
   
Referat af stiftende generalforsamling i  

Ergoterapifagligt selskab for lungerehabilitering  

den 21. april 2015 i Ringsted. 
1. Velkomst 

 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 

a. Ordstyrer: Lene Barslund 
b. Referent: Gitte Johannesen 
c. Stemmeudvalg: Margrethe Boel Stendyes, Stine Kaarsberg 

 
3. Gennemgang af dagsorden 

 
4. Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram: 

a. Materiale omkring ergoterapi til mennesker med lungelidelser samt energibesparende 
arbejdsmetoder udarbejdes 

b. Forslag fra medlemmerne: støtte til opstart og videreførelse af regionale ERFA-grupper 
c. Forslag: videreudvikling af Facebook gruppen. Dette er der delte meninger om, da ikke alle 

er på Facebook og flere ikke har ”lov” til at benytte det i arbejdstiden. Det foreslås at man 
kan oprette Facebook profil udelukkende som et arbejds-/kommunikationsredskab. Der er 
ikke umiddelbart et godt alternativ til samme hurtige udveksling af informationer på 
nuværende tidspunkt. Google + nævnes som et alternativ. Selskabet dysfagi har talt om 
muligheden for at benytte dette medie i stedet. Muligheden for debatforum på ETF 
hjemmeside bringes op. Lene vil undersøge dette med den nye WEB redaktør. Muligheden 
for at benytte Lungeforeningens hjemmeside må undersøges nærmere.  

d. Der er et ønske om at samle en ”bank af tanker”/ visioner og idéer til det fremtidige 
arbejde i bestyrelsen. Et emne kunne f.eks. være ”dyspnø-mestring og palliation”. 

e. Samarbejde med Etf, fx  
• deltagelse i Etf’s tilbud til nye bestyrelser om dét at være i en bestyrelse og et 

nystartet selskab 
• deltagelse ved ERGO ’15 den 11.-12. november 2015 
• deltagelse i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råds møder to gange årligt 
• deltagelse i Etf’s Repræsentantskabsmøde den 19.-20. november 2016 

f. Lene orienterer om, at Etf har mulighed for nemt at konstruere en survey med 
spørgeskemaer som sendes ud til medlemmerne. Dette kan EFS lungerehabilitering også 
benytte sig af, hvis man ønsker en afklaring af forskellige emner og arbejdsområder hos en 
større gruppe ergoterapeuter. 
 

5. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægter: 
a. Lene orienterer kort om vedtægterne: Generalforsamling afholdes hvert andet år. Det 

betyder, at hele bestyrelsen, der vælges for 2 år, i princippet kan gå af på en gang, men 
dette ses dog meget sjældent.  
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b. Selskabet tildeles 15.000 kr. pr. år. Pengene skal dække bestyrelsens rejser, forplejning på 

møder samt være med til at dække omkostningerne ved at have oplægsholder ved faglige 
arrangementer, hvis dette ikke dækkes ind af medlemmernes egenbetaling. Etf har betalt 
for afholdelse af generalforsamlingen, så selskabet råder over 15.000 kr. fra nu. Kontingent 
bliver opkrævet via PBS, hvis man allerede er tilmeldt PBS hvad angår kontingentet til Etf.  
Vedtægterne godkendes af generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen skal nu godkende 
vedtægterne endeligt på møde i juni.  
 

6. Fastsættelse af kontingent for i årene 2015, 2016 og 2017:  
a. Kontingent fastsættes til 100 kr./år. 

 
7. Budget 2015 

a. Lene fremlagde et udkast til budget 2015, som bestyrelsen kan tage udgangspunkt i. Der 
skal i budgettet tages højde for udarbejdelse af PR-materiale om det faglige (ergoterapi til 
mennesker med lungelidelser) samt PR-materiale om selve selskabet. (Etf har allerede 
samlet informationer om alle faglige netværk og selskaber i en folder, som bl.a. udleveres 
til studerende. Her vil selskabet for lungerehabilitering også blive præsenteret).  
 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
Følgende ønsker at være i bestyrelsen: 

• Gitte Johannesen, Roskilde Sygehus 
• Marlene Thanning Helms, Horsens Kommune 
• Malene Juul Hylle, Hospitalsenheden Horsens 
• Maja Primdal, Slagelse Sygehus 
• Line Mogensen, Odense Kommune 
• Stine Kaarsberg, Roskilde Sygehus 
• Lone Vammen, Randers Kommune 

Stemmeudvalget ændres, da Stine Kaarsberg opstiller. Derfor overtages hendes post af Heidi 
Mikkelsen, Roskilde Sygehus. 

Lone Vammen ønsker at være suppleant. Ved afstemning vælges Gitte Johannesen, Marlene 
Thanning Helms, Malene Juul Hylle, Maja Primdal og Line Mogensen til bestyrelsen. Stine 
Kaarsberg til suppleant. 

Lene taler om vigtigheden af aktive suppleanter i et nystartet selskab.  

9. Valg af økonomisk kontrollant: 
a. Lenette Hesselholt Skov, Roskilde sygehus, vælges til økonomisk kontrollant. 

 
10. Kort nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen 

a. Etf har haft et travlt forår med OK15. Der er stemt ja og stemmeprocenten var høj i forhold 
til sidste år (over 50%). Den høje stemmeprocent giver høj grad af legitimitet, da det viser 
god opbakning fra medlemmerne. Medlemmerne giver udtryk for at have mærket, at Etf 
har været meget aktiv i år i forhold til at få medlemmerne til at stemme, hvilket opfattes 
som positivt. 
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b. ERGO ’15: 11.-12. november i Odense. Etf har gjort en indsats for at gøre arrangementet så 

billigt for medlemmerne som muligt. Der er middag og overnatning inkluderet. Selskabet 
for lungerehabilitering vil få mulighed for at deltage med en repræsentant samt få taletid 
og mulighed for PR. 

c. REP16 i Korsør. Emner og forslag hertil vil blive diskuteret på Etf’s 
regionsgeneralforsamlinger i foråret 2016. 

d. Nationale kliniske retningslinjer. Der er sat penge af - nationalt og regionalt - til 
udarbejdelse af disse. Mange ergoterapeuter har repræsenteret Etf. Man behøver ikke 
højere uddannelse, men nogle gange inspirerer arbejdet med de kliniske retningslinjer til at 
søge ind på master-/kandidat-uddannelser. 

e. Ældre Sagen har taget initiativ til en større indsats omkring ”ensomhed”. Etf deltager som 
partner. Her har Gunner Gamborgs arbejde med TRIV-faktorerne bidraget positivt. 
Danmarks Radio er ligeledes partner, og har Thomas Blachman som ambassadør for at 
imødegå ensomhed i lokalsamfundene. Etf er i denne forbindelse på jagt efter gode 
historier om ergoterapi og arbejdet med at undgå ensomhed. Lene opfordrer til, at 
medlemmerne blander sig i debatten om ensomhed fx på TWITTER, evt. med følgende #: 

• #DRensomhed 
• #modensomhed 
• #TRIVfaktorer 

På TWITTER kan man bruge politikernes @navn til at gøre opmærksom på sine     
holdninger/idéer.  

f. Det nævnes, at det ikke er muligt for ergoterapeuter at bestille varer fra ASTRA eller 
deltage i faglige arrangementer afholdt af firmaet, da vi ikke indgår under betegnelsen 
”sundhedsfagligt personale”. Kan dette påvirkes fra Etf’s side? Flere medlemmer har 
erfaring med at deltage i Dansk Lungemedicinsk Selskabs årsmøder, hvilket er muligt, når 
man har meldt sig ind i selskabet. 

11. Eventuelt: 
a. Tak for i dag!!! 
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