
 

Årsberetning EFS Geriatri og Gerontologi 2019 
Arbejdet med det faglige fokusområde: Ergoterapeuter på plejehjem. 

Idé-listen til ergoterapeuter, der søger arbejde på plejehjem er færdiggjort, og er omdøbt til 
”Inspiration til jobsøgning på plejehjem”. Er lagt på selskabets side på etf.dk.  

Arbejdet med at understøtte netværksdannelse for ergoterapeuter på plejehjem er opstartet i 
samarbejde med Tina Nør Langager. Det forventes at være en længere proces, som der fortsat skal 
arbejdes med i det kommende år. 

Der er afholdt to identiske faglige temadage om ”Ældre og sanseintegration” i Fredericia og 
Vanløse i oktober og november. Der var henholdsvis 37 og 29 deltagere. 

 

Bestyrelsen har deltaget i følgende konferencer og andre arrangementer 

• Demensdagene, 2 dage, København 
• Den europæiske kongres i gerontologi og geriatri, IAGG-ER, 3 dage, Gøteborg 
• Generalforsamling Dansk Gerontologisk Selskab, eftermiddag, København 
• National Konference om Aldring og Samfund, 2 dage, Middelfart 

 

Der er udpeget deltagere i følgende 

• Referencegruppe for det faglige oplæg til den nationale handlingsplan for ”Det gode 
ældreliv” 

• Følgegruppe for handlingsplanen til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i 
ældreplejen 
 

Der er givet input til Etfs høringssvar vedr 

• Udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over 
for voksne. 

• Udkast til ”Livsstilsintervention ved svær overvægt. Anbefalinger for kommunale tilbud til 
børn og unge”  

• Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 2021-prioritering på baggrund af 
nedlæggelsen af Den geriatriske database og forslaget om i stedet at oprette en database 
for ældre og skrøbelige patienter 
 

Andet 

• Kommenteret på ”Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i 
ældreplejen” i forhold til relevans for ergoterapeuter 



 

• Afholdt temaeftermiddag om ”Værdighed i ældreplejen – også en opgave for 
ergoterapeuter” v/Kari Rose Holm ifm. generalforsamling 2019 

• Oprydning på vores side på etf.dk 
• Udarbejdet information om bestyrelsens arbejde til hjemmesiden, så medlemmerne har 

mulighed for at se, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer 
• Udarbejdet postkort med kort information om selskabet, som kan udleveres til potentielt 

nye medlemmer ved arrangementer og lignende. 
• Dialog med FritValg Service om fagområdeaftalerne indenfor avanceret genoptræning 

(inden Etf afbrød samarbejdet med FritValg Service) 
• Deltaget i Etfs julekalender 


