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PROTACpris 2005

PROTACprisen på 25.000 kroner skal 
være med til at finansiere arbejdet med 
en bog, hvor Hanne Holmer vil sætte 
fokus på, hvordan sanseintegrations-
principperne kan bruges og udvikles i 
snoezelhusets rammer 

Bogens udgangspunkt bliver Hanne 
Holmers 10 års erfaring fra Snoezelhu-
set i Maribo samt international forsk-
ning. 

- Jeg oplever, at der i Danmark netop 
nu er gang i en udvikling, som fokuserer 
på sanseintegrationsprincipperne i de 
multisensoriske rammer. Den udvikling 
vil jeg gerne bidrage til, sagde Hanne 
Holmer, i forbindelse med prisoverræk-
kelsen, der fandt sted på PROTAC’s 
stand på Rehabmesse 2005 i Fredericia 
i slutningen af april.

Snoezelkonceptet er oprindeligt et 
pædagogisk koncept. Det beskriver 

nogle fysiske rammer, som giver mulig-
hed for oplevelser, afslapning og ro.

- Der mangler dansk litteratur, som 
kombinerer de oprindelige pædagogi-
ske formål med de terapeutiske mulig-
heder som jeg har erfaret, at Snoezel-
huse og Snoezelrum giver – særligt for 
psykiatriske patienter og bevægelses-
handicappede, sagde Hanne Holmer.

Protacs direktør Pia Christiansen og 
landsformand Gunner Gamborg poin-
terede begge i deres taler til prismodta-
geren, at bogprojektet er et rigtigt godt 
bidrag til dokumentation af ergoterapi.

PROTAC A/S uddeler i år også et 
særligt jubilæumslegat på 50.000 kro-
ner til en ergoterapeut. Betingelserne 
for at komme i betragtning til det sær-
lige jubilæumslegat kan senere på året 
ses på www.etf.dk samt www.protac.
dk.

Ergoterapeut Hanne Holmer, sanseintegrationsprincip-
perne og snoezelkonceptet fik alle tre solide skulderklap 
da PROTAC A/S uddelte årets pris 

Af Karin Svane Hansen, afdelingsleder, Etf

Sanseintegrationsmiljø fik prisen

ETF PÅ REHABMESSE

Ergoterapeutforeningen var også i år 
at finde blandt udstillerne på Rehab-
messen, og rigtig mange medlemmer 
og andre nysgerrige fandt vej til stan-
den, der var bemandet med medar-
bejdere og Etf-politikere.
Der blev talt efter- og videreuddan-
nelse, faglig udvikling, hjælpemid-
delcentralernes rolle efter struktur-
reformen, og det var helt tydeligt, at 
mange studerende havde fundet vej 
til Fredericia og til Etf’s stand. 
Nogle besøgende slog sig ned med 
den medbragte frokost, andre snup-
pede et par foldere om diplomuddan-
nelse og en kop kaffe. Andre spiste 
et lakridsbolsje og lagde en invitation 
til Etf’s faglige konference i tasken.
De besøgende forlod standen med 
en stak nyproducerede ERGO-post-
kort i rygsækken – og med besked 
om at sende dem vidt og bredt rundt 
i kongeriget.
Der var, som sædvanlig, masser af 
ergoterapi på flere andre stande på 
REHABmessen. Blandt andet var 
flere selvstændige ergoterapeuter 
med for at vise deres egenudviklede 
og importerede hjælpemidler frem for 
de besøgende.


