Referat af generalforsamling i Ergoterapifagligt selskab for lungerehabilitering den
06.11.2017 i Odense.
1. Velkomst
2. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Lotte Lagoni
Referent: Malene Juul Hylle
3. Gennemgang af dagsorden
4. Formandens og bestyrelsens beretning v/Gitte Johannesen.
Efter etablering af selskabet der er arbejdet ud fra følgende idebank:
- Udvikle samarbejdet med lungeforeningen.
- Udarbejde pjece omkring energibesparende arbejdsmetoder.
- Udbrede viden omkring mennesker med KOL.
EFS Lungerehabilitering har få medlemmer. Dette kan være en udfordring. Der arbejdes
fortsat med at øget antallet af medlemmer.
Selskabet har i perioden været involveret i flere opgaver. Det nævnes blandt andet:
- Sundhedsstyrelsen, 2017. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med
KOL. Herunder indskrevet en anbefaling om træning af dagligdagsaktiviteter.
- ERGO 15. Oplæg omkring ulighed i sundhed og anbefalinger på KOL området. EFS
Lungerehabilitering havde en stand under de faglige selskaber. Der er et ønske om
større fokus på at kunne reklamere for selskabet (Lotte Lagoni går videre med dette til
ETF).
- Der har været i temanummer i ergoterapeuten i 2015 omhandlende KOL området.
Dette skete sideløbende med sundhedsstyrelsens kampagne omkring tidlig opsporing
af KOL.
- I forbindelse med den nationale kapagne ”Pust liv”, 2016, hvor der er fokus på
lungesygdommen KOL, udvikler selskabet pjecen ”Pust liv i hverdagen –
energibesparende arbejdsmetoder”. I samme periode har selskabet en artikel i
ergoterapeutbladet og i lungeforeningens blad LUNGENYT.
- Formanden, Gitte Johannesen, har ligeledes haft et oplæg i LUNGENYT omkring temaet
”aktivitet er godt”.
- Frivillig rådgiverfunktion i lungeforeningen, hvor der er en ergoterapeut, der har
mulighed for ugentlig telefonrådgivning.
- Der er ligeledes deltaget i et projekt om ”virtuelle fællesskaber – rådgivning via skype”.
- Udover temadagen d.d., er der afholdt en temadag i 2016. Temadagen: ældre,
respiration og dysfagi i 2016 var i samarbejde med EFS dysfagi og EFS geriatri og
gerontologi.
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DrKOL
Maja Primdal supplerer beretningen som repræsentant i RKKP under arbejdsgruppen DrKOL.
Der arbejdes med indikatorer for ergoterapeutisk intervention i forhold til hhv. dysfagi og
ADL området. Der er etableret kontakt til Dorte Melgaard, der vil holde et lille oplæg ved
næste møde i styregruppen. Et oplæg omkring dysfagi og KOL.
Fremtidige opgaver (konkrete)
- Der vil blive afholdt to temadage omhandlende energibesparende arbejdsmetoder i
2018. De to temadage vil blive afviklet i henholdsvis Horsens og Roskilde.
- Overvejelser omkring at indgå et samarbejde med privat firma vedr. energiforvaltning
som digitalt redskab.
- Der overvejes udarbejdelse af ny pjece vedrørende energibesparende arbejdsmetoder,
der ikke er så diagnose specifik.
Tanker omkring selskabet i fremtiden.
- Der har i bestyrelsen været diskuteret udvidelse af selskabets fokus til et bredere
perspektiv, for også at inkludere mennesker med hjertesygdomme.
- Der vil fortsat være fokus på de energibesparende arbejdsmetoder.
- Ønske om at søge inspiration i udlandet, - Norge, England eller?
Hvad er attraktivt for medlemmerne?
Indkomne forslag:
1. Viden mod et teoretisk niveau. F.eks. Lungefysiologi, nationale test, GOLD, CAT m.m.
Fokus på test og undersøgelser. Nationale mål – fokus på at vi kommer til ”at tale
samme sprog”.
2. Ved udvidet fokusområde vil det f.eks. åbne op for f.eks. det kognitive.
3. Hverdagsliv med ændring af vaner.
4. Sundhedspædagogik. Pædagogik og læring. Formidling af viden. Hvordan vejledes
borgeren/patienten.
5. Sektorovergange.
Formandens beretning er godkendt.
5. Nyt fra ETF v/ Lotte Lagoni.
- Der er ERGO 18 i dagene 6. – 7. November 2018. Det vil denne gang blive afholdt i
Kolding. Programmet er endnu ikke fastlagt. De faglige selskaber vil blive inddraget og
der er fokus på hvordan man kan gøre det anderledes i forhold til bl.a.
posterstationerne. Ergoterapeutforeningens fødselsdag vil blive fejret ved ERGO18.
- Der afholdes Health & Rehab messe, maj 2018. Ergoterapeutforeningen vil være
repræsenteret.
- Ergoterapeutforeningen arbejder aktuelt med den ergoterapeutiske grundfortælling.
Der er indkommet 189 forslag i prosatekst, der er ved at blive sammensat. Danske
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fysioterapeuter har lavet lignende projekt. Det vil blive præsenteret for
hovedbestyrelsen, december 2018. Her vil det blive formidlet til medlemmerne.
Ergoterapeutforeningen har etableret et medlemspanel på 900 personer. Det vil være
lettere for ETF at spørge enkelte grupper af ergoterapeuter omkring et område, f.eks.
lederne. Det vil også blive brugt til at spørge bredt ud i panelet.
Foreningen er aktuelt optaget af overenskomsterne. De generelle krav er samlet for
ETF. Forhandlingerne starter i det nye år.
Der arbejdes med rekruttering af ergoterapeut studerende. Fagforeningen opfordre til,
at man som medlem fortæller om, hvad man selv får ud af at være medlem af ETF.
Ergoterapeutforeningen arbejder fortsat videre med medlemsundersøgelser,
evaluering af arrangementer, interessevaretagelse m.m. Der har f.eks. været tale om,
det er de rigtige tilbud under ETF? Holdningen er, at de faglige selskaber laver
temadage, der er målrettet til de respektive medlemsgrupper.
Der er generel fokus på formidling og eksponering af ergoterapi.

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/ Marlene Thanning Helms.
Fremlæggelse af regnskabet: kvartalsopgørelse for EFS Lungerehabilitering 2016. Regnskabet
godkendes.
7. Fastsættelse af kontingent.
Der er ingen indkommende forslag. Kontingentet på 100 kr./år fastholdes.
8. Indkomne forslag.
Der er ikke indkomne forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen stiller med et ændringsforslag
omkring ændring af selskabets navn. Forslaget diskuteres. Der besluttes, at forslaget
udskydes og bestyrelsen taler internt videre omkring dette. Der tales om mulighed for
afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, evt. i forbindelse med en temadag.
9. Valg af bestyrelsen.
Malene Juul Hylle ønsker genvalg.
Lone Vammen ønsker genvalg.
Line Anja Mogensen ønsker genvalg.
Gitte Johannesen ønsker genvalg.
Maja Primdal Hansen ønsker genvalg.
Marlene Thanning Helms ønsker genvalg.
Stine Kaarsberg ønsker ikke at genopstille.
Ingen af de øvrige deltagere på temadagen ønsker at stille op til bestyrelsen. Alle er derfor
genvalgt til bestyrelsen. To øvrige deltagere melder sig som mulig interesseret. Der aftales, at
de kan komme på en mailingsliste, hvor de kan blive orienteret omkring bestyrelsesarbejdet.
10. Eventuelt.
Der er ingen indkomne forslag. Tak for i dag.
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