Samlet programoversigt
Ergo22 konference
Den 1.& 2. juni 2022 på Hotel Nyborg Strand
Konferencens tema er ”Styrket forskning – Styrket praksis”
Dag 1:
Kl. 9.00 - 10.00 Ankomst, registrering og morgenmad
Kl. 10.00 - 10.10 Velkomst v/ Tina Nør Langager, formand, Ergoterapeutforeningen.
Kl. 10.10 - 10.40: Sundhedssektorens aktuelle position i velfærdssamfundet v/ Christian
Jensen, journalist, 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?

Kl. 10.40 - 11.10: Aktivitetsvidenskab og ergoterapi ved Syddansk Universitet: Udvikling,
forskning og fremadrettede perspektiver
v/ Karen la Cour, ergoterapeut, Ph.d, professor, Brugerperspektiver og Borgernære indsatser,
Syddansk Universitet
Denne præsentation sætter fokus på den historiske udvikling af det aktivitetsvidenskabelige
forskningsmiljø for ergoterapeuter ved syddansk universitet og de forskningsprogrammer som er
igang indenfor bl.a. hverdagsliv, ADL, aktivitetsbalance og livsstilsfremme, samt de fremadrettede
perspektiver for dansk forskning i aktivitetsvidenskab og ergoterapi.
Kl. 11.10 – 11.40: Kaffe og besøg på stande
Kl. 11.40 – 11.50: Overrækkelse af Ergoterapeutforeningens Kandidatpris 2021 v/ Tina Nør
Langager, formand Ergoterapeutforeningen.
Kl. 11.50 - 12.20: ADL- Interview – fra forskningsversion til klinisk praksis v/ Eva Ejlersen
Wæhrens ergoterapeut, Ph.d, professor, Brugerperspektiver og Borgernære indsatser, Syddansk
Universitet, 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.
Kl. 12.20 – 12.30: Overrækkelse af Ropox pris 2022 v/ Ropox & Margrethe Boel, næstformand
Ergoterapeutforeningen.
Kl. 12.30 – 13.30: Frokost og besøg på stande
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Kl. 13.30–14.30: Seks forskellige temasessioner – viden fra ergoterapeutisk forskning og
praksis - find mere information på www.ergo22.dk
1. Senfølger efter COVID-19:
Listen er lang over de symptomer, som mennesker med senfølger efter Corona
kæmper med. Men i dag er der ikke nogen systematisk national tilgang til, hvordan man
hjælper disse mennesker tilbage til hverdagen
2. Dysfagi
Undersøgelse og behandling af ældre borgere med dysfagi er et ergoterapeutisk
praksis- og specialistfelt i Danmark og dysfagi specialet udvikler sig hele tiden
3. Børn og Unge
Ergoterapi til børn og unge handler om at skabe sammenhæng i aktiviteter og
omgivelser med henblik på at muliggøre og fremme deltagelse og aktiviteter, der er
meningsfulde. Her er stimulation af forskellige sanser ofte i spil
4. Neurorehabilitering:
Neurorehabilitering er et stort arbejdsområde for ergoterapeuter og på sessionen kan
du høre om de nyeste forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter til målgrupperne
5. Organiseringer, beslutninger og samarbejde
Sundheds- og socialvæsenet ændrer sig med en hastighed, der også udfordrer det
faglige grundlag i- og for at udøve ergoterapi i de forskellige sektorer
6. Psykiatri
Der er stor opmærksomhed på psykiatrien og mange taler om mere rehabilitering og
recovery. Men hvordan står det til med ergoterapi i psykiatrien og med den
ergoterapeutiske forskning i området
Kl. 14.30 - 15.00: Kaffe og besøg på stande
Kl. 15.00 – 16.00: Faglige postersessioner og Round Table drøftelse - find mere information på
www.ergo22.dk
Kl. 16.00 – 16.30: Kaffe og besøg på stande
Kl. 16.30 – 17.00: Brugen af Canadian Occupational Performance Measure (COPM) i dansk
ergoterapi – the state of the art v/ Anette Enemark Larsen, ergoterapeut, Ph.d, lektor
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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Kl. 17.00 – 17.30: En medmenneskelig kulturrevolution i psykiatrien
v/ Søren Magnussen, projektleder på ’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.
Projektets erfaringer beskrives dagligt på Søren Magnussens Facebook profil

Fagligt program slutter kl. 17.30
Kl. 19.00: Middag med velkomstdrink, tre retters mad, to glas vin og kaffe
DJ Disse spiller op til dans efter middagen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag 2:
Kl. 7.00 -7.30: Løb med formanden
Kl. 9.00–9.05 Godmorgen: v/ Tina Nør Langager, formand, Ergoterapeutforeningen
Tema: Forebyggelse og sundhedsfremme
Kl. 9.05–9.35: Occupational Therapy in Health Promotion: Lessons Learned and Future
perspectives v/ Heather Fritz, Founding Program Director Occupational Therapy, Pacific
Northwest University USA (oplæg på engelsk)
Heather Fritz’s research focuses on understanding how individuals may prevent or delay chronic
conditions or disability in later life and developing and testing preventative interventions. She
incorporates both qualitative and quantitative methods in her work and emphasizes the translation
of theory to everyday clinical practice. She is especially concerned with the health of socially
disadvantaged populations.
Kl. 9.35 -10.05: Diabetes er den største af alle folkesygdomme v/ Line Lindahl Jacobsen
ergoterapeut, docent, Ph.d. Ergoterapeutuddannelsen Professionshøjskolen Absalon
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.
Kl. 10.05 –10.35: Sundhedsfremme og forebyggelse gennem meningsfulde aktiviteter v/
Jeanette Reffstrup Christensen, ergoterapeut, Cand. Scient. San., Ph.d. Associate Professor.
Head of Studies for Master of Science in Occupational Therapy (kandidatuddannelsen i
ergoterapi), Syddansk Universitet
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
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forebyggelse og give konkrete eksempler ud fra praksisforskning i regioner og kommuner med
overvægtspatienter, diabetikere, gigtpatienter og kronisk smerteramte.
Kl. 10.35 -10.45: Overrækkelse af Protac- legatet v/ Protac & Margrethe Boel, næstformand
Ergoterapeutforeningen
Kl. 10.45 -11.10: Kaffe og besøg på stande
Kl. 11.10 –12.10 Seks forskellige temasessioner – viden fra ergoterapeutisk forskning og
praksis - find mere information på www.ergo22.dk
1. Håndområdet
Få ny viden om ergoterapi til mennesker med funktionsevnenedsættelser som følge af håndeller armtraumer på såvel det ortopædiske som det neurologiske område
2. Dysfagi og hjerneskadeområdet
Dysfagiindsatser er et voksende arbejdsområde for ergoterapeuter og på sessionen kan du
høre om de nyeste forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter indenfor dysfagiindsatser til
patienter og borgere indenfor med neurorehabilteringsområdet
3. Cancer
Mennesker ramt af en kræftsygdom kan have behov for ergoterapeutiske indsatser, der knytter
sig til rehabiliteringsforløb eller til palliative forløb
4. Velfærdsteknologi – Hverdagsteknologi – Telehealth
Velfærdsteknologi kan forbedre og effektivisere indsatser til borgere og patienter og
ergoterapeuter har en stor rolle i udvikling af teknologi muligheder på social- og
sundhedsområdet
5. Skrøbelige ældre
Både på sygehuse og i kommuner er ergoterapeuter i kontakt med ældre mennesker, som pga.
alder og skrøbelighed er særligt udsatte i forbindelse med indlæggelse og sektorovergange
6. Social- og beskæftigelsesområdet
Udviklingen på social- og beskæftigelsesområderne går stærkt. Rehabilitering vinder frem og
betyder, at den enkeltes muligheder for at mestre den samlede hverdag skal i centrum
Kl. 12.10 –13.10: Frokost og besøg på stande
Kl. 13.10 -14.10: Faglige postersessioner og Round Table drøftelser - find mere information på
www.ergo22.dk
Kl. 14.10–14.40: Kaffe og besøg på stande (sidste mulighed for besøg på standene)
Kl. 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
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Målet med arbejdsrettet rehabilitering er deltagelse i arbejdslivet og dermed social inklusion. Social
inklusion tankegangen i arbejdsrettet rehabilitering kan bidrage til at fokus flyttes fra den
individorienterede tilgang til relationerne i arbejdsfællesskabet.
Kl. 15.10–15.55: Rehabilitering – stadig et indsatsområde v/ Pia Kürstein Kjellberg, projektchef
VIVE, cand.scient.adm, Ph.d i organisation.
Pia Kürstein Kjellberg er projektchef i VIVE med mere end 25 års erfaring med forskning, analyse,
evaluering og innovation på sundheds- og ældreområdet.
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.
Kl. 15.55 –16.00: Afrunding og tak for denne gang v/ Tina Nør Langager, formand,
Ergoterapeutforeningen
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