
 
 

Generalforsamling i DSF Håndterapi  
06.11.2019, OUH. 
 
Referat 
 

1. Velkomst  
Der bydes velkommen til de fremmødte. 
 
2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg  
Ulla Garbøl (UG), konsulent i Etf, vælges som dirigent og starter med at konstatere at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  
Referent: Helle Puggård. 
Stemmeudvalg: Marianne Glader (Hillerød Kommune), Helle Holm Sørensen (Kolding Kommune). 
 
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 
Håndterapis hjemmeside. Beretningen godkendes. 
 
4. Regnskabsaflæggelse for 2017, 2018 og 1.-3. kvartal 2019  
Peter Skødt redegør for regnskab for 2017 og 2018 samt 1.-3. kvartal 2019.  
Karen Boldreel Madsen, økonomisk kontrollant, har gennemgået regnskabet og har ingen 
bemærkninger. 
Regnskabet godkendes af forsamlingen. 
 
5. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 
6. Arbejdsprogram for 2019-2021 
Kecia Ardensø redegør for bestyrelsens arbejdsprogram for de kommende 2 år: 
 

• Arrangere temadage 
• Arrangere kurser efterspurgt af medlemmerne 
• Deltage aktivt i de internationale foreningers arbejde, herunder præsident i EFSHT 
• Deltage på council meetings og internationale kongresser 
• Fortsat dialog omkring håndterapi på grunduddannelserne 
• Samarbejde med Eft og andre instanser ift. ”Frit Valg” på genoptræningsområdet 
• Arbejde for at der kommer flere privatpraktiserende håndterapeuter 
• Deltage i udvikling og implementering af Etf’s kompetenceprofil inden for håndterapi 
• Afklare behov samt være katalysator for nationale vejledninger/patientforløbsprogrammer 
• Dialog med Etf om håndterapi i akutmodtagelserne 
• Afdække behovet for revision af den nationale målestandard 

 
Arbejdsprogrammet godkendes. 



 
7. Fastlæggelse af kontingent for 2020 og 2021 
Bestyrelsen foreslår at nuværende kontingent fastholdes på 200 kr. pr. år i 2020-2021.  
Forslaget godkendes. 
 
8. Budget 2020 og 2021  
Peter Skødt redegør for budgettet for de kommende år.  
Budgettet godkendes. 
 
9. Valg af bestyrelse og suppleanter  

På valg er:   
Kecia Ardensø  genopstiller 
Helle Puggård   genopstiller 
Anja Skriver   genopstiller   
Mette Kudsk Olsen genopstiller 
Peter Skødt   genopstiller  
Kim Gotfred Iversen genopstiller 

Der er indkommet ovenstående 6 CV’er, som har været offentliggjort på hjemmesiden jf. 
vedtægterne, hvilket betyder at disse 6 personer er valgt.  
 
Bestyrelsen ønsker valg af suppleant(er). Der har ikke været indsendt CV’er, hvorfor der spørges i 
salen efter kandidater til suppleantposterne.  Det besluttes i salen, at Marie Stoltenberg, Roskilde 
Kommune, indtræder som 1. suppleant og at Sylvia Jasinski, Ergoterapi Skjern, vælges som 2. 
suppleant. 
 

 
10. Valg af økonomisk kontrollant og –suppleant 
Karen Boldreel Madsen (Aalborg UH) ønsker genvalg. Lene Kongsgaard Lund (Århus Kommune) 
melder sig som suppleant. Begge vælges enstemmigt. 
 
 
11. Nyt fra Etf  
UG orienterer kort om Etf’s aktuelle fokuspunkter og arbejdsområder, herunder blandt andet: 
 
1. januar træder nye vilkår i kraft for diverse fonde i Etf. UG opfordrer til, at man løbende 
orienterer sig på etf.dk. 
 
Fritvalgsservice – forhandlinger med Fritvalgsservice er gået i hårdknude og status er, at Etf og DF 
har afbrudt samarbejdet. 
Etf har opmærksomhed på, at praktiserende speciallæger på nuværende tidspunkt ikke kan 
henvise til håndterapi. Dette er et ønske for fremtiden. 
 
Etf har de senere år arbejdet med udvikling af kompetencebeskrivelser inden for forskellige 
specialeområder. Indtil nu er der 4 færdige kompetencebeskrivelser. Kompetencebeskrivelse for 
håndterapi er under udarbejdelse og planlægges færdig i foråret 2020. 
Der er endvidere en beskrivelse i gang vedrørende ergoterapi på akutområdet inden for det 
medicinske område. 
 



Der er netop lanceret en ny specialistordning i Etf. Denne er 2-delt således at man kan blive 
godkendt specialist eller certificeret kliniker. Der har netop været ansøgningsfrist og vurdering af  
ansøgningerne er i gang. 
 
UG runder af med at nævne Etf’s forslag til arbejdsprogram, som bliver præsenteret på Rep 19 – 
herunder fokusområdet ’Lige adgang i ergoterapi’. 
 
12. Eventuelt 
Der bliver spurgt fra salen om der er krav til faciliteterne når vi efterlyser steder at holde vores 
temadage. Bestyrelsen informerer om, at en af de mest væsentlige faktorer er, at vi kan låne 
lokaler uden omkostninger, hvilket er blevet mere udfordrende de seneste år. Derudover er det 
ønskeligt med lokationer, som logistisk er let tilgængelige. Bestyrelsen vil meget gerne have 
henvendelser fra medlemmer, som ønsker at lægge lokale til kurser eller temadage. 
 
Alice Ørts opfordrer til at man går ind og læser kravene til godkendelse som hhv. specialist og 
certificeret kliniker mhp. at målrette sin kompetenceudvikling. 
Fremover vil der på DSF Håndterapi’s kursusbeviser fremgå, hvor mange ECTS-omregnede points 
det enkelte arrangement giver, hvilket skal bruges ifm. en eventuel ansøgning. 
 
UG takker bestyrelsen for et godt samarbejde samt for det store arbejde, bestyrelsen gør for DSF 
Håndterapis medlemmer. 
 


