
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 04.09.2019 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: Stefi, Anne, Line og Anne Sophie 

Afbud fra: Sofie og Signe 

Referent: Line 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Økonomi - 
kvartalsregnskab 
 

Udlæg ses i Dropbox. Lotte genkender de udlæg, der 
har været. Lotte er i tvivl om betaling for temadag 
31.10-1.11. Stefi, Line og Anne er bogført. 
 

 

2. Status på temadage om 
sanseintegration og 
geriatri 
 

Se dropbox for info om planlægningen af de to 
temadage. Vi taler om at reklamere for temadagene i 
vores netværk. Lotte vil evt. lægge info ind i de 
kommentarspor, der er til de nyligt afholdte 
arrangementer i Sundhedsstyrelsens regi om samme 
emne. Mange fik ikke plads på de kurser. Måske vi kan 
hente nogen der?  
Vi aftaler, at min. betalende tilmeldinger er 15 pr. Sted 
(hhv. Fredericia og Vanløse).  
 

 
 
Lotte 

3. Hjemmesiden 
 

Logo på hjemmesiden er godkendt. 
Beskrivelse af bestyrelsens arbejde gennemses. Behov 
for korrektion. Stefi retter til og sender rundt til 
godkendelse i gruppen inden det sættes på 
hjemmesiden. 
 

 
 
Stefi 

4. Henvendelse fra Etf 
vedr demensbadge 
 

Ang. Henvendelse fra etf. Mødet forventes at blive i 
København. Vi afventer svar. Lotte vil gerne deltage 
med input til badge-design.  

 

5. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Input til høringssvar vedr FritValgService; Vi har givet 
input til Etf, som samler høringssvar ang. Frit valg på 
genoptræning ifht. Den geriatriske borger på avanceret 
niveau. 
 
Specialistordningen er revideret. Den er blevet to-delt. 
Vi taler om at lægge link til specialistgodkendelse i 
vores Facebook gruppe.  
 
Lotte, Stefi og Line deltager i demens koordinator 
årskursus i Nyborg 11-13.9. Vi drøfter til næste møde 
om der er aktuelle emner vi kan sende ud til 

 
 
 
 
 
Sofie 



medlemmerne af selskabet. 
 
EVR-møder plejer at blive afholdt 2 gange årligt. 
Grundet det planlagte udviklingsarbejde for EVR, som 
forventeligt sættes i gang efter Rep19, afholdes næste 
møde i det nuværende EVR først i 2020, d. 30/4.  
 

6. Næste møde 
 

Heldagsmøde 28/9 i Ballerup.  
Praktisk: 
Stefi og Anne Sophie sender besked til gruppe om, 
hvornår de lander i Ballerup. Line sender mail ud med 
adresse og tid til alle efterfølgende. 
Line handler ind til frokost. Anne Sophie medbringer 
kage (lover Anne). Vi slutter ved 17.30 - 18 tiden. 
Dernæst restaurant tæt ved stationen.  
  
Punkter til dagsorden: 

 Fokusområder. Hvordan kan vi arbejde med 
dem? 

 Netværksdannelse. Etf vil gerne understøtte 
det. Vi taler om mulighed for at skype med Tina, 
som har tilbudt sig til sparring og foreslået 
dette. Måske hun kan den 28.9? Anne 
undersøger det. 

 Idélisten for ergoterapeuter på plejehjem (ligger 
i dropbox under Øvrigt). Lotte laver måske 
udkast ud fra grundfortællingen for ergoterapi.  
Brainstorm over, hvordan vi får den færdiggjort 
og sendt ud til aktuelle medlemmer.  

 Hvordan reklamerer vi for vores selskab? Pjecer, 
postkort. Andet? 

 Inspirationsliste til indflytning på plejehjem til 
pårørende. Medbring gerne forslag til drøftelse. 

 Tilbagemelding fra Anne Sophie om hendes 
Master.   

 

 
 
Stefi/Anne 
Sophie 
 
Line 
Anne 
Sophie? 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
 
 
Lotte 

7. Eventuelt 
 

Anne har været til kursus om de nye regler om 
magtanvendelse og hører, at der er udlagt mere 
vurdering hos frontpersonalet. Kort drøftelse om 
fordele og ulemper herved.  

 

 


