
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: Onsdag d. 06.01.16 kl. 20.30-21.30 på Skype 

Til stede: Lykke, Anne, Anne Sophie, Tine, Vibeke 

Afbud fra:  

Referent: Anne 

Sendt til:   

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Budget og regnskab 
 

Vibeke har endnu ikke fået det endelige regnskab for 
2015. Har bedt om at få det senest med udgangen af 
januar, så vi har det til generalforsamlingen. 
Det foreløbige regnskab ser fornuftigt ud. 
Vibeke har også lavet budget for 2017.  
 

 

2. Planlægning af 
generalforsamling 
 

Er planlagt til d 9/2-16. 
Der er booket lokale hos Etf og arrangementet er slået 
op i arrangementskalenderen. 
Der er lavet aftale med Gunner Gamborg. Der skal laves 
nærmere aftale med ham om det endelige indhold. 
En uge før bestilles der forplejning, kaffe/te og kage 
samt sandwich og sodavand. 
Vibeke ønsker at træde ud af bestyrelsen, selv om hun 
ikke er på valg. Tine ønsker ikke at genopstille. Anne og 
Anne Sophie genopstiller. Lykke er ikke på valg. 
Vi spørger Lene om hun vil være ordstyrer. Anne Sophie 
foreslås som referent. 
 

 
 
 
 
Lykke 
 
Anne 

3. Repræsentant til 
referencegruppe for det 
faglige forarbejde til Den 
Nationale Handlingsplan 
for demens 2025 
 

Vi har fået Mette Stræde Andersen til at repræsentere 
selskabet i referencegruppen.  
 

 

4. Etablering af 
samarbejde med 
ergoterapeut-
repræsentant i den 
nationale styregruppe for 
Den Geriatriske Database 
 

Gitte Lund Jansen er ny i styregruppen og vi skal have 
etableret et samarbejde, da Gitte har brug for sparring, 
og vi har brug for at følge med i, hvad der foregår. Der 
er lavet aftale med Gitte om, at hun sender os referater 
fra møderne. Vi aftaler at der er en fra bestyrelsen, der 
bliver fast kontaktperson til Gitte, p.t. bliver det Anne. 
Vi inviterer Gitte med til første skype-møde efter gf. Vi 
undersøger, hvilke hospitaler der indberetter til 
databasen. 

 
 
 
 
 
 
Anne 

5.Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 

Etf har arrangeret en temadag henvendt til ergoterapeuter, 
der arbejder med hverdagsrehabilitering, afholdes i 
Skanderborg d 27/1. Vi forsøger at finde et 

 



relevante kurser 
 

bestyrelsesmedlem, der kan deltage. Tilmeldingsfrist 12/1. 
 
EFS Dysfagi har vendt tilbage mhp evt at afholde et fælles 
arrangement. Vi er som udgangspunkt positive, men vi skal 
overveje, om det kan passe ind i vores fokusområde. Tages 
op ved heldagsbestyrelsesmøde efter gf. 
 
Vi skal se på Ergoterapikongressen i Dublin og Nordisk 
Gerontologisk Kongres i Finland i juni ift. om vi skal have 
nogen afsted og hvordan det ser ud med tilmeldingsfrister. 
Som udgangspunkt skal det først tages op efter gf, når den 
nye bestyrelse er konstitueret.  
 
Lykke stiller op til posten som praksisrepræsentant i 
bevillingsudvalget. Afventer afgørelse, der er frist d 15/1. 
 
Lykke har været til møde i EVR. Der er endnu ikke kommet 
referat, det bliver lagt i dropbox, når det kommer. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Lisbeth Villemoes, der er 
formand for specialistrådet for Gerontologi. Der skal laves 
revision af specialebeskrivelserne, men det har vi næsten 
lige gjort, så det behøver vi ikke i denne omgang. Til 
gengæld skal vi forholde os til, at der skal laves en aktuel 
liste over kurser, der kan godkendes ifm. de enkelte 
specialer. Lisbeth har gjort opmærksom på, at det ikke er 
muligt for specialet gerontologi, hvilket vi er enige i. Hun har 
sendt et forslag til en tekst, der kan skrives ind i stedet for 
en positivliste. Vi aftaler, at vi alle ser kritisk på forslaget og 
melder tilbage til Anne i løbet af en uge, som herefter tager 
kontakt til Lisbeth igen. 

Anne 

 

 

 

 

 

 

 

Lykke 

 

 

 

 

 

 

Anne 

6. Næste møde 
 

Vi holder ikke møde første onsdag i februar, medmindre der 
opstår akut behov, da vi holder generalforsamling allerede d 
9/2. Vi aftaler at møde kl. 15 d 9/2. Heldagsbestyrelsesmøde 
forventes at blive d 27. februar.  
 

 

7. Eventuelt Intet.  

 


