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Att uppmuntra människor till meningsfulla aktiviteter kan vara hälsofrämjande och kan i sin förlängning ge en 
friskare befolkning. Mot denna bakgrund tycker vi att det är väsentligt att samla arbetsterapeuter som är 
intresserade av forskning och tvärvetenskapligt samarbete i Europa. Vi hoppas att du vill delta i detta arbete. 

 

Vi vill gärna:  
• Få kontakt med arbetsterapeuter, som är intresserade av Arbetsterapeutisk forskning, Aktivitetsvetenskap 

(Occupational Science) eller arbetar i tvärvetenskapliga projekt 
• Dela information om forskningsprojekt som pågår i Europa 
• Vidarebefordra upplysningar om behov av forskning, problem, finansiering, planer för och resultat av 

forskningsprojekt i hela Europa 
• Få minst 500 motiverade deltagare i nätverket 
 

Vi gör det genom 
• Tillhandahålla en e-post lista, ett nyhetsbrev för listans medlemmar (ett nyhetsbrev som också är tillgängligt på 

ENOTHEs hemsida), workshops på ENOTHE konferenser, distribution av informationsmaterial genom de 
nationella Arbetsterapeutföreningarna och genom tidsskrifter. Vi utvärderar potentialerna med projektet i slutet 
av 2006. 

 

Från 2011 hoppas vi att kunna  
• Etablera ett europeiskt nätverk för Arbetsterapeutisk forskning och Aktivitetsvetenskap (Occupational Science), 

som stärker samarbetet mellan europiska forskare och centra inom Europa med special kompetens  
• Att genomföra ett antal mono- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt mellan olika länder i Europa 
• Fortlöpande medverka till att stärka utvecklingen av evidens för arbetsterapeutisk intervention samt för 

hälsobefrämjande åtgärder 
 

Hur kommer du med? 
• Skicka ett e-brev (innehållet i detta första e-brev är inte viktigt) till ecotros-subscribe@yahoogroups.com. Du 

kommer därefter att få ett automatiskt svar. Detta e-brev måste du svara på för att bli medlem på listan. När Du 
har blivit medlem presenterar Du dig själv på listan via att skicka ett e-brev innehållande (1) ditt namn (2) din e-
post adress, (3) land, (4) institution, och (5) vilka aktiviteter du är involverad i eller är intresserad av att veta 
mer om inom Arbetsterapeutisk forskning, Aktivitetsvetenskap (Occupational Science) eller tvärvetenskaplig 
forskning. När detta är klart kan Du skicka e-post med uppdaterad information, frågor och kommentarer till 
alla medlemmarna på listan. Antalet medlemmar utökas successivt. 

• Utöver det fortlöpande utbytet av information, kan on-line undersökningar rörande ny information och nya 
projekt också ske via listan. 

• I det nyhetsbrev, som utkommer en gång i månaden, kommer resultatet av on-line undersökningar att 
offentliggöras. Nyhetsbreven är till för att underlätta den fortsatta utvecklingen av upplysningar på e-
postlistan, hålla medlemmarna uppdaterade samt att rapportera om framåtskridandet av ECOTROS projektet. 

 

http://www.enothe.hva.nl/


Vad får du ut av detta? 
• Som intresserad av forskning har du tillgång till projekt och kunskap som ännu inte är publicerat. Du kan också 

få anvisningar från experter inom olika områden och kanske finna samarbetspartners till framtida projekt. 
• Som lärare på arbetsterapeut utbildningarna kan du hålla dig själv och dina studerande uppdaterade om de 

nyaste trenderna inom Arbetsterapeutisk forskning, forskning i Aktivitetsvetenskap (Occupational Science) 
eller tvärvetenskaplig forskning över hela Europa. 

• Arbetar du inom politiken eller med utformning av riktlinjer för Arbetsterapi och/eller Hälsobefrämjande 
åtgärder kan du få snabb kontakt med andra som har kunskap inom området. De kan eventuellt förmedla den 
nyaste kunskapen inom nya eller redan etablerade arbetsområden. Du kan därmed basera dina initiativ och 
förhandlingar med beslutsfattarna på uppdaterade vetenskapliga argument.  

• Söker du finansieringsmöjligheter som förutsätter internationellt samarbete – till exempel EU-medel - har du 
möjlighet att snabbt rekrytera europiska forskare till ett samarbete. 

 

Hur kan du stödja projektet? 
• Projektgruppen har utformat denna folder. Om ytterligare PR-material behövs kommer detta att utarbetas både 

på engelska och på andra europeiska språk. Allt tillgängligt material finns på www.enothe.hva.nl.  
• Du kan använda detta material som information till dina kolleger, andra intresserade, tidskrifter eller på 

kongresser.  
• Om hjälp behövs för översättning kontakta någon på e-postlistan. 
• Om du redan har översatt materialet till ditt hemspråk eller håller på med PR för detta projekt var vänlig 

informera om detta på e-postlistan. 
• Det bästa sättet att stödja projektet är att rekrytera nya medlemmar till e-postlistan och uppmuntra dem att 

delta aktivt med upplysningar om projekt inom Arbetsterapeutisk forskning och Aktivitets vetenskap 
(Occupational Science) i Europa. Om du vill stödja projektet, kan du gå med som associerad partner. Skicka 
bara ett e-brev till projektgruppen så blir du registrerad. 

 

Projektgruppen 
Kontaktperson: f.a.van.nes@hva.nl
• Åsa Lundgren-Nilsson, Sverige 
• Fenna van Nes, Holland  
• Christine Mayers, UK 
• Sebastian Voigt-Radloff, Tyskland 
• Tanja Stamm, Østrig 
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