
Referat af generalforsamling i ETF selskab Geriatri og 

gerontologi torsdag den 3. april 2014: 

 

Inden generalforsamling temadag om ældre med synsnedsættelse.                                                     

KL. 10.00 - 11.00: Optik og synsnedsættelse- betydning for hverdagslivet ved optiker og 

mobilityinstruktør Kirsten Kobberø, Kommunikationscentret Region Hovedstaden.                            

Kl.11.30 – 12.30: Optiske hjælpemidler ved ergoterapeut, IKT- og synskonsulent Maya Rathmann 

Sørensen, Kommunikationscentret Region Hovedstaden.                                                                              

KL. 13.30 – 14.25: Aldersrelateret macula degeneration (AMD) ved Michael Larsen, Dr. Med. 

Oftalmologi, Glostrup Hospital.                                                                                                                              

Kl.13.30 – 15.00: Den gode belysning ved ergoterapeut og synskonsulent Hanne Moseholm, 

Kommunikationscentret Region Hovedstaden.                                                                                                   

Kl. 15.30 – 17.00: Ordinær generalforsamling. 

 

1) Valg af dirigent: Lene Barslund.                                                                                                                                      

Referent: Anne Sophie Duus.                                                                                                                                                                                                                                          

2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning: 

Årsberetning 2013 – 2014 EFS Geriatri og Gerontologi 

 Der blev som planlagt udsendt et sidste nyhedsbrev med almindelig post, hvor der blev 

gjort opmærksom på, at der ikke længere ville komme nyhedsbreve med posten, men at vi 

i stedet satser på facebook og hjemmesiden. Der har været støt stigende antal medlemmer 

på facebook-siden, aktuelt 127 medlemmer. Selskabet har 189 medlemmer p.t. 

Hjemmesiden har vi haft svært ved at holde aktiv, men nu er Etfs nye hjemmeside kommet 

på banen og vi ser frem til at kunne bruge vores side mere aktivt.  

Ved sidste GF blev det foreslået at vi sendte en kort mail til medlemmerne, når der kom nyt 

på hjemmesiden, hvis det var muligt. Det er muligt, men lidt besværligt, så vi har ikke fået 

det praktiseret. 

 

 Faglige arrangementer: 

Vi afholdt et heldagsarrangement i Gladsaxe d. 29/8-13 med Jette Thuesen: ”Aldring og 

brugerorienteret rehabilitering” og Tina Hansen: ”Dysfagi hos den ældre medicinske 

patient”. Dagen var succes, der var overvældende tilslutning og der var slet ikke plads til 

alle, der gerne ville have været med. Vi valgte derfor at gentage arrangementet d. 17/2-14, 

denne gang i Århus, og igen var tilslutningen stor og trods plads til næsten 3 gange så 



mange som første gang, måtte vi lukke for tilmelding 4 dage før tilmeldingsfristen udløb, da 

arrangementet blev overtegnet. Der har været deltagere fra alle dele af landet.  

Vi ser det som et tegn på, at der er opbakning til heldagsarrangementer og at vi havde 

ramt nogle aktuelle emner. Vi har valgt at prisen skal være så lav som muligt, 

deltagergebyret dækker stort set kun forplejningen. Vi har fundet lokaler, vi kan låne gratis 

og underviserne afregnes for selskabets midler. Ikke-medlemmer af selskabet kan deltage 

for en højere pris. 

 

Der har gennem året været arbejdet på en fælles temadag med FNE AMPS, hvor oplægget 

oprindeligt var ”AMPS til den geriatriske patient”. Titlen på dagen har ændret sig til ”Etik og 

tilgang ved AMPS undersøgelse af ældre og/eller kognitivt svækkede personer”. 

Temadagen afholdes i Odense og er fastsat til tirsdag den 20. maj 2014. 

 

Der afholdes temadag:  ”Ældre med synsnedsættelse” i forbindelse med 

Generalforsamlingen d 03.04.14 

 

 Ambitionen om at udarbejde 3 ydelsesbeskrivelser har vi ikke kunnet leve op til. Tine 

Færch Harsmann har fået nogle kollegaer til at udarbejde en ydelsesbeskrivelse med titlen 

”Ergoterapi til ældre på gerontopsykiatrisk daghjem”. Den er stort set færdig, men er 

endnu ikke sendt til Etf. 

Derudover har vi ikke fundet tid og motivation til at lave flere. Vi har ikke fundet oplagte 

emner at beskrive, og vi har haft svært ved at se, hvordan ydelseskataloget bliver brugt. 

 

 Deltagelse i relevante kurser: 

Maya Sørensen har deltaget i Demensdagene, og der ligger referat på hjemmesiden. 

Etfs jubilæumsarrangementer – åbent for alle, ikke noget specifikt at videreformidle til 

medlemmerne 

Anne Sophie Duus har deltaget i Dansk Gerontologisk Selskabs Årsmøde i april 2013. Der er 

lagt referat fra dagene på hjemmesiden. Vi har tegnet et forenings-medlemsskab af Dansk 

Gerontologisk Selskab i stedet for som tidligere, hvor det var knyttet op på en enkelt 

person, da det gjorde det noget besværligt ved udskiftninger i bestyrelsen.  

Nordisk Gerontologisk Kongres i Gøteborg 26.-28. maj 2014: der sendes 2 

bestyrelsesmedlemmer afsted. Der bliver refereret på hjemmesiden 

Verdenskongressen i Japan 2014: Næstformanden tager afsted som medlem af EVR. Jonas 

Holsbæk har ansøgt om økonomisk støtte til at tage af sted, da han har fået godtaget at 

abstract. Det er et oplæg på 20 minutter om teknologi og demens, som vi har vurderet er 

indenfor selskabets interessefelt. Vi har derfor bevilget den ansøgte støtte mod at han 

giver et fyldigt referat til vores medlemmer ved hjemkomsten. Dette er en væsentlig 

billigere løsning end hvis vi skal sende et bestyrelsesmedlem afsted. Referat bliver lagt på 



hjemmesiden. 

 

 Beskrivelsen af specialet gerontologi er revideret i samarbejde med Lisbeth Villemoes. Der 

mangler at blive lagt sidste hånd på referencelisten inden den lægges på hjemmesiden. 

Lisbeth Villemoes er formand for Specialistrådet for Gerontologi. 

 

 Der er givet input til høringssvar på ”Hjemmehjælpskommissionens rapport” og ”National 

handleplan for udredning af demens” 

 

 Vi er begyndt at holde bestyrelsesmøder 1 gang om måneden over Skype. Vi har oprettet 

et abonnement, så vi alle kan være på med billeder. Vi afholder fortsat møder hvor vi ses 

ca 3 gange årligt, men her benytter vi os også af Skype, hvis nogen har svært ved at nå frem 

eller kun kan være med noget af tiden. Vi oplever, at vi bliver mere effektive, når vi taler 

sammen hyppigere, da det ind imellem kan være svært, når meget skal foregå via email. 

 

 Selskabets næstformand Lykke Kjær er vores repræsentant i EVR og sidder med i en 

arbejdsgruppe, der arbejder med ”Retningslinjer for dokumentation” 

 

Formændene for de faglige selskaber blev inviteret med som gæster til Etfs 

repræsentantskabsmøde 2013 og formanden for EFS Geriatri og Gerontologi deltog. 

 

Lene Barslund supplerer:  

 Det er muligt at tale sammen med hensyn til administration af hjemmesiden. 

 I forbindelse med flytning har ETF fået et større mødelokale med plads til ca. 30 personer, 

som det vil være muligt at benytte. Der er tilknyttet Catering, med mulighed for bestilling 

af forplejning. 

 På vejene af Gunnar Gamborg spørges, om vi i arbejdet med revidering af specialet 

gerontologi har modtaget kommentar fra Gunnar. Det har vi! Og vi siger tak til Gunnar. 

 Der er nu udarbejdet 100 beskrivelser i ydelseskataloget. Det overvejes, om der skal ske en 

navneændring til praksisbeskrivelser i stedet for ydelsesbeskrivelser. Det er rigtig fint, at 

bestyrelsen vælger ikke at udarbejde ydelsesbeskrivelser i det kommende år, da ETF 

arbejde med form og indhold af ydelseskataloget. ETF kontakter bestyrelsen, når det igen er 

relevant at genoptage arbejdet." 

Herefter godkendes beretningen. 

 



3) Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab: 

Kommentar til regnskab 2013: Der manglede en udgift i forhold til det udsendte regnskab, da 

bilaget først kom i marts 2014. Dette betyder, at der er 1.431,87 kr. mindre end ved 

årsafslutningen på 2012 regnskabet. Egenkapitalen er derfor på: 57.326,89 kr. 

Der er kom flere nye medlemmer end budgetteret. Vi havde budgetteret med kontingentindtægt 

på 14.000,00 kr. og fik 15.900,00 kr. 

Vores 1. heldagskursus i september kostede foreningen 1.796,39 kr. Vi havde sat max deltager 

antal på 25 personer. ( Vi har gentaget dette kursus i februar 2014 i Århus for 50 personer og 

selvom vi havde ekstra omkostninger til materiale, forplejning, transport for kursusledere og 

undervisere giver dette arrangement et overskud på ca. 1.900 kr. Overskuddet skyldes, at nogle af 

deltagerne ikke var medlem af vores selskab og derfor betalte en højere deltagerpris).  

Lene Barslund supplerer: 

 ETF er ved at udarbejde retningslinjer, så der kan gives hjælp af HK personale i 

Sekretariatet i forbindelse med planlægning af arrangementer.  

 

4) Indkommende forslag:  

Der er ikke indkommet forslag. 

 

5) Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram/handleplan for kommende år: 

 Oprette et ”bibliotek” med relevant litteratur i form af e-bøger i vores dropbox. 

Bøgerne læses og anmeldes på hjemmesiden. 

  Afholdelse af arrangementer: 

- på opfordring fra medlemmerne 

- hvis der er oplagte emner med ny viden indenfor vores målgruppe 

- heldagsarrangementer 

Overvejelser: 

Der bruges megen tid på at planlægge arrangementer, så det skal være emner, som 

bibringer medlemmerne ny viden.  

Vi ønsker ikke at bruge tid på at ”lede” efter emner til arrangementer, men tager gerne 

opgaven, hvis et medlem henvender sig med et forslag til emne eller underviser. 

Vi ønsker derfor ikke at lægge os fast på, at der skal afholdes et bestemt antal 

arrangementer i løbet af året. 

Heldagsarrangementer giver mulighed for deltagelse af medlemmer fra hele landet, 



hvorfor vi vil prioritere dette. 

 

 Vi foreslår at bestyrelsen det kommende år har fokus på formål og opgaver, som er 

beskrevet i vedtægterne og at der arbejdes på en strategi for, hvordan selskabet skal 

udfylde opgaverne. Vi vil holde et heldags-bestyrelsesmøde i en weekend hvor vi kan gå i 

dybden med emnet. 

 

 Oprette et internt register over medlemmernes viden og uddannelse med det formål at 

kunne bede om bistand til diverse høringssvar. 

 

 Deltagelse i relevante kurser/konferencer: 

Nordisk Gerontologisk Kongres maj 2014, 2 bestyrelsesmedlemmer 

Verdenskongressen i Japan 2014, referat ved Jonas Holsbæk 

Temadag i Dansk Gerontologisk Selskab i oktober 2014 

Alzheimerkonference, København Juli 2014 

Der refereres på hjemmesiden senest 4 uger efter. 

 

Mødedeltagere supplerer: 

Jette: Forslår at arrangementer bliver opslået mere synligt, så det er nemmere at læse, hvornår 

der foregår et arrangement. Dette kan muligvis være med til at øge synlighed, indmeldelser og 

medlemmer. Måske mere synlighed vil medføre øget frivillighed.  

Sussi: Spørger, om der kan arbejdes mere på tværs af EFS´er med henblik på at gentage et 

arrangement fra ét EFS til et andet EFS, hvis det er fagligt relevant.  

Lene Barslund: Udtrykker sig positivt i forhold til at EFS´er tænker mere på at samarbejde om 

arrangementer samt at de EFS´er åbner op for deltagelse for medlemmer i andre EFS´er til 

medlemspris, hvor kurset kan være fagligt relevant.   

Lone: Spørger om der kan samarbejdes med skolerne/VIA med hensyn til at få formidlet den 

nyeste viden indenfor ældreområdet. Evt. samarbejde med undervisere på diplomuddannelserne. 

 

6) Fastsættelse af kontingent for henholdsvis ordinære og associerede medlemmer: 

Kontingent for ordinære medlemmer: Uændret 100 kr. årligt.                                                                     

Kontingent for associerede medlemmer: Uændret 200 kr. årligt. 

 



7) Budget for kommende år:   

Kommentar til budgetforslag 2015: Kontingentet indtægten er sat lidt lavt. Det dækker over 14 

nye medlemmer i 2013 ift. pr.dd. Vi har allerede fået 2 nye medlemmer, men det er svært at spå 

om præcist dette tal. Så hellere lidt for lavt. 

De øvrige tal er fra budget 2009, da der ikke er nyere tal. Findes givetvis.  

Posten kontorhold er halveret, da vi ikke længere skal bruge så mange penge til Nyhedsbrevet, 

dvs. trykning, kuverter og porto. Det vides ikke helt hvad der ellers kan komme på denne udgift, så 

den er sat lidt højt. 

Udgifterne til kurser er bibeholdt. Den tidligere bestyrelse altid havde min. 1 deltager på 

Demensdagene. Det er muligt for Vibeke at deltage gratis på dette, men der er så mange andre 

kurser og konferencer, der er interessante og derfor er der ikke skåret i posten. 

Arrangement – undervisning er sat en lille smule højere end sidste år. En foredragsholder / 

underviser skal have ca. 5.000 -5.500 for 2 timer, måske kan vi strække det til 3 timer, inkl. 

transport. Ved sidste bestyrelsesmøde talte vi om, at det var vigtigt, vi fik arrangeret en god og 

ordentlig dag for medlemmerne.  Beløbet vurderes derfor ikke at kunne være mindre. Hvis vi 

finder en god oplægsholder, kan det overvejes, om beløbet skal hæves. 

Dette set i lyset af den formue vi har. Det menes ikke, at det er en EFS gruppes opgave at 

akkumulere kapital. Omvendt skal vi selvfølgelig heller ikke tømme kassen på 1 eller 2 

arrangementer. 

Transport er bibeholdt fra de tal, der kunne læses ud fra kontoudskrifter sidste år. Der har ikke 

været så meget frikøb i forhold til den forrige bestyrelse. Til gengæld får vi så lidt flere 

transportudgifter, da vi geografisk bor i hele landet. Den tidl. bestyrelse boede mere eller mindre i 

Storkøbenhavn. 

Budgetforslag er nok lidt forsigtigt sat, men der vælges at lægge lidt forsigtigt ud. 

Budgettet for kommende år godkendes.   

 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

På valg er: Anne Henckel Johansen, Anne Sophie Duus og Tine Færch Harsmann.                             

Alle ønsker at genopstille og vælges som ordinære medlemmer. Ingen mødedeltager ønsker at 

genopstille til bestyrelsesmedlem. 

Til ét årigt suppleant vælges Sussi Glarø uden modkandidater.  



Bestyrelsen for EFS Geriatri og Gerontologi består nu af følgende bestyrelsesmedlemmer:  

Formand: Anne Henckel Johansen, næstformand: Lykke Kjær, IT ansvarlige: Maya Sørensen og 

Tine Færch Harsmann, økonomiansvarlig: Vibeke Schønwanndt, ansvarlig for DGS: Anne Sophie 

Duus, suppleant Sussi Glarø. 

 

9) Valg af økonomisk kontrollant og suppleant:  

Bodil Mousten Pedersen ønsker at fortsætte et år mere som økonomisk kontrollant.  Vi siger:           

” tak ” til Bodil.                    

Der er ingen, der ønsker at stille op som suppleant.  

 

10) EVT: 

Lene Barslund: 

 Der er udarbejdet fire nye kliniske retningslinjer på det kommunale område indenfor 

rehabilitering, palliativ indsats, spisevanskeligheder hos apopleksiramte og nedsat 

funktionsevne hos den ældre medicinske borger med risiko for indlæggelse pga. 

luftvejsfunktion. De kliniske retningslinjer samt de fulde titler kan findes på ETF´s 

hjemmeside. Brug søgeordet: kliniske retningslinjer i søgefeltet. 

 Til udvikling af nationale kliniske retningslinjer er der årligt afsat 20.000 kr. Den første 

nationale kliniske retningslinje om CP er lige udkommet. I slutningen 2014 udkommer en 

national klinisk retningslinje om apopleksi. På nuværende tidspunkt er der ved at blive 

påbegyndt national klinisk retningslinje om multipel sklerose. 

  Der er udarbejdet et informationshæfte: ”Der er noget du skal vide om mig!” hvor det er 

muligt at skrive betydningsfulde ting ned om sig selv, så det er nemmere for fagpersoner at 

hjælpe i forbindelse med f.eks. demens. Kan downloades på ETF´s hjemmeside. 

 Der er udarbejdet et informationshæfte: ”Ergoterapi i forskellige rehabiliteringsforløb.” Her 

vises der ni forskellige rehabiliteringsforløb. 

 ETF har fået satspuljemidler til at udvikle et projekt om specialiseret rehabiliteringstilbud til 

borger med Parkinsons sygdom. 

 APUS har fået nyt navn og hedder nu E- APUS. Indeholder et skema til undersøgelse af 

sansemotoriske problemer samt syv videocases, hvor det er muligt at se de forskellige 

APUS undersøgelser udført med patienter. Der er givet penge via praksispuljen. 

 Der er nu uddannet tre AMPS instruktører på følgende tre skoler: UCN, UCL og Metropol. 

Det betyder, at de studerende på følgende skoler nu undervises og callibreres i AMPS på 

grundskolerne. Det vides endnu ikke, om der er flere AMPS instruktører under uddannelse 


