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Ergo22 konference  
 
Den 1.& 2. juni 2022 på Hotel Nyborg Strand 
Konferencens tema er ”Styrket forskning – Styrket praksis”  
 
Dag 1: 
 

9.00 - 10.00 Ankomst og morgenmad  

 

10.00 - 10.10 Velkomst v/ Tina Nør Langager, formand, Ergoterapeutforeningen.  

 

10.10 - 10.40 Sundhedssektorens aktuelle position i velfærdssamfundet v/ Christian Jensen 
chefredaktør, dagbladet Politiken  

Alle er enige om, at sundhedssektoren udgør en kerne i det moderne velfærdssamfund. Men 
hvordan kan det være, at den sektor, alle siger de forsvarer og bevarer, selv ofte føler sig under 
angreb og nedprioriteret? Er det politikernes, pressens eller sektorens egen skyld? Og hvad kan vi 
gøre ved det? 

10.40 - 11.10 Aktivitetsvidenskab og ergoterapi ved Syddansk Universitet: Udvikling, 
forskning og fremadrettede perspektiver  
v/ Karen la Cour, ergoterapeut, professor, Brugerperspektiver og Borgernære indsatser, Syddansk 

Universitet    

Et overblik over udvikling af et forskningsmiljø og de forskningsprogrammer som 
ergoterapiforskere ved Syddansk Universitet er i gang med indenfor sundhedsfremme, 
rehabilitering og palliation, samt perspektiver for den videre udvikling af dansk forskning i 
aktivitetsvidenskab og ergoterapi 
   
11.10 – 11.40 Kaffe og besøg på stande 

 

11.40 – 11.50 Overrækkelse af Ergoterapeutforeningens Bachelorpris v/ Margrethe Boel, 

næstformand Ergoterapeutforeningen 

 

11.50 - 12.20 ADL- Interview – fra forskningsversion til klinisk praksis v/ Eva Ejlersen 

Wæhrens ergoterapeut, seniorforsker, Leder af ADL enheden, Parker Instituttet Region 

Hovedstaden 

ADL-Interview (ADL-I) blev igennem en række forskningsprojekter udviklet og valideret til 

forskningsbrug i perioden 2007-2017. En bevilling fra Ergoterapeutforeningens ADL pulje i 2018 

skabte grundlag for at udvikle en version af ADL-I til brug i ergoterapeutisk praksis. For at være 

anvendeligt i klinisk praksis, er det nødvendigt at sikre, at redskabet kan anvendes til at skabe 

valide og reliable mål for kvaliteten i udførelsen af ADL på tværs af køn og diagnoser.  

 
12.20 – 12.30 Overrækkelse af Ropox-prisen v/ Margrethe Boel, næstformand, 

Ergoterapeutforeningen  

12.30 – 13.30 Frokost og besøg på stande 
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13.30–14.30 Seks Parallelsessioner – viden fra ergoterapeutisk forskning og praksis: 

1. Senfølger efter COVID-19: workshop v/ Lisa Østergaard Gregersen, Mathilde Pedersen 

(evt. også Pia Ilvig og Kate Allen Christensen) 

 

2. Dysfagi v / Nete Derma Rauche Harreby ift. udviklingsprojekt i Ålborg Kommune om 
opsporing af Dysfagi hos plejehjemsbeboere med demens / Pia Ilvig Hvidovre 
kommune  

 
3. Børn - v/ Ann Nielsen Effekt af “the Composed for Attention and Learning with MyFit 

CALM)”-intervention til børn med sensoriske vanskeligheder v/ Anne Sofie Fomsgard 
Henriksen (kommer senere), v/ Maj Pedersen ”Hvordan får man det til at virke i 
virkeligheden?” - Implementering af National Klinisk Retningslinje (NKR) for 
undersøgelse og behandling af stramt tungebånd  

 

4. Neurorehabilitering 
Apopleksi: træning af overekstremitet v/ Thomas Bo Hvidt & Binh Tan Nguyen, Apopleksi 
– 65 + - fortsat aktiv livsførelse v/ Mette Brandi, Performance-based instruments to 
assess mental function during activity and participation in stroke survivors v/ Lola Qvist 
Kristensen, Survey…Emma Ghazaini (kommer senere)   

 

5. Organiseringer – v/ Gitte Johannesen Fremtidens ergoterapi på akuthospital, v/ Sally 

Jørgensen: Hvordan opleves relationen mellem borger og behandler når telehealth 

indgår. Jesper Fabricius ” Assessment of Motor and Process skills som prædiktor for 

indlæggelseslængde hos personer med erhvervet hjerneskade” 

 

6. Håndområdet: v/ Susanne Boel Afspejler patient-rapporterede spørgeskemaer 

væsentlige aktivitetsproblematikker hos patienter med dupuytrens kontraktur? Og 

Funktionsevne målt med DASH 2 uger efter operation for en distal radius fraktur er en 

prædiktor omend svag, for funktionsevnen 6 måneder post-operativt   

 

 

14.30 - 15.00 Kaffe og besøg på stande  

 

(13.30 – 14.30) / 15.00 - 16.00 Postersessioner auditorium og lokaler (særskilt program herfor, 

når vi nærmere os konferencens afholdelse) 

 

16.00 – 16.30 Kaffe og besøg på stande 

 

16.30 – 17.00 Brugen af Canadian Occupational Performance Measure (COPM) i dansk 

ergoterapi – the state of the art v/ Anette Enemark Larsen, ergoterapeut, Lektor, Ph.D. 

Ergoterapeutuddannelsen Københavns Professionshøjskole 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er et velkendt redskab blandt danske 
ergoterapeuter. COPM har været hidtil været baseret på antagelser uden videnskabeligt belæg fx:  
• Fremmer COPM en klientcentreret-praksis og et aktivitetsperspektiv?  
• Kan redskabet bruges af alle til alle?  
• Er den danske udgave gyldig (valid), pålidelig (reliabel) og frembringes troværdige ændringer, 
dvs. kan vi bruge den til at måle resultater  
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17.00 – 17.30 En medmenneskelig kulturrevolution i psykiatrien v/ Søren Magnussen, 
projektleder på ”Frirum i psykiatrien”  
 
Søren Magnussen er projektleder for “Frirum i psykiatrien” og fast ansat på de lukkede, 
psykiatriske sengeafsnit, under Psykiatrisk Center København.  
Projektet forsøger at skabe langt bedre rammer for menneskelighed, aktiviteter, almindelighed, 
ejerskab, skønhed, glæde og frirum. 
Projektet er ikke en del af selve behandlingen, der jo næsten alene er baseret på medicin, omsorg 
og korte samtaler, men er et forsøg på at skabe en slags medmenneskelig kulturrevolution et sted, 
der i meget høj grad mangler nytænkning. 
Projektets erfaringer beskrives dagligt på Søren Magnussens Facebook profil 
 
 
19.00 Middag med velkomstdrink, tre retters mad, to glas vin og kaffe  

Måske en Kahoot under middagen + DJ Disse efter middagen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Dag 2: 
 
7.00 -7.30 Løb med formanden 
 
9.00–9.05 Godmorgen v/ Tina Nør Langager, formand, Ergoterapeutforeningen 
 
Tema: forebyggelse og sundhedsfremme  
 

9.05–9.35 Heather Fritz, Founding Program Director Occupational Therapy, Pacific Northwest 

University USA er ergoterapeut og forsker i diabetes og ’self management` (foto på vej - Fritz PhD, 
Heather – Pacific Northwest University-Health Sciences (pnwu.edu) oplæg på engelsk 

 
Heather Fritz fra USA er ergoterapeut og forsker i diabetes og ’self management. Heather 

Fritz er samarbejdspartner med SDU. 

Dr. Fritz has been a clinician since 2007 and has worked with a range of clinical 

populations. Her current clinical interest is in community-based preventative occupational 

therapy for older adults. She is a certified Health Coach and especially interested in 

growing occupational therapy’s role in the primary care setting.  

9.35 -10.05 Diabetes er den største af alle folkesygdomme v/ Line Lindahl Jacobsen 

ergoterapeut, docent - Ph.d. Ergoterapeutuddannelsen 

Diabetes er en langvarig, kronisk sygdom, som har store konsekvenser i hverdagslivet. Den nye 
livssituation, der opstår, når man diagnosticeres med diabetes, stiller krav til omstilling af vaner og 
rutiner, der er udfordrende – især for mennesker, som i forvejen er sårbare. 
Ergoterapi spiller en central rolle og forskning i ergoterapi inden for diabetes er i vækst. Oplægget 
tager udgangspunkt i den aktuelle forskning og ser ud i fremtiden med bud på, hvilke 
indsatsområder, der bør fokuseres på, for at håndtere de udfordringer, der er forbundet med den 
livsomstilling, som sygdommen kræver.  
 
10.05 –10.35 Hvordan ergoterapeuter kan bygge bro mellem andre sundhedspersonaler og 
overvægtige personer i kampen for at bryde fedmekurven? v/ Jeanette Reffstrup Christensen, 

about:blank
about:blank
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ergoterapeut, Cand. Scient. San., PhD. Associate Professor. Head of Studies for Master of 
Science in Occupational Therapy (kandidatuddannelsen i ergoterapi), Syddansk Universitet 
 
Ergoterapi er et felt i fremmarch, og flere får øjnene op for de kompetencer, vi mestrer. Fra at 
ergoterapi for år tilbage primært blev anvendt til at rehabilitere tabte funktioner enten vha. 
genoptræning eller adaptive virkemidler, bruges ergoterapi nu også til at afhjælpe tilstande, hvor 
meningsfulde aktiviteter og livskvalitet er i fokus. Fokus på meningsfulde aktiviteter og livskvalitet 
kan vi som faggruppe også trække på, når vi som ergoterapeuter forebygger, at mennesker 
overhovedet bliver syge i første omgang. Oplægget vil have fokus på hvordan vi som 
ergoterapeuter bliver centrale i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse og give konkrete 
eksempler ud fra praksisforskning i regioner og kommuner med overvægtspatienter, diabetikere, 
gigtpatienter og kronisk smerteramte. 
 

10.35 -10.45 Overrækkelse af Protac- legatet v/Margrethe Boel, næstformand 

Ergoterapeutforeningen  

 

10.45 -11.10 Kaffe og besøg på stande 

11.10 –12.10 Seks parallelsessioner – viden fra ergoterapeutisk forskning og praksis: 

1. (måske)Sundhedsfaglig forskning i (psykiatrisk) rehabilitering – hvordan? v/ professor Julie 
Midtgaard 
https://forskning.ku.dk/soeg/result/?pure=da%2Fpersons%2Fjulie-midtgaard(9f64fbe5-60e9-
49c3-bb06-7ec73d018a77).html  
 

2. Dysfagi - v/ Kate Allen Christensen Implementering af Fiberoptisk Endoskopisk Evaluering af 
Synkefunktion (FEES) på Rigshospitalet v/ Signe Janum Eskildsen Early rehabilitative 
intervention to improve swallowing ability in weaning from tracheal tube following severe 
traumatic brain injury – National research v/ Signe Janum Eskildsen Hvilke 
behandlingsmetoder er undersøgt i litteraturen omkring genoptræning af dysfagi hos patienter 
med moderat til svær hjerneskade? - Scoping review  

 

3. Cancer – v/ Helene Nørgaard: Rehabilitering i accelererede udredningsforløb. Er det kun 
patienter som får en diagnose, der har et behov? v/ Karen la Cour: Samskabelse i udviklingen 
af interventioner: eksempel fra en ressource-orienteret intervention til mennesker med 
fremskreden kræft   

 
4. Velfærdsteknologi – Velfærdsteknologi i bo- og dagtilbud v/ Sanne Heidemann-Lehmann, 

ergoterapeut og lektor & Anna Marie Lassen, ergoterapeut v/ Rina Juul Kaptain Udførelse, 
håndtering og anvendelse af hverdagsteknologi, A person-centered and occupation-based 
intervention. v/ Sally Jørgensen Implementering af telehealth i praksis – en relationel 
udfordring.   

 

5. Skrøbelige ældre (Jette Thuesen/ Mette Andresen/ CFS (EFS Geriatri og Gerontologi) 
Dysfagiscreening af nyindlagte patienter +65 år på Holbæk Sygehus v/ Stine Høvedskov 
Rasmussen & Mia Kølner Rose 

 

6. Socialområdet / Demens: v/ Jesper Larsen Mærsk: Enabling Work in Everyday Life for people 
with Dementia (EWELID) v/ Mia Dahl Jensen Socialt udsatte unges oplevelse af at bruge 
Protacs MyFit sansestimulerende kuglevest i forbindelse med Væksthusets 
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uddannelsespraktik, Louise Jensen ” Erhvervsrettet rehabiltering - hvad er det vi kan som 
ergoterapeuter” 

 

12.10 –13.10 Frokost og besøg på stande  

(11.10-12.10) / 13.10 -14.10 Postersessioner i auditorium og lokaler (særskilt program herfor, 

når vi nærmere os konferencens afholdelse) 

 

14.10–14.40 Kaffe og besøg på stande (sidste mulighed for besøg på standene) 

14.40 – 15.10 Arbejdsrettet rehabilitering og social inklusion v/ Merete Labriola, ergoterapeut, 

ph.d, Research professor, Worklife and Inclusion (WIN), Health, NORCE Norwegian Research 

Centre AS 

 

15.10–15.55 Rehabilitering – stadig et indsatsområde v/ Pia Kürstein Kjellberg, projektchef 

VIVE, cand.scient.adm, ph.d i organisation 

Pia Kürstein Kjellberg vil gøre status på rehabiliteringsindsatsen i kommunerne med særligt henblik 

på samspillet mellem de indsatser, der gives efter sundheds- og serviceloven. Hvor ligger de store 

udfordringer, og hvor er der mulighed for at styrke indsatsen? Pia giver et overblik over udviklingen 

og konkrete anbefalinger til hvordan indsatsen kan styrkes fremadrettet. 

Pia Kürstein Kjellberg er projektchef i VIVE med mere end 25 års erfaring med forskning, 

analyse, evaluering og innovation på sundheds- og ældreområdet. Pia har andet arbejdet med 

styring, ledelse og organisering i almen praksis, rehabilitering på det kommunale 

ældreområde, organisering af hjemme- og sygeplejen, samarbejdet på tværs i psykiatrien, 

kliniske retningslinjer og evidensbaseret medicin samt forsøg akutlægehelikopter i Danmark. 

Aktuelt er Pia blandt andet engageret i studier af, hvordan det er muligt at udvikle en mere 

værdig ældrepleje med afsæt i den hollandske Buurtzorg-model, samt af baggrunden for 

covid-19 udbrud og dødsfald på plejecentre og i hjemmeplejen. 

 

15.55 –16.00 Afrunding og tak for denne gang v/ Tina Nør Langager, formand, 

Ergoterapeutforeningen  

 

 


