
  
 

Referat af ViTSi Årsmøde 27.10.2021 
 
1. Valg af referent og ordstyrer 
Mary valgt til referent og Erik til ordstyrer. 
Der var 16 deltagere, heraf 5 fra styregruppen. 
Flere nye ansigter, så vi startede med en præsentationsrunde. 
 
2. Styregruppens beretning 
ViTSi driftes af Ulykkespatientforeningen. Det koster 15.000 kr. årligt. 
Styregruppen har afholdt 6 møder over Teams. 
Konferencen i år var planlagt til 4/5 2021, men blev flyttet til 26/10 2021 og med uændret program. 
Der er 85 tilmeldte.  
Der er workshop 27/10 om ABSA v/ Helle Dreier. 
 
Forrige årsmøde blev afholdt d. 18/5 2021 virtuelt pga. coronasituationen. Der var god tilslutning.  
Der var en opfordring til at lave projektbeskrivelser over gruppernes arbejde, og det er der flere 
grupper, som har efterkommet.  
Der var også ved forrige årsmøde ønske om, at vi kunne afholde korte virtuelle møder om et aktuelt 
emne. Et sådant møde har været afholdt om MDR-reglerne v. Helle Mätzke Rasmussen, R82. Tak til 
Hanne Andersen for at arrangere. Det er dog stadig svært at forstå reglerne. Kommunerne er 
tilbageholdende med at melde sig til info-møder om MDR. Firmaerne lægger mange kræfter i at følge 
regulativerne, men kunderne forstår ikke reglerne. Der er et kæmpestort dokumentationsarbejde, når 
man konfigurerer fx en kørestol. Det er især et problem for de små kommuner. Der vil være to 
temamøder på rehabmessen om emnet. 
 
Status: 
Vi er i dag 27 medlemmer. 
Udtrådt: Mia Rasmussen, Thomas Hansen, Dennis Bøje, Marie Pedersen.  
Nye medlemmer: Camilla Mosti Balling, Karin Babré, Ellen Geke Huese, Malene Alexandrowiz. 
Fordeling på fag: 13 fys, 11 ergo, 1 bandagist, 1 ingeniør, 1 cand soc psych. 
Fordeling på ansættelse: Private firmaer: 12, Kommune/region: 11, Statsansat: 1, Privat/regional: 3 
Alt i alt en flot fordeling. 
 



3. Fremlæggelse af budget og regnskab  
Der har været et gratis medlemsår, da der pga. coronasituationen ikke har været afholdt workshop 
eller andre store aktiviteter. Derfor har der ikke været indtægter i året.  
Siddestillingsanalyse Light er ved at blive oversat til engelsk, så der kommer et ønske om penge til det.  
Der er også en anmodning på vej fra terminologigruppen om dækning af udgifter til tegninger. 
Vi ender året med et kassebeholdning på ca. 90.000 kr. Det ser ud af meget, men vi er nødt til at have 
en buffer, fx fordi nogle kommuner forlanger en måneds kredit ved fakturaer til konferencer o.l. 
 
4. Indkomne forslag 
Janni Liliegren Larsen havde fremsendt følgende spørgsmål: Hvordan kan ViTSi bruges som sparring i 
svære sager?  
Forslaget gælder internt sparring i ViTSi. Perspektiver: resultatet af sparringen kan udsendes gennem 
onlinenetværket SidLigGodt. I netop vores gruppe må vi kunne komme ud over den faglige 
blufærdighed, som ellers har gjort sig gældende i siddestillingskredse. Det skal gerne udmønte sig i 
løsninger, som ikke er produktrettede men metoderettede, principper, analyse. Kunne vi lave en 
gruppe, som står for det i et års tid? Kan det være noget, man kan invitere til? Kan vi bruge Teams, 
som har så mange faciliteter?  
Styregruppen vil tage det på programmet for det kommende år. 
 
5. Arbejdsprogram for det kommende år, herunder gruppedannelse 
En væsentlig opgave for det kommende år er at planlægge konference og workshop 2022. Under 
eventuelt kom der flere forskal til emner, se senere. 
Derudover skal vi planlægge virtuelle møder, både faglige emner og sparring. 
Vi vil have fokus på at få alle medlemmer med i grupper, og at grupperne kommer op at køre. På den 
måde vil vi kunne støtte fællesfølelsen i ViTSi. 
 
Gruppedannelse: 
Eksisterende grupper: 
Siddestilling på bade-/toiletstol. Pilotprojekt med trykmåling på forskellige sæder. 

Janni Liliegren Larsen 
Victoria Dollerup Larsen 
Cecilie Falden Boel 
Palle Senft 
Erik Johansen 

 
Arbejdsredskab til tryksårsudredning. Lettere at tage med ud end ABSA.  

Vivi Riber 
Kathrin Lorentzen 
Louise Mielche  
Lotte Bagge 

 



Trykmåling, madrasser og lejring. Hvornår er skummadrassen god nok? Guidelines til, hvad vi skal 
kigge på. (Materialet fra den gamle gruppe lægges på hjemmesiden og fremlægges over Teams i 
foråret.) 

Christian Gammelgaard Olesen 
Dorte Læsø 
Tina Bak Pedersen 
Karin Babré 
Camilla Mosti Balling 

 
Fagterminologi. Fælles sprog om den siddende stilling.  
Perspektiv: Fælles sprog også om andre ting, fx ved udbud.  

Mary Petersen 
Majbritt Sølling 
Hanne Andersen 
David S. Petersen 

 
Emner til nye grupper: 
Fødder i kørestolen: Dorthe, Ellen 
Bækkenbunden og korsettering: Jette, Helle 
 
6. Fastsættelse af medlemsgebyr 
Det årlige medlemsgebyr fastsættes til uændret 975 kr. 
 
7. Valg af styregruppe 
Palle, Jette og Mary var på valg, genopstillede og blev genvalgt. Ingen andre stillede op. Styregruppen 
fortsætter således uændret. 
 
8. Evt. 
Forslag til næste års konference:  

• Overgangen mellem ung og voksen. For store til børnehjælpemidler og for små til 
voksenhjælpemidler. Passer det, vi har på markedet, til denne målgruppe? Hvordan er det at 
være ung med et handicap og med hjælpemidler? Aktivitetsbaseret. Efterskole for 
handicappede. Egmonthøjskolen. Enstols- vs. flerstolstilgang. Mulighed for fysisk aktivitet – 
KRAM. Bevilling af fritidsaktiviteter. Lovgivningen på området. Behandlingsredskaber vs. 
hjælpemidler. 

• Tryksår. Tværfagligheden. Amit Gefen. Han er dyr, kan et firma sponsere? Dorte Læssøe 
oplyste om, at der vil være en Masterclass på Rehabmessen om tryksår. 

 
 
Mødet afsluttedes med tak til deltagerne. 
Ref.: Mary 

https://www.health-rehab.dk/for-besoegende/masterclass/

