
 

Dagsorden med referatskabelon til heldagsmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 
Tid og sted: Lørdag d. 20.06.20 kl. 11.00.  
Til stede: Anne, Anne Sophie, Sofie, Stefi. 
Afbud fra: Lotte, Line. 
Referent: Anne 
Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Referent. 
 

Anne er fremover fast referent.  

2. Orientering.  
 

Der er udgivet en bog ”Kræftsygepleje i et 
forløbsperspektiv” hos Munksgaard, hvor der er et 
kapitel om kræftrehabilitering. Kan være relevant for 
ergoterapeuter. 
 
NKR for forebyggelse og behandling af organisk delir: 
Etf er kontaktet mhp. revidering af PICO 7 vedr brug 
af antipsykotisk medicin. Vi har sagt nej tak til at 
deltage, da det ligger udenfor vores kompetencefelt, 
men det bliver spændende at se, hvad opdateringen 
giver af anbefaling. Vi holder øje med resultatet. 
 
International rehabiliteringskongres i november er 
udsat til 2021 pga. Covid-19 
 
Postkort med information om selskabet til udlevering 
ved arrangementer og lignende er blevet færdige. Der 
ligger en bunke hos Stefi i Jylland og hos Anne på 
Sjælland. Stefi lægger skabelonen til tryk ind i 
dropboks, så den er tilgængelig for alle ved behov for 
genoptryk. 
 

 

3. Generalforsamling. 
 

Vi har fået mail fra Etf, som har meddelt at de drøfter 
den ekstraordinære situation for de faglige selskaber 
på HB møde d 24.-25. juni. Vi afventer tilbagemelding 
fra Etf, Anne Sophie kontakter Etf hvis vi ikke hører 
noget indenfor et par uger. 
 

 
 
 
Anne 
Sophie 

4. Opfølgning på 
igangværende opgaver. 
 

Vi gennemgår listen med igangværende opgaver 
mhp. opsamling og fordeling af tovholdere på de 
opgaver, der endnu ikke er afsluttede. 
 
 

 
 
 
 
 



 

Arbejdsprogram og årsberetning på hjemmesiden: 
Det aftales at oprette faner under overskriften 
”Generalforsamling”, hvor årsberetning og 
arbejdsprogram får deres egen overskrift. De bliver 
hermed mere synlige og lettere at finde for 
medlemmer og andre interesserede. Stefi sender ind 
til webmaster i Etf. 
 
Inspiration til jobsøgning som ergoterapeut på plejehjem: 
Inspirationslisten blev i februar fjernet fra 
hjemmesiden efter henvendelse fra Etf, der gerne 
ville bruge den som inspiration i 
forhandlingsafdelingen ifm en indsats, der retter sig 
mod ergoterapeuter, der arbejder i stillinger, hvor de 
også udfører pleje og pædagogiske opgaver. Dette 
arbejde er formentlig sat i bero ifm. covid-19 
situationen, da vi ikke har hørt mere siden. Anne 
holder opmærksomhed på hvad der sker med 
processen. 
 
Netværk for ergoterapeuter på plejehjem: 
Udkast til ”start-kit” til netværk for ergoterapeuter på 
plejehjem blev sendt til Tina Nør Langager midt i marts. 
Tina har ikke meldt tilbage på udkastet, hvilket er 
forventeligt, da Etf har haft travlt med andre opgaver ifm. 
covid-19 pandemien. Det aftales at Stefi sender en 
forespørgsel til Tina i løbet af efteråret, hvis ikke vi har 
fået en tilbagemelding inden. 
 
RKKP-databaser 
Vi afventer udspil fra andre aktører. Anne er tovholder. 
Information vil formentlig gå til Anne Sophie som formand, 
det aftales at hun sender videre til Anne, når der kommer 
noget. 
 

 
 
 
 
 
Stefi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
 
 
 
 
 
 
 
Stefi 
 
 
 
 
 
Anne 

5. Arbejdsprogram 2020 
– 2022: 
 

Fagligt fokusområde: 
Tværsektorielle sektorovergange samt overgange 
mellem kommunale behandlingstiltag til ældre 
borgere.  
Herunder:  

- Overgang fra hospital til midlertidig 
døgnplads/eget hjem/plejehjem. 

- Overgang fra midlertidig døgnplads til eget 
hjem/plejehjem. 

- Overgang fra eget hjem til plejebolig. 
 

 



 

Fokus på ergoterapeutens rolle i overgangene. 
 
Vi har en længere drøftelse om forskellige 
perspektiver på overgange og de udfordringer der er 
forbundet hermed med udgangspunkt i den litteratur, 
vi har læst inden mødet. 
 
Idéer og plan: 
Der arbejdes på en hel temadag i begyndelse af 2021, 
som evt afholdes ifm. generalforsamling. 
Dagen tænkes at tage udgangspunkt i en tidslinje for 
et patientforløb fra eget hjem til indlæggelse og 
videre i systemet.  
Fokus på  

- Kommunikation herunder ICF/FSIII, 
genoptræningsplaner, udskrivningsrapport.  

- Ergoterapeutens rolle i 
funktionsevnebeskrivelser, som er vigtige ved 
overgangene. 

- Give kendskab til arbejdsgange på hver side af 
sektorerne mhp. at skabe forståelse for 
hinanden. 

- Ergoterapeutisk fagsprog – hvordan bruger vi 
det monofaglige sprog i en flerfaglig verden? 
Og hvordan bruger vi det med hinanden? 
Forstår vi det samme ved de samme ord? Obs 
på at vi kan forstå det forskelligt ud fra hvilken 
ergoterapeutisk referenceramme vi bruger. 

- ”Kampplads” – hvor hører borgeren til? Fx ift. 
om borgeren skal have genoptræning efter 
SUL eller SEL. 

 
Det helt overordnede formål ved at kvalificere 
overgange er at forebygge (gen)indlæggelser og 
forebygge tab af funktionsevne. 
Vi forestiller os en dag, hvor vi lyser på forskellige 
nedslag i patientforløbets overgange, med flere 
oplæg evt af kortere varighed fra forskellige vinkler. 
 
Vi arbejder videre med planlægning efter 
sommerferien. 
  

6. Næste møde. 3. september kl 20 på Skype. 
 

 



 

7. Eventuelt. Der sendes mail rundt med hvornår vi holder 
sommerferie. Alle skal sende svar i samme tråd. 

 

 


