
Referat af Generalforsamling 

Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri d. 12. marts 

2013 

Kl. 14-16: Fagligt oplæg ved Mette Andresen: Autonomi, selvvurderet velbefindende og fysisk 

formåen blandt fysisk svage ældre plejehjemsbeboere. 

Kl 16.15-17.00: Præsentation af bachelor-projekt: I takt med hverdagen 

Kl. 17.30-19.00: Ordinær generalforsamling: 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Lene Barslund 

Referent: Anne Henckel Johansen 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

Årsberetning 2012-2013 EFS Geriatri 

 Året har været præget af at vi har været en ny bestyrelse, der skulle finde vores ben at stå 

på. 

 Vi har forsøgt at arbejde med hjemmesiden, som vi gerne vil have gjort mere aktiv og 

inspirerende. Vi har også et ønske om at skabe et forum, hvor medlemmerne kan 

vidensdele og inspirere hinanden. Hjemmesiden har vist sig at have en del begrænsninger, 

bla. er det ikke muligt at oprette et diskussionsforum. Vi kan heller ikke selv lægge noget 

direkte på siden, alt går gennem en medarbejder i Etf. Vi har derfor valgt at oprette en 

facebook-side, hvor vi nu har 43 medlemmer. Facebook-siden er ikke begrænset til 

medlemmer af selskabet. Vi vil gerne høre medlemmernes holdning til dette. 

 Der er udarbejdet velkomstbrev til nye medlemmer 

 Vi har været repræsenteret i to workshops hos Etf: 

- om det private marked for ergoterapi 

- Etfs uddannelses- og forskningspolitik 

Der kan ses mere om dette på opslag på facebook.  

 Medlemmer til specialistrådet er blevet genvalgt for en fireårig periode, det er fortsat 

Lisbeth Villemoes Sørensen, Annette Johannesen og Christine Swane. 

 Vi er repræsenteret i Ergoteraputforeningens Videnskabelige Råd, EVR ved Lykke, som er 

blevet næstformand. Lykke fortæller mere fra EVR.  

Der refereres fra møderne på hjemmesiden. 

 

Beretningen godkendes uden bemærkninger. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

Der blev ikke lavet budget for 2012, da selskabet blev oprettet sent på året, og det derfor ikke gav 

mening at udarbejde et budget.  



Regnskabet for 2012 godkendes uden bemærkninger. 

4. Indkomne forslag 

 Bestyrelsen har stillet forslag om at selskabet ændrer navn til Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri 

og Gerontologi. 

Geriatri kommer fra de græske ord geras, som betyder ’alderdom’, og atrikos, som betyder 
’angående lægekunsten’. Geriatri er læren om alderdommens sygdomme.  
Gerontologi kommer fra de græske ord geron ’, som betyder gammel mand’, og logos,som betyder 
’ lære’. Gerontologi er læren om aldring. 

 
På sidste års generalforsamling blev der drøftet en navneændring, bl.a. med den begrundelse, at 
selskabet varetager interesser for hele ældreområdet og ikke kun for det geriatriske speciale.  Det 
blev diskuteret, om det relativt lave antal af medlemmer kunne skyldes, at selskabets navn primært 
henvender sig til ergoterapeuter, der arbejder på hospitaler. Ved at inddrage både geriatri og 
gerontologi i selskabets navn signaleres en bredere tilgang til ældreområdet. 
 
Forslaget vedtages enstemmigt af de fremmødte medlemmer. 
Da en navneændring er en vedtægtsændring skal det godkendes af hovedbestyrelsen. Lene 
Barslund bringer det op på HB-møde i april. 
 
 
5. Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram/handleplan for kommende år 
 
Arbejdsprogram EFS Geriatri 2013-2014 

 Hjemmesiden og facebook-siden skal gøres aktive for og med medlemmerne 

Nyhedsbrevet afskaffes, nyheder lægges ud løbende. Vi planlægger dog at udsende et 

sidste nyhedsbrev med almindelig post for at være sikker på at alle medlemmer er 

informeret om dette. 

 Faglige arrangementer 

Planlagt hel dag i uge 35 med Jette Thuesen: ”Aldring og brugerorienteret rehabilitering” og 

Tina Hansen: ”Dysfagi hos den ældre medicinske patient” samt en halv dag sammen med 

FNS AMPS om ”AMPS til den geriatriske patient”, formentlig i november 

Vi vil gerne afholde 1-2 arrangementer yderligere, hvis der kommer ønsker og ideer fra 

medlemmerne 

 Ydelsesbeskrivelser: 

Der skal udarbejdes 3 stk, gerne med inddragelse af medlemmerne 

 Deltagelse i relevante kurser, herunder: 

Demensdagene 

Etfs jubilæumsarrangementer 

Nordisk kongres i gerontologi i Gøteborg 25.-28. maj 2014 

Verdenskongressen i Japan 2014 

Der refereres fra kurser til medlemmerne via hjemmesiden og facebook 

 Revision af beskrivelsen af specialet gerontologi i samarbejde med Lisbeth Villemoes, 

formand for Specialistrådet for Gerontologi 

Arbejdsprogrammet godkendes med følgende kommentarer, som vil blive tilføjet: 
 



- Der ønskes en advisering til medlemmerne pr mail, når der er nyt på hjemmesiden. Dette 

forudsætter at medlemmerne sørger for at opdatere mailadresser på Etfs hjemmeside. 

Dette vil vi gøre opmærksom på i velkomstbrevet. 

- Der stilles forslag om endnu et arrangement med Mette Andresen som opfølgning på 

oplægget i dag, evt. som en workshop. 

6. Fastlæggelse af kontingent for henholdsvis ordinære og associerede medlemmer 
 
Ordinære medlemmer:  Uændret 100 kr årligt 
Associerede medlemmer: 200 kr årligt 
 
7. Budget for kommende år 
 
Budgettet for 2013 er udarbejdet på baggrund af regnskab fra den tidligere FNE Geriatri. Vi kan 
allerede nu se at der forventes større udgifter til faglige arrangementer end der er budgetteret, da 
vi har planlagt flere arrangementer end først forventet. 
Budgettet godkendes med denne bemærkning. Der er enighed om, at selskabet ikke skal opspare 
kapital, men at den skal komme medlemmerne til gode, bl.a. ved afholdelse af faglige 
arrangementer. 
 
Budgetåret løber fra 1/1-31/12, og da generalforsamlingen afholdes nogle måneder inde i året, 
burde budget 2014 allerede nu have været udarbejdet og præsenteret for medlemmerne i dag. 
Dette tager bestyrelsen til efterretning. Der vil snarest muligt blive udarbejdet budget 2014, som 
sendes ud til medlemmerne. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og økonomiske kontrollanter 
 
Maya Rathmann Sørensen, Lykke Kjær og Vibeke Schønwandt er på valg. Alle genopstiller og alle 
genvælges for 2 år. 
Tine Færch Harsmann vælges ind i bestyrelsen for 1 år. 
Bodil Mousten Pedersen genvælges som økonomisk kontrollant. 
Der er ingen der stiller op til suppleantposter. 
 
9. Eventuelt 
 
Lene Barslund udtrykker ønske om, at der kommer fast punkt på dagsordenen, der hedder ”Nyt fra 
Etf”. Dette lægges i dag ind under eventuelt. 
 

- Etf har 75 års jubilæum i år. Der afholdes 7 jubilæumsarrangementer rundt omkring i 

landet. 

- Der arbejdes på at oprette en kandidatuddannelse i ergoterapi. Forventes at komme i gang 

i 2014. 

- Sundhedsstyrelsen planlægger at udarbejde ca 15 nationale kliniske retningslinjer i 2013. 

Etf prioriterer arbejdet med kliniske retningslinjer højt og har indsendt 10 forslag til emner. 

Se mere på Etf.dk 

- Der er mange Ph.d.studerende på vej. Etf bevilger en del penge fra Etfs Forskningsfond og 

praksispuljen til støtte til de studerende. Det vurderes, at pengene er givet godt ud, da de 

Ph.d.studerende er med til at underbygge vores fag, og med støtten fra Etf fastholdes de i 

en tilknytning til foreningen. 



- Afstemning om OK 13 er sat på standby grundet solidaritet med den manglende 

forhandling med lærerforeningen. Ergoterapeuter ansat som undervisere på Social-og 

Sundhedsskolerne kan blive ramt af den varslede lockout. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt i god stemning og der blev takket for en god dag. 

 

 

 

 

 
 


