
Ergoterapifagligt selskab for psykiatri og psykosocial rehabilitering 

Generalforsamling d. 03.05.22 

 
Referat  

Deltagere: Antal: 12 

Medlemstal pt. 307 medlemmer i selskabet. 

o Valg af referent og dirigent:  

o referent: Linda Jørgensen 

o Ordstyrer Tina Langager 

Ordstyreren bekræftede, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt, jf. selskabets vedtægter.  

 

o Fremlæggelse af bestyrelsens beretning v. Cæcilie   

Selskabet har udgivet 2 nyhedsbreve i 2021 

Selskabet har 307 medlemmer, så der er ikke den store ændring ift de andre år. Vi har dog stadig et ønske om at 

blive større; gerne 400 medlemmer. 

Selskabet har deltaget i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, med det formål at lave et oplæg til 

Sundhedsministeriet, der beskriver behovet for og forslag til udformning af en specialuddannelse i psykiatri for 

ergo- og fysioterapeuter. Det er nu op til Sundhedsministeriet om uddannelsen bliver en realitet. Samarbejdet i 

arbejdsgruppen er forløbet rigtig godt, og vi har fået forhandlet os frem til bred enighed om oplægget. Vores 

ønske om at specialuddannelsen i psykiatri vil få varighed af et år, med skiftevis undervisning og klinik, er 

kommet med i forslaget, og det er vi meget glade for. Vi har igennem hele forløbet lagt op til at uddannelsen, 

skal udbydes til både hospitalssektoren og kommunalsektoren. 

2021 stod igen i Coronaens tegn. Vi holdt igen med arrangementerne, for ikke at ende ud med at udskyde eller 

aflyse.  

  Det var derfor med stor glæde at det i november blev muligt at invitere til temadag om kontaktpersonrollen. 54 

deltagere fra hele landet mødte op. Lisette Valter, der sammen med Solveig Repsdorff har skrevet bogen 

”Kontaktperson - at arbejde med og for mennesker med sindslidelser”, guidede os igennem dagen. Der var en 

vekslen mellem hendes oplæg, og input fra deltagerne, omkring deres udfordringer og løsningsforslag.  

  Arbejdet med 10-årsplanen for psykiatrien har været længe undervejs. Men i 2021 blev alle kræfter lagt i, for at 

den blev færdig. I følgegruppen har Tina Nør Langager været repræsentant, så vi har stået stærkt, i de tunge 

forhandlinger. Det har været en lang proces med mange kapitler, der har været sendt forbi bestyrelsen, så vi har 

haft mulighed for at bidrage med kommentarer. Vores fokus har været på aktiviteter, sanseintegration, men også 

i høj grad på recovery, da det går hånd i hånd med den ergoterapeutiske praksis. Nu venter vi i spænding på at se 

hvor de politiske forhandlinger bærer hen. 

o Bestyrelsens beretningen er godkendt.  

o Kommentarer: ros fra generalforsamlingen ift. Arbejdet med forskellige arbejdsgrupper, herunder 

specialuddannelse og 10-årsplan mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

o Fremlægge og godkende regnskab 2021 

Overført kapital fra 2020 122483  

Regnskab 2021    
Indtægter    
Overført kapital fra 2020 122483  
Medlemstilskud 15000  
Medlemskontigent (x150kr+ x50kr) 45450  
Indtægter temadag 7750  
     
I alt 190683  
     
Udgifter    

Bestyrelsesmøder 2977 
   Forplejning  

Administrationsudgifter 0 
   Kontorudgifter 

Temadag odense 17940 
   Mødecenter Odense 

Oplægsholdere temadag 12000  

Udgifter til temadag mv for best.medl. 1920 
    Transport 

Gaver 2000 
    2 bestyrelsesmedlemmer stoppet 

Muleposer 23710 
    Inkl levering 

Tabt arbejdsfortjeneste til best.medl. 1872  
Deltagelse i konference o.lign 0  
Kapital, som overføres til 2022 128264  
I alt 190683  

   
I alt overført kapital til 2022 128264  
 

o Regnskabet er gennemgået af Linea og godkendt af deltagere.  

o Generalforsamlingen har tilkendegav, at der er gjort et stort stykke arbejde for meget få udgifter.  

 

o Indkomne forslag: 

o Forslag fra Anne Marie Torsting  

Medlem Anne Marie Torsting har stillet forslag om at selskabet faciliterer online sparring, så vi udnytter 

online formatet og muliggør kontakt på trods afstand.  

Formen kunne være at en række kliniker kan indsende eller præsentere en faglig problematik eller 

dilemma. Der faciliteres derefter en online faglig sparring hvor en relevant ergoterapifaglig specialist og 

peers inviteres. Dilemmaet eller problematikken bliver belyst af både specialist, peers og kollegaer og 

der gives handleanvisninger for ergoterapeuten med dilemmaet. Det kan også være et velkendt 

dilemma, som man gerne vil belyse og der ikke er nogen konkret afsender, men at det velkendte 

dilemma alligevel behandles og der gives faglige refleksioner og handlemuligheder. Varighed ca. 90 min. 

 

o Kommentarer fra generalforsamlingen: 

o Spørgsmål til om facebook gruppen kan give noget af det samme. 

o Tanken om det er tiltalende - tænker evt. mads og monopolet. Finder det givende men ved 

ikke hvordan det helt praktisk skal foregå 



o ETF tilbyder at støtte op om den organisatoriske del. 

o Spørgsmål ift om det er noget man ønsker bredt. 

o Forslag til at skrive det i et nyhedsbrev. Information om at der har været tale om dette, og at 

vi er interesseret i at høre om nogen ønsker at være med i det? Om der er nogle dilemmaer 

nogle ønsker at bidrage med, som kunne være et tema?   

o bestyrelsen vil arbejde videre med dette, hvis det efter nyhedsbrevet viser sig, at der er 

tilstrækkelige, der ønsker at bidrage og deltage.  

o Der er nysgerrighed på behovet for et sådan tiltag.  

 

o Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram for kommende år. 

Vi vil arbejde for: 

At være et fagligt selskab med ca 400 medlemmer 

At sikre selskabsfunderingen med medlemmer på tværs af psykiatrien ved årligt 2 dages seminar og en temadag 

At skærpe og brande ergoterapeuters spidskompetencer i den psykiatriske behandlings- og rehabiliteringspraksis 

At styrke netværk og vidensdeling lokalt og på tværs af sektorer og regioner blandt ergoterapeuter 

Være sparringspartner for Ergoterapeutforeningen ved f.eks høringssvar omkring det psykiatriske område 

Deltage på vegne af eller sammen med Ergoterapeutforeningen i arbejdsgrupper, udvalg mm, som har relation 

til de psykiatriske områder 

Vi vil samarbejde med andre faglige selskaber vedr. temaer med overlap mellem fagområderne, f.eks. EFS børn 

og unge vedr. børne og unge psykiatri, og EFS for udviklingshandicap omkring autismespektrumforstyrrelser. 

Vi vil arbejde for at give medlemmerne psykiatrifaglige vinkler på monofaglige redskaber. 

Vi deltager på ERGO22 og folkemødet 

Vi vil udgive 2 nyhedsbreve. 

 

o Kommentarer fra generalforsamlingen:  

o Tilkendegivelse af at autisme er en brugbar fokus. 

o Tilkendegivelse af at det er et ambitiøst arbejdsprogram. 

o Ros til dagens temadag - dejligt at det er praksisnær.  

o Arbejdsprogrammet er godkendt.  

 

o Fastsættelse af kontingent: 

o Kontingent fastholdes på 150 kr. Bestemt af en enig generalforsamling.  

 

o Budget for kommende år 2022: 

 

 

Budget 2022   
 

Indtægter   
 

Overført kapital fra 2021 128264 
 

Medlemtilskud 15000 
 



Medlemskontingent 45000 300 x 150 kr  

Indtægter seminar 15000   50x300 

Indtægter temadag 15000   50x300 

I alt 218264 
 

    
 

Udgifter   
 

Bestyrelsesmøder 8000   Forplejning og transport  

Administrationsudgifter 2500   Div. gaver til medlemmer og bestyrelse 

Seminar  - ophold og 

forplejning 30000   Ophold: 50x600 

Oplægsholdere seminar 25000   Oplæg+transport 

Temadag - incl GF Odense 20000  Dagspakke a 400 kr x 50 deltagere 

Oplægsholdere temadag  18000   Anette Enemark inkl transport 

Tabt arbejdsfortjeneste til 

best.medl. 15000 
 

Deltagelse i konference 

o.lign 20000 
 

Kapital, som overføres til 

2023 79764 
 

I alt 218264 
 

 
  

 
Anvendt egenkapital -48500 

 
i alt overført kapital til 

2023 79764 
 

 

o Kommentarer fra generalforsamlingen: 

o Der er ikke længere tilbud for nye medlemmer.  

o Budgettet er, med de forskellige spørgsmål og kommentarer, godkendt af 

generalforsamlingen.  

 

o Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg: 

Ordinære medlemmer 

Cæcilie Neumann – modtager genvalg 

Lina Eliasson - modtager genvalg  

Freja Kønig Gissel – modtager valg 

o Dina Frisenberg Jakobsen opstiller som ordinært medlem og er valgt. 



o Generalforsamlingen har givet mandat til, at bestyrelsen kan være selvsupplerende i 

perioden. 

       Der opfordres til, at man meget gerne må overveje om det kan være en opgave for en at deltage som suppleant. 

Som suppleant er du med i bestyrelsen for et år ad gangen. Det er derfor en god mulighed for at prøve 

bestyrelsesarbejdet af.  

Der er samtidig fokus på det hensigtsmæssige i, at have en bestyrelse der repræsenterer landet bredt.  

 

o Valg af revisor og suppleant 

o Marie Bagge modtager genvalg og er valgt som revisor.  

o Der er ingen suppleant.  

o Eventuelt   

o Intet til eventuelt.  

 


