2-dages temadage i efteråret, men alle 
arrangementer måtte aflyses. Dette gav 
dog ikke bestyrelsen mindre arbejde, da 
kontakten med undervisere og oplægs-
holdere blev væsentlig øget, da vi fulgte 
udviklingen og der blev lavet aftaler om 
at gennemføre det aflyste, når situationen 
igen tillader det.

Den europæiske kongres blev først udsat 
fra juni til september og senere ændret til 
den første virtuelle kongres nogensinde 
indenfor håndterapi og håndkirurgi. 

Aktiviteter 2021
I efteråret 2021 kunne vi endelig mødes 
igen og kunne gennemføre den udskudte 
2-dages temadag på Gentofte Hospital 
med to schweiziske undervisere, er-
goterapeut Sarah Ewald og fysioterapeut 
Vera Beckmann-Fries, som fortalte om 
evidensbaseret håndterapi til behandling 
af flexor- og extensorseneskader. Der var 
knap 100 tilmeldte til dagene, som blev 
krydret med en hyggelig aften på Mad-
klubben i København. 

Arbejdsområder, nationalt
Den længe ønskede kompetenceprofil in-
denfor håndterapi udkom i foråret 2020. 
Alice Ørts og Susanne Boel var forfattere 
på arbejdet, som er initieret og forankret 
i Ergoterapeutforeningen. For at skabe 
konsensus, foreskriver Etf, at der bl.a. var 
deltagelse af medlemmer af bestyrelsen 
for DSF Håndterapi i referencegrup-
pen og Mette Kudsk Olen, Anja Skriver, 
Helle Puggård og Kecia Ardensø var alle 
en del af referencegruppen, som bestod 
af 6 personer. Etf gennemførte et virtuelt 
møde i maj 2021, hvor kompetencepro-
filen blev gennemgået og en del af jer 
deltog.

I vores handleplan for denne periode, 
havde vi beskrevet at vi ville arbejde 
videre på at klarlægge omfang og indhold 
af undervisning om håndterapi på grun-
duddannelsen. Dette arbejde igangsatte 
vi tilbage i 2015 og vi ønsker at arbejde 
videre med det i den kommende periode. 
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Den videre proces har afventet kompe-
tenceprofilen og efterfølgende har den 
været sat på pause pga. situationen i det 
forgangne 1½ år. Vi har i dette efterår 
genoptaget kontakten med Formanden for 
Etf, Tina Nør Langager, ift. at komme i 
dialog med grunduddannelserne.

Vores arbejde for, at der kommer flere 
privatpraktiserende håndterapeuter har 
også været sat mere eller mindre på 
pause. Mest af alt pga. Covid-situationen, 
da Etf’s kræfter er blevet brugt på det, 
men også som en følge af at direktør 
Lars Møller gik på pension i foråret og 
det var ham vi samarbejdede med om 
det. Ifm. vores seneste bestyrelsesmøde i 
september 2021, holdt vi møde med Tina 
Solveig Koch, som er chef for politik, 
profession og kommunikation i Etf, som 
har overtaget sagen og vi arbejder videre 
med området.

Ved generalforsamlingen i 2019 beslut-
tede vi, at behovet for en revision af ”Den 
nationale målestandard” skulle afdækkes 
og det kom på vores arbejdsprogram. Vi 
spurgte derfor jer medlemmer, om nogen 
kunne have lyst, tid og kompetencer til 
at indgå i arbejdet, men det har desværre 
ikke været muligt at nedsætte en arbejds-
gruppe. Vi håber, at en gruppe af med-
lemmer, i samarbejde med bestyrelsen, 
har mulighed i fremtiden. 

Vi er i gang med planlægning af al-
buekurser, som vi tidligere har holdt 
og så snart situationen rundt omkring i 
verden tillader det, genoptager vi kon-
taktet med den amerikanske underviser 
Sandy Sublett ift. planlægning af MEM-
kurser. 

Arbejdsområder, Internationalt
Siden sommer 2019 og frem til i sommer 
2021 har Helle Puggård være præsident 
for den europæiske håndterapiforening. 
Helle fungerer nu som past-president og 
er således fortsat en del af bestyrelsesar-
bejdet i EFSHT de kommende 2 år. Tak, 
Helle, for at påtage dig den ekstra op-
gave og være med til at sætte Danmarks 
aftryk på det internationale arbejde.

Jeg er blevet en del af Financial Review 
Committee for vores verdensforening, 
IFSHT, det vi i vores forening kalder 
en økonomisk kontrollant. Der er årligt 
audit, som munder ud i en rapport ift. 
om der er styr på regnskaberne og om 
IFSHT’s penge bliver brugt efter hensig-
ten. Den post skal jeg varetage frem til 
sommer 2022.

Nyhedsbrevet
Vi udsender to elektroniske nyhedsbreve 
om året. Kim Godtfred er ansvarlig for 
opsætning af nyhedsbrevet. Et stort og 
flot stykke arbejde. Vores Nyhedsbreve 
har af gode grunde været lidt tynde de 
seneste to år, men referater fra temadage, 
council meetings og kongresser findes 
altid i Nyhedsbrevene, som ligger på 
hjemmesiden. 

Hjemmesiden
Vi ved, at rigtig mange af jer almindeli-
gvis bruger vores hjemmeside og vi gør 
meget for at holde den opdateret. Kim 
Gotfred-Iversen er også vores web-
ansvarlige og hvis I har input til hjem-
mesiden, er I mere end velkomne til at 
kontakte ham.kontakte ham.
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det meste, som ligger i vores dropbox og 
vores dagsordener har du altid haft styr 
på i 5 minutters intervaller. Det er nogle 
store sko du efterlader!

Jeg håber, at se jer alle til en af de kom-
mende temadage i DSF Håndterapi og få 
sagt rigtig tak. 

Til sidst vil jeg endnu engang takke alle 
medlemmer og vi glæder os over, at vi nu 
igen kan se meget mere til hinanden.

Kecia Ardensø

Ordinær generalforsamling i DSF 
Håndterapi 2021
Virtuelt - onsdag den 3. november 2021 

Referat
1. Velkomst: 
Der bydes velkommen til de fremmødte.

2. Valg af ordstyrer, referent og stem-
meudvalg: 
Margrethe Boel (MB),  næstformand i 
Etf, vælges som dirigent og starter med 
at konstatere at generalforsamlingen er 
lovligt og rettidigt indkaldt. MB giver 
desuden gode råd til det virtuelle møde.
Referent: Helle Puggård.

Firmamedlemmer
Vi er taknemmelige for vores samarbejde 
med vores firmamedlemmer, som Anja 
Skriver tager sig godt af. Det er en vigtig 
ekstra indtægt for vores selskab. Vores 7 
firmamedlemmer er Procare, K.C. Peder-
sen, DJO Global, Sportspharma, CAMP, 
Fischer Medical og Ortos.

Tak!
Jeg vil takke mine med-bestyrelsesmed-
lemmer for det store arbejde de ligger 
i selskabet – Tusind tak for det. Flere 
af jer, har jeg allerede nævnt, men jeg 
vil også nævne Peter Skødt, der holder 
så godt styr på regnskaberne og Mette 
Kudsk Olsen, som har udført et stort ar-
bejde som sekretær.

Det er derfor også vemodigt, at Helle 
Puggård, Anja Skriver og Mette Kudsk 
Olsen har valgt ikke at genopstille til 
bestyrelsen. I vil blive savnet i det fremti-
dige bestyrelsesarbejde. 

Helle Puggård, jeg vil savne dig i rol-
len som næstformand, hvor jeg altid har 
kunne sparre med dig. Jeg vil savne dine 
tydelige meninger, dit engagement og dit 
klare blik for, hvad der rører sig rundt 
omkring i Europa. 

Anja Skriver, du har haft en vigtig rolle 
ift. vores firmamedlemmer, som du har 
haft en tæt kontakt til. Dine gode ideer, 
din løsningsorienterede tilgang og dit 
store smil vil vi alle savne.

Mette Kudsk Olen, du har på bedste vis 
holdt styr på en gruppe der har gang i 
meget og har mange ideer. Du har været 
igangsætter på beskrevne procedure for 

Kecia Ardensø
Formand for DSF Håndterapi

bestyrelsen. I vil blive savnet i det fremti-
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3. Formandens beretning:
Kecia Ardensø fremlægger formandens 
beretning, bl.a. om aktiviteter i de seneste 
2 år. Hele beretningen vil blive bragt i 
dette års december-nyhedsbrev og vil 
ligeledes kunne læses på DSF Håndtera-
pis hjemmeside. Beretningen godkendes.

4. Regnskabsaflæggelse for 2019, 2020 
og 2021 – 1. – 3. kvartal:
Peter Skødt redegør for regnskab for 
2019 og 2020 samt 1.-3. kvartal 2021. 
Karen Boldreel Madsen, økonomisk kon-
trollant, har gennemgået regnskabet og 
har ingen bemærkninger.
Regnskabet godkendes af forsamlingen.

5. Indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag fra med-
lemmer.

7. Arbejdsprogram for 2022 – 2023:
Kecia Ardensø redegør for bestyrelsens 
arbejdsprogram for de kommende 2 år.
Arbejdsprogrammet er ikke helt så om-
fattende som de foregående år, hvilket 
skyldes, at en ny bestyrelse skal arbejdes 
sammen den kommende tid.
Arbejdsprogram 2022-2023:
• Arrangere temadage
• Arrangere kurser efterspurgt af 
medlemmerne
• Deltage aktivt i de internationale 
håndterapiforeningers arbejde

• Deltage på council meetings og 
internationale kongresser
• Fortsat dialog omkring håndterapi 
på grunduddannelserne
• Arbejde for der kommer flere 
privatpraktiserende håndterapeuter

8. Fastlæggelse af kontingent for 2022 og 
2023:
Bestyrelsen foreslår at nuværende kontin-
gent fastholdes på 200 kr. pr. år i 2022-
2023. 
Forslaget godkendes.

9. Budget 2022 og 2023:
Peter Skødt redegør for budgettet for de 
kommende år. 
Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmer 
kommer med forslag til måder at bruge 
foreningens penge på, blandt andet ifa. 
arrangementer, temadage mv.
Et medlem spørger, om man betaler 
minusrente på en foreningskonto. Dertil 
svares, at vores konto ligger hos ETF og 
at vi derfor som selskab hverken har rent-
eindtægter eller -udgifter.
Budgettet godkendes.
eindtægter eller -udgifter.
Budgettet godkendes.
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10. Valg af bestyrelse og suppleanter:
På valg er: 
Kecia Ardensø, genopstiller 
Helle Puggård, genopstiller ikke 
Anja Skriver, genopstiller ikke 
Mette Kudsk Olsen, genopstiller ikke 
Peter Skødt, genopstiller 
Kim Gotfred-Iversen, genopstiller 

Opstiller med rettidigt indsendte CV’er, 
jf. vedtægter: 
Karen Boldreel Madsen (Aalborg Univer-
sitetshospital),
Tine Drejer Tolstrup Christensen (Sla-
gelse Sygehus) samt
Kecia Ardensø, Peter Skødt og Kim God-
tfred-Iversen fra den siddende bestyrelse.

Jf. selskabets vedtægter er de rettidigt 
opstillede kandidater, såfremt der ikke er 
indkommet flere end 6, svarende til de 
ordinære pladser, automatisk valgt.

Dette efterlader én vacant plads, hvilket 
ifølge vedtægterne giver mulighed for 
at de fremmødte kan opstille på dagen 
uden forudgående indsendelse af CV. 
MB redegør for, at såfremt mere end én 
kandidat melder sig til denne plads, vil 
afstemningen foregå elektronisk via ETF 
efter mødet.

Inger Østergaard (Sønderborg Kommune) 
melder, som den eneste, sit kandidatur og 
vælges således.

11. Valg af suppleanter:
Marie Stoltenberg (Roskilde Kommune) 
og Sylvia Jasinski (Ergoterapi Skjern) 
meddeler, at de ønsker at opstille som 
suppleanter til bestyrelsen.
Kecia og MB foreslår, at der ikke vælges 
1. og 2. suppleant, men at det drøftes med 
de to suppleanter i tilfælde af behov for at 
inddrage en suppleant i bestyrelses-
arbejdet. MB præciserer, at DSF Hånd-
terapi kun tager suppleanter i anvendelse 
ved et bestyrelsesmedlems udtræden af 
bestyrelsen.

12. Valg af økonomisk kontrollant og 
-suppleant:
Tidligere har Karen Boldreel og Lene 
Kongsgaard Lund være økonomiske 
kontrollanter. Karen Boldreel kan ikke 
fortsætte, da hun er valgt til bestyrelsen 
pr. d.d. Lene Kongsgaard Lund har ikke 
meddelt hvorvidt hun ønsker genvalg.
Peter Skødt redegør for den økonomiske 
kontrollants ansvar.
Dorette Höppner (Herlev Gentofte Hos-
pital) melder sig som økonomisk kontrol-
lant for de kommende 2 år og Susanne 
Mortensen (Bornholm) som suppleant. 
MB og forsamlingen takker.

13. Nyt fra Etf:
MB præsenterer udvalgt nyt fra ETF, 
herunder at:
• Der har været overenskomst-
forhandlinger i år, hvor det har været 
første gang for ETF i samarbejde med 
den nye hovedorganisation AC.
• Der er nedsat en lønkomité, som 
skal se på lønudviklingen i den offentlige 
sektor.
• Etf er meget optaget af den demo-
grafiske udvikling i DK og betydningen 
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vælges således.
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for ergoterapeuter og ergoterapi.
• ETF betragter ergoterapeuter som 
meget attraktive på arbejdsmarkedet og 
er opmærksomme på, at det kan sætte fa-
gligheden på spil i visse stillinger. Dette 
kan både give muligheder og udfordring-
er. Etf har udarbejdet et holdningspapir 
vedr. dette.
• Fremtiden kalder på en øget 
akutindsats samt tværfaglig opgaveløs-
ning.
• Der vil være øget fokus på arbejd-
srehabilitering og på beskæftigelsesområ-
det.
• ETF skal støtte medlemmerne i at 
være klare omkring hvad ergoterapi er 
ligesom medlemmerne skal støtte hinan-
den i det.
• Rekruttering og fastholdelse af 
studerende er et fokusområde. ETF op-
fordrer til at vi er ambassadører for vores 
fag og har fokus på at gøre ergoterapeu-
tuddannelsen attraktiv for unge, da der 
ses et faldende ansøgertal til grunduddan-
nelserne.
• ETF har udgivet en branding-film, 
som er blevet rigtig godt modtaget på 
de sociale medier. ETF har desuden haft 
samarbejde med socialpædagogerne om 
en podcast om ”Det gode måltid”. Grund-
fortællingen er udgivet med engelsk 
speak nu. Den er ligeledes ved at blive 
oversat til norsk. COTEC har bedt om lov 
til at bruge den også. Endvidere er der 
i samarbejde med psykologforeningen 
udarbejdet en film til familier med kro-
nisk sygdom.
(links til dette materiale udsendes til 
medlemmer sammen med generalforsam-
lingsreferatet)
• ERGO22 afholdes i juni 2022.
• WFOT afholdes i august 2022 i 

Paris.
• I november 2022 afholdes ETF’s 
repræsentantskabsmøde.

14. Eventuelt 
Intet.

MB takker bestyrelsen for et godt samar-
bejde samt for det store arbejde, bestyr-
elsen gør for DSF Håndterapis medlem-
mer.
Kecia Ardensø afslutter generalforsam-
lingen med at takke de fremmødte for at 
være med og ser frem til det kommende 
samarbejde med medlemmerne i 2022.

DanskSelskab for Håndterapi



                            Stjernestunder

                        Vi har udgivet en brandingfilm, der er godt modtaget 
                          https://www.youtube.com/watch?v=ZD_ZPh5jVbw

                        Samarbejde med SL – podcast om ”Det gode måltid” 
                          https://slpodcast.podbean.com/e/det-gode-maltid/

                                  Grundfortællingen med engelsk speak 
             https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/grundfortaellingen-paa-engelsk

                            Alliance med Dansk psykologforening m.fl
                                https://www.dp.dk/fag-politik/alliance/
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KALENDER

Forårstemadag: 5. april 2022 i Odense - sæt allerede kryds i kalenderen nu

IFSSH-IFSHT Kongres: 6.-10. juni 2022 i London, England

FESSH-EFSHT kongres: 10.-13.maj 2023 i Rimini, Italien 

Nyttige netadresser:

www.haandkirurgi.com

www.etf.dk/haandterapi

www.asht.org American Society of hand therapist
www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/hanth Journal of hand therapy
www.handterapi.no Norsk forening for håndterapi
www.hand-therapy.co.uk The British Association of HAnd Therapy (BAHT)
http://ahtf.org American Hand Therapy Foundation Web
www.eurohandtherapy.org The European Federation of Societies for Hand Therapy
www.ifsht.org International Federation of Societies for Hand 

Therapy
www.auh.dk Aarhus Sygehus
www.rigshospitalet.dk/rh.nsf

www.aalborgsygehus.rn.dk

http://www.ouh.dk/wm164273http://www.ouh.dk/wm164273http://www.ouh.dk

http://www.håndterapi.dk Specialeergoterapeut Kirsten C. Pedersens hjemmeside om 
håndterapi

http://www.csht.org Canadian Society of Hand Therapists
http://www.ahta.com.au Australian Hand Therapy Association Inc
http://www.sfh.nu


