
Dagsorden med referatskabelon til generalforsamling i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Torsdag d 01.03.18 kl. 18-19.30, Etf, Mødelokale Snoreloftet, Nørre Voldgade 90, 

Kbh 

tilstede: 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 medlemmer samt formand for Etf Tina Nør Langager.  

Dagsorden 
 

Referat 

1. Valg af referent og dirigent  Sofie Lind vælges som referent 
Tina N. Langager vælges som Dirigent 
 

2. Fremlæggelse af 
bestyrelsens beretning  

Fagligt fokusområde  

Fokusområde har været rehabilitering på ældreområdet med 
fokus på ergoterapeutens rolle. I praksis har fokusområdet ikke 
været styrende for arbejdet i bestyrelsen, i stedet er der taget 
udgangspunkt i temadage, konferencer og opgaver, som har 
meldt sig undervejs.  

På opfordring ved EVR-møde er det drøftet, hvordan Etf’s 
fokusområder ”Kvalitet og trivsel” kan komme til at ”leve” i det 
faglige selskab. På baggrund af denne drøftelse er der valgt 
fokusområde for det kommende år, som fremgår af 
arbejdsprogram for 2018.  

Ved generalforsamlingen i 2017 blev kun 5 pladser i bestyrelsen 
besat og det er ikke lykkedes at få den sidste plads besat i årets 
løb. Bestyrelsen har derfor ikke haft fulde ressourcer.  

  

Afholdelse af temadage  

I forbindelse med generalforsamlingen i februar 2017 var der 
fagligt oplæg om ”Rehabilitering og palliation på ældreområdet” 
og ”Hvordan modsatrettede erfaringer af krop og selv i 
alderdommen artikuleres og håndteres som ældre”  

I april 2017afholdt Etf en hel temadag om ”Ergoterapi og 
demens” i Odense, hvor vi var medarrangører.  

I august 2017 afholdt vi i samarbejde med Dansk Selskab for 
Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri to temaeftermiddage om 
”Kunsten at sætte mål – i en geriatrisk hverdag” i Århus og 
Ringsted.  
Samarbejdet med DSF Gerontologi og Geriatri var meget 



positivt og har medført, at vi har indgået en samarbejdsaftale 
om, at vores medlemmer inviteres til begge selskabers 
temadage til medlemspris.  

I november 2017 afholdt vi en temaeftermiddag om ”Ældre og 
seksualitet” i Nærum. Det var planlagt at afholde samme 
temaeftermiddag i Viborg, men den blev aflyst pga. for få 
tilmeldinger.  

Deltagelse i kurser, konferencer og lignende siden 
generalforsamling 2017 

• Demensdagene i København  
• Netværksmøde hverdagsrehabilitering  

• Generalforsamling Dansk Gerontologisk Selskab, 
hvor vi har et foreningsmedlemskab  
• Workshop i Sundhedsstyrelsen ”Konceptet for de 
kommende håndbøger med vidensbaserede 
anbefalinger på demensområdet”  
• Netværksdag for ergoterapeuter, der arbejder på 
plejecentre og institutioner  
• KL’s ældrekonference ”Det gode ældreliv trods 
sygdom” i Kolding  
• National konference om aldring og samfund ”At 
skabe gode dage”  

Fra konferencerne er der udarbejdet et referat, som sendes til 
medlemmerne og lægges på hjemmesiden.  

Andre opgaver  

Ydet faglig sparring ifm. projekt i Fremfærd Ældre om 
forebyggelse og fejl- og underernæring blandt ældre i eget hjem 
efter henvendelse fra Kost- og ernæringsforbundet.  

Udpeget repræsentant til følgegruppen til udmøntning af 
initiativer i demenshandlingsplanen 2025 i Sundhedsstyrelsen.  

Udpeget deltager til arbejdsgruppen for NKR Forebyggelse og 
behandling af BPSD hos personer med demens.  

Et nyt velkomstbrev til nye medlemmer af selskabet er under 
udarbejdelse.  



Givet input til diverse høringssvar  

Kommentarer til beretningen: 
Der er positive tilkendegivelser fra deltagerne ift. at bestyrelsen 
griber de opgaver, der viser sig i løbet af året. Det fremhæves, 
at man ved at give sparring og ved at være med til at finde 
udpegninger til arbejdsgrupper og lignende bidrager til at 
fremme interessen for ergoterapi på det gerontologiske 
område, samt bidrager til ergoterapeuters indflydelse på 
relevante områder. 
Det bemærkes at bestyrelsen på trods af at den ikke har været 
fuldtallig har formået at deltage i en betydelig del 
arrangementer og konferencer. 
Etf melder tilbage, at man derfra oplever et positivt og aktivt 
samarbejde med selskabets bestyrelse. 

Det blev drøftet, hvordan det kan synliggøres overfor 
medlemmerne, hvilke opgaver og interesser selskabet varetager 
udover at arrangere faglige temadage. Der blev givet gode 
ideer, som bestyrelsen vil arbejde videre med. 

3. Fremlæggelse og 
godkendelse af revideret 
regnskab  

Budget vedlægges – 
Der var budgetteret med et underskud, men er endt med et 
overskud. Der er brugt færre penge på arrangementer end 
planlagt samt kommet flere penge ind på deltagerbetaling end 
forventet.  
Regnskabet er godkendt af økonomisk kontrollant Vibeke 
Schønwandt 
 
Regnskabet godkendes 

4. Indkomne forslag  Ingen indkomne forslag 
5. Fremlæggelse og 
diskussion af arbejdsprogram 
/ handleplan for kommende 
år  

Faglige fokusområder 2018:  

• Ergoterapeuter på plejehjem  
- Udarbejde idéliste til jobsøgende og nyansatte på 
plejehjem  
- Afholde en temadag med fokus på funktionen at 
vejlede plejepersonale/andet personale som en del 
af arbejdsopgaven som ergoterapeut på et plejehjem 
og i hjemmeplejen   
• Følge arbejdet med demenshandlingsplanen  

Deltage i relevante kurser og konferencer  

På nuværende tidspunkt er vi opmærksomme på følgende:  



Nordic Congress of Gerontology 2-4/5 – 2018  

WFOT verdenskongres 2018 i Cape Town, Sydafrika 21-25/05 – 
2018: Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage i 
konferencen, men der vil muligvis blive givet økonomisk støtte 
til et medlem, der deltager mod at der udarbejdes referat fra 
konferencen til medlemmerne  

KL’s ældrekonference  

National konference om aldring og samfund  

ERGO 18  

Andet  
Udarbejde et logo til selskabet  

Give input til relevante høringssvar  

Følge arbejdet i relevante arbejdsgrupper og følgegrupper  

Arbejdsprogrammet godkendes 
6.  Fastsættelse af kontingent 
for henholdsvis ordinære og 
associerede medlemmer  

Der forslås uændret kontingent. 
100 for medlemmer 
300 for associerede medlemmer 
 
Godkendes 

7.  Budget for kommende år  Dette vedhæftes – 
Der skal eventuelt rykkes udgifter fra punktet ”transport, 
mødeudgifter nødvendigt frikøb etc.” Til ”kontorholdsudgifter” 
svarende til 2500kr.  
Der er grundet overvejelsen om fælles bestyrelsesdeltagelse 
ved DGS sat en økonomisk post af til dette. 

8.  Valg af 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter  

Der er to vakante pladser. 
Sif er på valg og ønsker ikke at genopstille 
Der har ikke meldt sig nogle nye opstillere. 
Det besluttes at bestyrelsen må være selvsupplerende 

9.  Valg af økonomisk 
kontrollant og -suppleant  

Økonomisk kontrollant Vibeke Schønwandt genopstiller ikke. 
Der vælges Lene Barslund som økonomisk kontrollant. 
Lykke vælges som økonomisk kontrollantsuppleant 

10. Afsløring af logo Der har desværre ikke været nogle tilmeldinger ved den 
opstillede konkurrence og afsløring af logo er ikke muligt. Det er 
derfor besluttet at bestyrelsen må bruge penge på at få 
udarbejdet et logo 



11. Nyt fra Etf Værdig ældrepleje og kvalitetsindikatorer ift ældrepleje. Etf har 
været tæt involveret i dette hos Ældreministeriet. De har 
specielt fokus på at rykke det lidt fra det meget sygeplejefaglige 
fokus.  
Etf har udarbejdet 10 anbefalinger på demensområdet og disse 
kan findes på Etf’s hjemmeside.  
To ergoterapeuter mere er ansat i Nationalt videnscenter for 
demens.  

12. Eventuelt   
 


