
 

Dagsorden med referatskabelon til heldagsbestyrelsesmøde i EFS Geriatri og 

Gerontologi. 
Tid og sted: Lørdag d. 21.11.20 kl. 10.30 – 17.00.  

Til stede: Stefi, Anne Sophie, Lotte, Anne, Sofie 

Afbud fra: Line 

Referent: Anne 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Orientering. 
 

Margrethe Boel vil meget gerne deltage i et 
bestyrelsesmøde for at præsentere sig selv og drøfte 
vores samarbejde nu hvor hun er ny politisk 
kontaktperson for selskabet. 
Vi inviterer hende til et af møderne i januar, februar 
eller marts. Anne Sophie inviterer. 
 
Vi har endnu ikke hørt fra Etf vedr introduktion i brug 
af Teams. Anne kontakter dem for at høre nærmere. 
 
Der er oprettet en mappe i dropbox til nyhedsbreve. 
 
Etf har modtaget en rapport udarbejdet af Rehpa 
vedr rehabiliteringsindsatser til mennesker med 
parkinson. Etf vil gerne have kommentarer fra os 
inden de skal mødes med Parkinsonforeningen d 
25/11. Da vi først har modtaget materialet i går er det 
udfordrende at give kvalificeret input. Desuden har vi 
allerede en fyldt dagsorden. Vi sætter punktet på 
sidst på dagen og ser om vi når det. 
 
Lotte sidder som repræsentant for selskabet i 
følgegruppe for indsatser fra Den Nationale 
Demenshandlingsplan som udmøntes af SST. Lotte 
har fået nyt arbejde og det er usikkert om hun fortsat 
har mulighed for at deltage. Afklares i næste uge, 
hvor Lotte giver besked på mail. 
 

 
 
 
 
Anne 
Sophie 
 
 
Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotte. 

2. Konstituering af 
bestyrelsen. 
 

Vi har afholdt generalforsamling d 12.11.20. 
Bestyrelsen fortsætter med samme medlemmer.  
Bestyrelsen konstitueres d.d. med fordeling af poster 
som før generalforsamlingen. 
Anne Sophie sender konstitueringsblanket til Etf. 
 

 
 
 
Anne 
Sophie 



 

3. Opdatering af 
hjemmesiden. 
 

Hjemmesiden er stort set opdateret bortset fra 
referater fra de sidst bestyrelsesmøder.  
Det drøftes hvordan vi bedst kommunikerer nyheder 
og faglig inspiration til vores medlemmer.  
Det besluttes at links til aktuelle nyheder lægges på 
facebook-siden, når det er relevant, men ellers 
primært sendes ud i nyhedsbreve via mails. Skal ikke 
på hjemmesiden. Overskriften på afsnittet ”Faglig 
inspiration” ændres.  
Det drøftes at afprøve at sende nyhedsbreve med 
kortere intervaller og i kortere form.  
Plan: Vi opretter et dokument i dropboks, hvor vi alle 
skriver på, når vi har deltaget i noget fagligt eller har 
fået viden om relevant nyt materiale. Der udsendes 
nyhedsbrev hver 3. måned, Anne overtager opgaven 
med at udsende nyhedsbreve. Planen evalueres om 
et år. Næste nyhedsbrev udsendes i januar. 
 

 
 
 
 
 
Sofie 
 
Stefi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 

4. Ældretopmøde okt. 
2020. 
 

Lotte har deltaget i topmødet som repræsentant for 
Etf.  
Efterfølgende har Lotte haft møde med 
repræsentanter fra Etf, som har efterspurgt input fra 
selskabet til Etfs tilbagemelding vedr en ny retning i 
ældreplejen. 
Vi drøfter udfordringerne og udarbejder et dokument 
med input, som sendes til Etf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lotte 

5. Tværsektorielle forløb 
for mennesker med 
demens. 
 

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for borgere 
med demens er nu udkommet. Var i høring i 2018, 
men udgivelsen har ladet vente på sig, formentlig af 
politiske årsager. 
Medlemmerne er gjort opmærksomme på udgivelsen 
i det sidste nyhedsbrev. 
Vi drøfter kort indholdet og Lotte vil tage vores 
overvejelser med til næste møde i følgegruppen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lotte 

6. Drøftelse af 
afholdelse af GF og 
temadag i 2021. 

Vi planlægger at afholde generalforsamling 2021 i 
slutningen af april med fysisk fremmøde. Anne sender 
doodle ud i december og vi tager beslutning om dato 
og sted op på mødet i januar. Vi spørger Mette 
Andresen om hun vil holde oplægget, som var 
planlagt til GF i år, når vi har fundet en dato. 
 

 



 

Vi beslutter at heldagstemadag om overgange først 
planlægges til afholdelse i efteråret 2021 pga. den 
usikre corona-situation.  
 

7. Videre planlægning og 
ideer til temadag. 

Vi planlægger at afholde en hel temadag med 
udgangspunkt i vores faglige fokusområde, som er 
sektorovergange samt overgange mellem enheder 
indenfor sektorerne med fokus på ergoterapeutens 
rolle. 
 
Vi arbejder videre med idéen om at lyse på forskellige 
nedslag i patientforløbets overgange med flere oplæg fra 
praksis af kortere varighed. Der skal være tid til dialog og 
udveksling af erfaringer. 
Vi vil gerne starte dagen med et oplæg af mere generel 
karakter og finder mulige oplægsholdere, der kan belyse 
kommunikation, samt koordinering, samarbejde og 
udfordringer i sektorovergangene. 
 
Hvad vil vi gerne have fokus på i temadagen: 
Hvordan kvalificerer vi hinandens forudsætninger for 
at yde god ergoterapi?  
Skabe kendskab til arbejdsgange på hver side af 
sektorerne/enhederne. 
 
Plan for dagen: 
Formiddag: oplæg ved 1-2 oplægsholdere, som 
handler om noget mere generelt omkring 
kommunikation, koordinering, samarbejde og 
udfordringer i overgange. Sofie og Anne Sophie 
kontakter mulige oplægsholdere. 
 
Eftermiddag: korte oplæg af ergoterapeuter fra 
praksis i forskellige nedslag i borgerforløbet i 
overgangene. Indlagt tid til diskussion og udveksling 
af erfaringer ved hvert oplæg. Anne Sophie kontakter 
ergoterapeuter på akutafsnit. Øvrigt indhold drøftes 
videre på møde i foråret. 
 
Vi inviterer Margrethe Boel og Ulla Garbøl til at 
deltage, da vi gerne vil inspirere Etf i arbejdet med 
sektorovergange. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sofie og 
Anne 
Sophie 
 
 
 
 
Anne 
Sophie 

8. Kurser og 
arrangementer. 

Forventede konferencer i 2021: 
Demensdagene, som bliver afholdt virtuelt, maj 
Nordisk Gerontologisk Kongres i Island, juni. 

 



 

Demenskoordinatorernes årsmøde, september 
KLs ældrekonference 
 

9. Næste møde. 7. januar 2021 på Teams. 
 
Punkter til næste møde: 
-gennemgang af vedtægterne mhp. at som der skal 
laves forslag til vedtægtsændringer ved næste 
generalforsamling. 
-gennemgang af dokumentet ”Aftaler vedr 
bestyrelsesarbejde” 
 

 

10. Evt. Hvordan sikrer vi kommunikationen i bestyrelsen? 
Der har den senere tid været flere eksempler på uklar 
kommunikation, både mellem 
bestyrelsesmedlemmer og til og fra Etf, hvor 
beskeder ikke er kommet frem til de rette personer. 
Det aftales at Anne Sophie skriver til Ulla Garbøl og 
Margrethe Boel og præciserer at vi gerne vil have at 
al kommunikation til selskabet går gennem 
formanden, som så sørger for at videresende til de 
rette personer.  
 

 

 


