
Referat af bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: 10.juni 2014 kl 15.30-19.30 hos Vibeke 
 

Til stede: Anne, Vibeke, Lykke (skype), Anne Sophie (skype) 

Afbud fra: Maya, Tine 

Referent: Anne 

Sendt til: Lene Barslund, Helle Baagø  

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Budget og regnskab 
 

Bilag fra temadagen d. 20/5 kom først til Vibeke i 
lørdags. Regnskabet er derfor først ved at blive lavet. Der 
er sendt afregning afsted til underviserne. 
Der er kommet regning fra Jonas for 
konferencedeltagelse i Japan. 
Vibeke har ikke fået regnskab fra Tabita vedr. 
Generalforsamlingen.  
Der er derfor ikke overblik over, hvordan budgettet 
balancerer lige nu. Vi afventer og ser på det til næste 
møde. 
Fremover vil vi hæve prisen for deltagelse i temadage til 
ex 150 kr, hvis vi skal betale for lokaler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vibeke 

2. Oprettelse af et 
internt register over 
medlemmernes viden 
og uddannelse 
 

Anne har lavet et forslag til en mail, som kan sendes ud. 
Der er et enkelt forslag til rettelse, ellers godkendes den 
af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Skal lige 
godkendes af resten før det sendes ud. 

Anne 

3. Næste arrangement 
Emne: Demens 
 

Lisbeth Villemoes holdt et godt oplæg om 
hukommelsesfunktionen på sidste temadag, som kunne være 
relevant at tage med. Gerne som første punkt på dagen. 
Oplagt at få de bachelor studerende med som har udviklet et 
observationsredskab.  
Hjælpemidler – vi spørger Jonas, alternativt Lisbeth V. 
Hverdagsrehabilitering – Mette Stræde Andersen eller Jette 
Kallehauge 
Evt. Søvnproblemer – læge fra Glostrup – hvis vi mangler 
emner 
Tidspunkt: uge 45 
Hvor? Vi spørger Tine om vi kan være der, og vi spørger 
Lisbeth V, om hun har nogen idéer. 
Lykke er tovholder, alle melder tilbage til hende med hvad de 
finder ud af. 
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Lykke 

4. Bibliotek 
Skal der lægges en strategi 
for oprettelse af et e-

Vi skal have lavet en strategi for, hvad vi skal henvise til på  
vores hjemmeside og hvordan. Obs. bachelorprojekter. Og 
hvad vi vil have i vores bibliotek og hvordan vi skal formidle 

 
 
 



bibliotek jf. 
arbejdsprogrammet? 
 

det. 
Vi skal have lavet en skabelon til hvad et referat/anmeldelse 
skal indeholde. 
Vi aftaler at Anne laver et oplæg , som vi tager op på 
heldagsmødet i september. 

 
 
Anne 

5. Hjemmesiden 
Idéer til ændringer og 
hvordan vi får gjort 
siden mere aktiv 
 

Vi skal være opmærksomme på at få nyheder ind, så der sker 
noget, og så tager vi det op næste gang, når vi alle er samlet 
og vores to web-ansvarlige er med til møde. Vi lægger bl.a. op 
til at de undersøger, hvad vi må lægge ud på hjemmesiden ift. 
links, abstracts etc. 
Vi vil allerede nu få lagt titlerne på de studier, vi har på 
referencelisten for specialebeskrivelsen samt oplysninger om 
Dansk Gerontologisk Selskab. 

 
 
 
 
 
 
Anne 
Anne- 
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6. Aktuelle faglige 
emner, gensidig 
orientering, relevante 
kurser  
”Rehabilitering – Når livet 
skal leves hele livet?”  2.-3. 
oktober.  
Workshop Etf 19/6. 
 

Lykke vil gerne afsted d. 2.-3. oktober. Søger kursusfri. 
Afklarer lige med Maya om hun også gerne vil afsted, i så fald 
trækker vi lod. Der er tilmeldingsfrist 27/7.  
 
Anne Sophie melder sig til workshop d. 19/6. 
 
Anne og Tine arbejder på referat fra Nordisk Gerontologisk 
Kongres fra Gøteborg, som kommer på hjemmesiden efter fire 
uger. Det var passende at være to afsted. 
 
Der afholdes ikke Demensdagene i år, da der er International 
Alzheimerkongres 12/7-17/7. Det er kun de første to dage, der 
vil være relevante for os. Programmet er stadig ikke helt 
færdigt, så det er svært at vide, hvor relevant det bliver. 
Vibeke vil prøve at komme med via sit arbejde, hvis det er 
relevant. Tine har også talt om det. Vibeke og Tine finder ud 
af, om de kommer afsted via arbejdet, eller om vi skal betale 
for at sende én afsted. 
 
Etf har videresendt en mail fra en finsk ergoterapeut, der 
gerne ville høre om hverdagsrehabilitering i Danmark. Lykke 
har formidlet kontakt til to ergoterapeuter, som arbejder med 
området. 
 

Lykke 
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7. Næste møde 
 

Vi holder ikke skypemøder i juli og august, medmindre der 
bliver behov for det pga. vores næste arrangement. I så fald 
indkalder Lykke til det.  
Vi holder skype-møde d. 3/9 kl. 20.30-21.30. 
Og så har vi heldagsmøde d. 27/9, formentlig kl. 10-17. Lykke 
bestiller en let frokost. Vi slutter dagen af med at gå ud og 
spise sammen. 

 

8. Eventuelt Intet  

 
 

  

 


