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Ergoterapifagligt selskab for lungerehabilitering 
Generalforsamling den 28.oktober 2019 i Horsens 

 
 

1. Velkomst 

2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg 

a. Ordstyrer: Gitte Johannesen 

b. Referent: Malene Juul Hylle 

c. Stemmeudvalg: En af deltagerne til generalforsamlingen melder sig. 

Næstformanden i Ergoterapeutforeningen, Lotte Lagoni, bistår også i 

stemmeudvalget.  

3. Gennemgang af dagsorden. Dagsordnen er godkendt.  

4. Bestyrelsens beretning - årsberetning v/ formand Gitte Johannesen 

Gitte Johannesen gennemgår et udpluk af de aktiviteter, som EFS Lungerehabilitering har 

arbejdet med siden 2017.  

• Der er i 2018 afholdt 2 temadage omhandlende de energibesparende 

arbejdsmetoder i henholdsvis Roskilde og Horsens. Temadagene var ment som en 

opfølgning på selskabets pjece ”Pust liv i hverdagen – energibesparende 

arbejdsmetoder”. Derudover var der emner som mindfulness, måling af saturation, 

”Soda Pop Can Model”, aktivitetsanalyse osv. Der har generelt været positive 

tilbagemeldinger tilbage til EFS Lungerehabilitering på temadagene, men også en 

opfordring til selskabet om, at der også skal være noget nyt at hente ved deltagelse 

på sådan en temadag.  

• Der har igennem længere tid været arbejdet med udgivelse af pjecen ”KOL og 

synkebesvær”. Pjecen er nu udgivet og deltagerne på temadagen har alle modtaget 

et eksemplar. Undervejs i processen om udarbejdelse af pjecen har der været 

sparring med forskellige samarbejdspartnere, herunder også brugerne af pjecen. 

Pjecen er første udgave og EFS Lungerehabilitering vil meget gerne have 

tilbagemeldinger om indhold og hvordan den fungerer i praksis.  
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• EFS Lungerehabilitering samarbejder fortsat med Lungeforeningen. Et tidligere 

medlem af bestyrelsen fra EFS Lungerehabilitering sidder stadig under 

Lungeforeningen som rådgiver og repræsentant for selskabet. På Lungeforeningens 

hjemmeside er der kommet nye overskrifter. Der står fx ”Få mere energi og en god 

hverdag”. Herunder henvises der til de energibesparende arbejdsmetoder og der 

linkes til pjecen ”Pust liv i hverdagen – energibesparende arbejdsmetoder” inde på 

Ergoterapeutforeningens hjemmeside, under faglige selskab. 

• Der er fortsat en repræsentant fra bestyrelsen, Maja Primdal Hansen, der 

repræsenterer Ergoterapeutforeningen og EFS Lungerehabilitering i DrKOL (Dansk 

register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Der arbejdes fortsat på indikatorer 

som eksempelvis KOL-rehabilitering og en indikator for dysfagi.  

• Gitte Johannesen repræsenterer Ergoterapeutforeningen i Sundhedsstyrelsens 

arbejde med fokus på multisyge. Der arbejdes her blandt andet med anbefalinger 

samt at skabe øget viden. Der anbefales i denne sammenhæng Anne Frølich et al. 

”Hvidbog om multisygdom”, som en god bog, der har fokus på multisygdom. Der 

arbejdes med digitale løsninger indenfor området eksempelvis; aftaleoverblik, 

stamkort med oplysning på tværs af sektorer, samt deling af patientens mål over 

sektorgrænser.  

Medlemsstatus: ??? Det blev ikke nævnt. Kan vi give et svar? 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018 v/ økonomiansvarlig Marlene Thanning 

Helms.  

Regnskab for 2018 er fremlagt. Der er overskud i regnskabet for 2018. Regnskabet er 

vedlagt dette dokument. Der var ingen spørgsmål til regnskabet og det er godkendt af 

generalforsamlingen.  

6. Fastsættelse af kontingent 

Der er vedtaget, at kontingentet fortsat vil være på 100 kr./år. Årsopkrævningen er i 

januar. Beløbet er enstemmigt vedtaget. 

7. Indkomne forslag, herunder evt. forslag til vedtægtsændringer 

Indkomne forslag. Der er ønske om følgende fokusområder 
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• respirationsfysiologi, eventuel via undervisning eller temadage, 

• træthed (fatique) og hvilken indvirkning det har, 

• søvn og søvnbesvær,   

• mestring, ændring og indarbejdning af nye vaner,  

• læring og læringsmetoder (hvordan lærer man fra sig).  

8. Forslag fra bestyrelsen til arbejdsprogram for 2020 

Formanden for EFS Lungerehabilitering, Gitte Johannesen, fremlægger bestyrelsens 

arbejdsprogram for 2020. Arbejdsprogrammet er beskrevet herunder. Der var ingen 

indvendinger mod arbejdsprogrammet for 2020.  

• Der er ønske om at samarbejde med lungeergoterapeut internationalt. Der er 

derfor allerede taget kontakt til ergoterapeuter fra henholdsvis Englang og Island. 

Bestyrelsen har fået svar fra begge instanser med tilbud. Der arbejdes videre med 

dette.  

• Fokus på lungesygdomme og palliation, eventuelt i samarbejde med EFS kræft og 

palliation.  

• Der er fortsat et stort ønske om at arbejde med kompetenceprofiler for 

ergoterapeuter, der arbejder med lungeområdet.  

• Der er ønske om at samarbejde med andre relevante faglige selskaber. Både mono- 

og tværfagligt. Fx er der stillet forslag til at indgå et samarbejde med Dansk Selskab 

for hjerte- og lungefysioterapi.  

• Der ønskes fokus på telemedicinske løsninger indenfor dette område.  

9. Budget for 2020.  

Budgettet for 2020 fremlægges af økonomiansvarlige Marlene Thanning Helms. Der 

forventes, at transportudgifterne øges, da flere af punkterne på arbejdsprogrammet for 

2020 vil kræve flere fysiske møder mellem bestyrelsesmedlemmerne. Der budgeres 

derudover med, at der vil blive anvendt penge på at hente ny viden og inspiration til 

praksisudvikling indenfor området. Der er afsat 51.000 kr. til kontakt til andre europæiske 

ergoterapeuter, herunder besøg og erfaringsudveksling i enten England eller Island. Der er 
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fra øvrige deltagere på generalforsamlingen en tilbagemelding og støtte til, at selskabet 

prioriterer at der hentes ny viden udefra. Budget for 2020 er godkendt.  

10. Valg af bestyrelse, suppleanter og økonomisk kontrollant 

a. Bestyrelse (5).  

Alle bestyrelsesmedlemmerne er på genvalg og modtager genvalg. 

Alle bestyrelsesmedlemmerne er genvalgt for den næste periode.  

Bestyrelsen for EFS Lungerehabilitering er konstitueret på følgende måde: 

i. Gitte Johannesen, Region Sjælland, formand. 

ii. Maja Primdal Hansen, Sorø Kommune. 

iii. Line Anja Mogensen, Odense Kommune. 

iv. Marlene Thanning Helms, Horsens Kommune, økonomiansvarlige. 

v. Malene Juul Hylle, Regionshospitalet Horsens. 

b. Suppleanter (2).  

Der er ingen der ønsker at stille op som suppleanter til bestyrelsen.  

Økonomisk kontrollant: Lotte Lagoni er økonomisk kontrollant.  

11. Nyt fra og dialog med Ergoterapeutforeningen 

Næstformanden for Ergoterapeutforeningen, Lotte Lagoni, fortæller følgende; 

• Der afholdes Repræsentantskabsmøde i november 2019. Der er valgt 3 emner ud: 

o Lige adgang til ergoterapi. 

o Styrket praksisudvikling med henblik på udvikling af kvalitet.  

o Styrket forskning. Forskningsstrategi og plan.  

• Ergoterapeutforeningen reviderer forskningspuljerne. Ønske om at der sættes flere 

penge til forskning. Det træder i kraft pr. 1/1 – 2020. Der kan fortsat søges om 

penge til praksisudvikling. ETF kan hjælp og støtte i implementeringsprocessen.  

12. Eventuelt 

Der er ingen punkter til eventuelt.  

 


