
  

Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: Torsdag d. 06.11.2014 kl 20.30-21.30 over Skype 

Til stede: Lykke, Anne, Sussie, Vibeke, Tine og Anne Sophie. 

Afbud fra: Der er ingen afbud 

Referent og ordstyrer: Anne Sophie 

 

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Budget og regnskab 
 

Har ikke hørt fra Tabita siden sidste møde. 
Det er vigtigt, at vi hurtigt hører fra Tabita efter 
temadagen, da vi skal bruge regnskabet til at søge 
økonomisk støtte til selskabet fra ETF. 

Vibeke 

2. Temadag 13.11.14 
 

Der er 34 tilmeldte temadagen om demens inklusiv 
bestyrelsen og oplægsholdere. Der er efter 
ansøgningsfristen kommet forespørgsel fra to som 
ønsker at blive tilmeldt efter tilmeldingsfristen. Vi bliver i 
bestyrelsen enige om at give dispensation, hvis de 
tilmelder sig hurtigt.   
Der er endnu ikke hørt fra oplægsholder Jette 
Kallehauge. Vibeke kontakter hende. 
Oplægsholderne honoreres med gældende tarif fra ETF. 
Sussi sender et velkomstbrev ud om temadagen til alle 
tilmeldte kursister. Kursisterne er selv ansvarlige for at 
have en tilgængelig mail adresse. 
Det aftales at bestyrelsen kommer kl.08.00. Anne vil 
komme kl. 08.30. 
Tine og Lykke vil tage en computer med. 
Lykke og Sussie er kursus ansvarlig. 
Der er bestilt forplejning  til temadagen (kaffe/te, 
rundstykker, sandwhich og kage). Vibeke køber frugt. 
 
Vi bliver enige om at købe en fjernbetjening til at skifte 
slides med på projektoren. Det vurderes, at være dejligt 
at have når vi afholder temadage. Prisen er ca. 300 kr.  

Lykke, 
Sussie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykke 

3. Hjemmesiden 
 

Tine har et telefonisk møde med Lars på mandag den 
10.11.14.  Her skal tales om hvilke af vores forslag på 
hjemmesiden der kan ændres med det samme og hvilke 
der er nemmest, at vi selv ændrer, når vi er oplært i IT. 
Tine og Anne vil gerne oplæres i IT. Tine som 
primærperson. Der er endnu ikke aftalt en dag for IT- 
oplæring. 
 
Vi skal sende en mail til Tine med vores navn, 
arbejdsplads og titel så der kan redigeres på 

Tine 



  

hjemmesiden. 

4. Årsberetning 2014 
 

Årsberetning 2014 skal laves inden den 01.12.14. Anne har 
skrevet forslag til relevante emner i dropbox. Vi læser alle 
årsberetningen og tilføjer emner indenfor en uges tid, hvis vi 
mener, at der mangler noget. Herefter vil Anne skrive 
årsberetningen og sende et udkast ud. 
Der skal tilføjes et punkt med ergoterapeuter, der arbejder på 
plejehjem.   

 
Anne , alle 

5. Arbejdsprogram 
2015-2016 
 

Arbejdsprogram 2015- 2016 skal indeholde en uddybning af 
følgende fire punkter indenfor det kommunale område: 
rehabilitering, velfærdsteknologi, tidlig støttende indsats af 
den ældre medicinske borger og støtte ergoterapeuter der 
arbejder på plejehjem.  
I regionerne kan der arbejdes med genoptræningsplaner og 
hvordan man hurtigt screener patienter.  
Anne opretter en mappe i dropbox. Til 2017. 

Vibeke 
 
 
 
 
Lykke,AS 
 
Anne 

6. Idéer til GF? Dato? 
 

Der oprettes en doodle med forslag til datoer i uge 19 til GF 
2015. Endelig dato aftales til mødet i december. 
Forslag til faglige emner aftales ligeledes til decembermødet. 

 
Anne 

7. Nyhedsbrev 
 

Vi må gerne bruge ergoterapeutforeningens logo på breve der 
sendes ud til medlemmerne. Der må ikke ændres i logoets 
form men gerne i størrelsen. 
 
Emner til nyhedsbrevet kunne være at formidle når vi har 
afholdt en temadag, når der har været møde i ”Styregruppen 
for den medicinske patient” eller når et bestyrelsesmedlem 
har deltaget i en konference, temadag/fyraftensmøde, gøre 
opmærksom på en spænende artikel på Dansk Gerontologisk 
Selskabs hjemmeside. Ligeledes gøre opmærksom på face 
book og de kommende ændringer på vores hjemmeside. 
Nyhedsbrevet afsluttes med bestyrelsens navne.  
 
Der udsendes snart et nyhedsbrev til medlemmerne. Her  skal 
nævnes at etnolog og aldringsforsker Aske Juul Lassen har 
forsvaret sin ph.d. afhandling om emnet ”aktiv aldring” og har 
modtaget Kirsten Avlingsprisen for dette. Der kan læses mere 
på ETF´s hjemmeside. 

 
 
 
 
Alle 

8. Plads i styregruppen 
for den ældre 
medicinske patient 
 

Lykke har vikarieret for Jonas i ”Styregruppen for den 
medicinske patient” og deltaget i et meget spænende og 
interessant møde, der også har rigtig god relevans i forhold til 
Lykkes arbejde med at følge geriatriske patienter hjem efter 
sygehusindlæggelse. I styregruppen sidder der hovedsagligt 
embedsfolk.  
Det aftales, at Lykke også fremover  overtager  
Jonas plads i Styregruppen. I den forbindelse kan der evt. 
være behov for frikøb, hvis ikke arbejdspladsen har mulighed 
for at give kursusfri. Sundhedsstyrelsen refunderer 

transportudgiften. Lykke giver Jonas og ETF besked om 
dette. 

Lykke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 



  

Lykke opretter en mappe i Dropbox til referater - og lægger 

dem i. 

   

9. Næste møde 
 

Næste skypemøde er den 03.12.14 kl. 20.30. 
Næste heldagsmøde aftales at afholdes i februar evt. marts. 
Der sendes en Doodle ud med datoer. 

 

10. Eventuelt 
 

 Lykke fortæller om TRIV (tilgængelighed, roller/relationer, 

interesse, vilje) som hun netop har hørt om på ETF konference 

i denne uge. ETF vil arbejde målrettet for at "brande" TRIV.  

Vi kan evt. overveje at invitere Gunnar Gamborg til at fortælle 

om  

TRIV på vores generalforsamling i 2015. 
 

Lykke 

 


