
 

Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 06.11.19 kl 20.30-21.30 på Skype 

Til stede: Stefi, Lotte, Line, Sofie, Anne Sophie, Anne 

Afbud fra: Signe 

Referent: Anne Sophie 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Netværk for 
ergoterapeuter på 
plejehjem – det videre 
arbejde 
 

Vi drøfter oplægget og aftaler, at Stefi og Anne 
arbejder videre med oplægget og det fremadrettet 
tiltag over et skypemøde.  
 
Der gøres opmærksom på, at det midterste link i 
Tinas mail ikke kan åbnes, da det er blevet låst. 
 
Hvis vi følger Tinas Skema i mailen med faseopdeling, 
har vi arbejdet med fase 1 og bevæger os mod 
arbejdet i fase 2.   
 

Stefi og 
Anne 

2. Idélisten for 
ergoterapeuter på 
plejehjem 
 

Line har læst idélisten for ergoterapeuter på 
plejehjem og har forslag til tilføjelser, som bliver 
skrevet ind i idélisten. 
Til næste møde læser vi alle den redigerede idéliste. 
Idélisten findes i dropbox i mappen ”Øvrigt”.  
 
Når idélisten er færdig, vil Anne videresende den til 
Tina, så der kan foretages en drøftelse med ETF om 
det videre brug og tiltag af idélisten. 
 

 
 
 
 
Alle 
 
 

3. Udarbejdelse af 
materiale til information 
om selskabet 
 

Stefi har lavet et udkast til et postkort med 
information til ergoterapeuter om vores faglige 
selskab. 
 
Vi har alle læst version 1.0 til postkortet. Anne gør 
opmærksom på, at hun har tilføjet et link og en 
kommentar.  
Postkortet indeholder en del forkortelser, som der 
arbejdes videre på, om det er muligt at undgå.  
 
Stefi arbejder videre med det grafiske design og 
størrelse på formatet. (A5/A6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefi 
 



 

Til næste møde læser vi version 1.0 og 1.1 og giver 
tilbagemelding eller evt. kommer med forslag til et 
nyt udkast. 
 

 
Alle 

4. Hvordan skal facebook-
gruppen bruges? 

Vi diskuterer brugen af facebook og bliver enige om, 
at vores brug af facebook- gruppen fungerer fint i sin 
nuværende form.  
Det er godt, at facebook- gruppen ikke er for 
overaktiv, da for meget aktivitet kan medføre, at den 
ikke vil blive brugt. 
 
Vi vil fremadrettet fortsætte med at gøre brug af 
facebook- gruppen i forbindelse med temadage og til 
at slå relevante beskeder op til medlemmerne. 
Vi har 360 medlemmer i gruppen.  
På facebook- gruppen kan der ses billeder af 
bestyrelsen. 
 

 
 
 

5. Generalforsamling 2020 
 

Vi diskuterer, hvor vi skal afholde generalforsamling 
og bliver enige om at afholde mødet i København 
med et fagligt oplæg inden afholdelse af 
generalforsamlingen. 
Vi taler også om at afholde et bestyrelsesmøde inden 
generalforsamlingen med drøftelse af fokusområde. 
Anne sender en doodle for uge 9 og 10. 
 
Af oplægsholdere nævnes Jette Thuesen samt Anika 
Dapper og Malene Kjær. De to sidst nævnte kan 
fortælle om personcentreret omsorg. Deres 
målgruppe er primært plejepersonale. 
Derudover nævnes emner som aktivitetsvidenskab, 
nye/revurderede ergoterapeutiske teorier og 
sundhedsstyrelsens træningsguide, der er udarbejdet 
af to fysioterapeuter og en træningspædagog.  
 
Vi fortsætter drøftelsen over mail samt på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

 

6. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Der er givet input til følgende høringssvar: 
 

- udkast til vejledning om magtanvendelse og 
andre indgreb i selvbestemmelsesretten over 
for voksne. 

 

 
 
 
 
Anne og 
Anne 
Sophie 



 

- udkast til ”Livsstilsintervention ved svær 
overvægt. Anbefalinger for kommunale tilbud 
til børn og unge”  
 

- Regionernes kliniske 
kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 2021-
prioritering på baggrund af nedlæggelsen af 
Den geriatriske database og forslaget om i 
stedet at oprette en database for ældre og 
skrøbelige patienter 

 
Vores faglige selskab er blevet opfordret til at udpege 
en repræsentant til følgegruppen for udad- 
reagerende adfærd.   
Stefi og Lotte aftaler indbyrdes, hvem der ønsker at 
deltage i følgegruppen. De giver besked tilbage på 
søndag den 10/11- 19. 
 

7. Næste møde Næste møde er onsdag 4/12 kl. 20.30.  
 

8. Eventuelt 
 

 
 

 

 


