
- ECOTROS - 
Europæisk Samarbejde om forskning i Ergoterapi,  
Aktivitetsvidenskab (Occupational Science, OS),  

Sundhedsfremme og Forebyggelse 
 

Et projekt igangsat af 

 
 www.enothe.hva.nl Søg under overskriften : Continuing Education and Research 

 
Når mennesker engagerer sig i  meningsfulde aktiviteter kan det have en sundhedsfremmende og sygdomsfore-
byggende effekt. På længere sigt kan det medføre en mere sund befolkning.  På denne baggrund mener vi, det er 
væsentligt at samle ergoterapeuter, som er interesserede i forskning og arbejdet med sundhedsfremme, i et 
tværvidenskabeligt samarbejde  på tværs af Europa. Vi håber, du har lyst til at deltage i dette samarbejde. 
 

Vi vil gerne:  
• Have kontakt med ergoterapeuter, som er interesserede i forskning i ergoterapi,   sundhedsfremme og sygdomsfo-

rebyggelse, aktivitetsvidenskab (OS) eller i tvær-videnskabelige  projekter 
• Dele information om forskningsprojekter som foregår over hele Europa 
• Videregive oplysninger om behov for, problemer ved, finansiering af og planer for/ resultater af forskningsprojek-

ter over hele Europa 
• Have mindst 500 motiverede deltagere i netværket 
 

Vi gør det gennem: 
En mailingliste og et nyhedsbrev for listens medlemmer (et nyhedsbrev der også er tilgængeligt på ENOTHEs hjem-
meside), workshops på ENOTHE konferencerne, distribution af informationsmateriale gennem de nationale Ergote-
rapeutforeninger og gennem tidsskrifter. Vi evaluerer potentialet for videreførelse  af projektet ved udgangen af 2006. 
 

Fra 2011 håber vi at 
• Etablere et europæisk netværk for forskning i ergoterapi, aktivitetsvidenskab (OS) og sundhedsfremme og fore-

byggelse, der kan styrke samarbejdet mellem europæiske forskere og mellem europæiske centre med særlige kom-
petencer.  

• At gennemføre et antal mono- og tværvidenskabelige forskningsprojekter på tværs af forskellige lande i Europa  
• Fortløbende at være med til at styrke udviklingen af evidens for ergoterapeutisk intervention samt for sund-

hedsfremme og forebyggelses tiltag 
 

Tilmelding: 
• Send en e-mail (indholdet i denne e-mail er ikke afgørende) til: ecotros-subscribe@yahoogroups.com Du vil deref-

ter modtage et automatisk svar. Denne e-mail skal du besvare for at blive medlem af listen. Når du er blevet med-
lem præsenterer du dig selv ved at sende en e-mail med oplysninger om (1) dit navn (2) din e-mail adresse, (3) 
land, (4) institution, og (5) hvilke aktiviteter du er involveret i eller vil være interesseret i at vide mere om indenfor 
ergoterapeutisk forskning, aktivitetsvidenskab (OS), sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse  eller tværvi-
denskabelig forskning. Når dette er gjort, kan du sende e-mails med opdateret information, spørgsmål og kom-
mentarer til alle medlemmerne på listen. Antallet af medlemmer øges gradvist. 

• Udover den fortløbende udveksling af informationer, vil on-line undersøgelser vedrørende ny viden samt opstart 
af nye projekter også ske på listen. I det nyhedsbrev, der udkommer måneden efter undersøgelsen vil resultaterne 
af undersøgelsen blive offentliggjort.  

• Nyhedsbrevene skal være med til at lette den fortløbende udveksling af oplysninger på mailinglisten, holde med-
lemmerne opdaterede samt rapportere om fremskridtene i  ECOTROS-projektet. 

http://www.enothe.hva.nl/
mailto:ecotros-subscribe@yahoogroups.com


Hvad får du ud af det? 
• Som forskningsinteresseret kan du få hurtig adgang til projekter og viden, der endnu ikke er offentliggjort. 

Ligeledes kan du få adgang til at diskutere med  eksperter på forskellige områder og måske finde samarbejds-
partnere til fremtidige projekter. 

• Som lærer på ergoterapeutskolerne kan du holde dig selv og dine studerende opdaterede om den nyeste viden og 
udvikling indenfor forskning  i ergoterapi, aktivitetsvidenskab (OS), sundhedsfremme og forebyggelse eller 
indenfor  tværvidenskabelig forskning over hele Europa. 

• Arbejder du med udformning af politikker og retningslinier, indenfor ergoterapi eller  sundhedsfremme og 
forebyggelse, kan du få hurtig kontakt til andre med viden på området. De kan evt. formidle den sidste nye viden 
på nye eller allerede etablerede arbejdsområder. Du kan dermed basere dine initiativer og forhandlinger med be-
slutningstagere i Social- og Sundhedssystemerne på opdaterede, videnskabelige argumenter.  

• Søger du finansieringsmuligheder der forudsætter internationalt samarbejde – som fx EU-midler - har du 
mulighed for hurtigt at rekruttere europæiske forskere til samarbejdet. 

 

Hvordan kan du støtte projektet? 
• Projektgruppen har udarbejdet denne folder, såfremt der er behov for yderligere PR-materiale, udarbejder vi mate-

riale  på engelsk og andre europæiske sprog. Alt materiale er tilgængeligt på  www.enothe.hva.nl.  
• Du kan anvende dette materiale til at informere dine kolleger eller andre interesserede til tidsskrifter eller på kon-

gresser.   
• Har du behov for hjælp til oversættelse så kontakt personer via mailinglisten. 
• Såfremt du allerede har oversat materialet til dit modersmål eller har igangværende PR-aktiviteter for projektet, så 

vær venlig at informere om dette på mailinglisten. 
• Den bedste måde at støtte projektet på, er ved at rekruttere nye medlemmer til mailinglisten og motivere dem til at 

deltage aktivt med oplysninger om projekter indenfor forskning i ergoterapi, aktivitetsvidenskab (OS) samt sund-
hedsfremme og forebyggelse i Europa. Hvis du har lyst til at støtte projektet  har du mulighed for at deltage som 
associeret partner. Du skal bare sende en e-mail til projektgruppen, så bliver du registreret. 

 

Projektgruppen består af: 
Contact: f.a.van.nes@hva.nl
• Asa Lundgren-Nilsson, Zweden 
• Fenna van Nes, Nederland 
• Christine Mayers, UK 
• Sebastian Voigt-Radloff, Duitsland 
• Tanja Stamm,  Oostenrijk 

 

mailto:fenna.van.nes@ergo.hva.nl

