
 

Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 
Tid og sted: Torsdag d. 03.09.20 kl. 20 - 21.  
Til stede: Anne Sophie, Lotte, Sofie, Stefi, Anne 
Afbud fra: Line 
Referent: Anne 
Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Orientering. 
 

Vi har fået ny faglig kontaktperson i Etf. Det er den 
nye næstformand, Margrethe Boel. 
Anne Sophie har forespurgt til det videre arbejde 
med de emner, vi har i gang med Tina vedr 
ergoterapeuter på plejehjem. Svaret er, at der 
arbejdes med det i Hovedbestyrelsen under temaet 
”Øget praksisudvikling”. Vi afventer tilbagemelding 
herfra via Margrethe. 
 
Der er givet input til høringssvar vedr ”Forebyggelse, 
håndtering pg læring af voldsomme episoder og 
udadreagerende adfærd – Anbefalinger og 
inspiration til ældreplejen” 
 

 

2. Generalforsamling. 
 

Vi har fået tilbagemelding fra Etf vedr afholdelse af 
generalforsamling. Vi tolker det således at vi ikke er 
forpligtet til at afholde generalforsamling i 
indeværende år. Vi vælger i stedet at sende 
årsberetning, arbejdsprogram og budget ud til 
medlemmerne og planlægger at afholde 
generalforsamling 2021 i januar eller februar. 
 

 
 
 

3. Platforme til 
virtuelle møder. 
 

Det aftales at vi opretter et basic-abonnement på 
microsoft teams for at opnå større sikkerhed og flere 
funktionaliteter. Det koster 31,5 kr om måneden 
med årlig binding. 
 

 
 
Anne 

4. Deltagelse i  
KL. Ældrekonference 
29/9- 20 
 

Det besluttes at vi sender én af afsted. Lotte 
undersøger om hun kan, ellers tager Anne Sophie 
afsted. 

Lotte 
Anne Sophie 

i 5. Arrangement med 
Jackie Pool. 
 

Jackie Pool kommer desværre ikke til Danmark 
alligevel, men deltager virtuelt i konferencen, som 
afholdes ifm. afslutningen af Jette Thuesens 
demensprojekt. 

 



 

Vi undersøger i stedet muligheden for at en eller 
flere af os kan deltage i konference d 26/10 i 
Odense, hvor Jette Thuesen skal præsentere 
resultaterne fra projektet DEM-REHAB 
https://www.conferencemanager.dk/dem-
rehab/conference  
 

6.  Aktuelle faglige 
emner, gensidig 
orientering. 
 

Er kommet frem under andre punkter.  

7. Drøfte ideer til 
temadag. 
 

Vi arbejder videre med idéen om en hel temadag 
med fokus på overgange, som vi startede op med på 
vores sidste møde lige inden sommerferien. 
 
Vi forestiller os at afholde dagen i forbindelse med 
generalforsamling 2021.  
 
Sofie og Lotte skriver til mulige oplægsholdere. 
Anne Sophie skriver til ergoterapeuter på 
akutafdeling og ser nærmere på ICF. 
 
Drøftes videre på næste møde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sofie 
Lotte 
Anne Sophie 

8. Heldagsmøde Næste møde 01.10.20 på Skype. 
Der sendes doodle på heldagsmøde til slut oktober 
eller i november. 

 

9. Eventuelt Ikke nået 
 

 

 


