
 

 

Februar 2015 

Kære medlem. 

 

EFS Geriatri og Gerontologi har haft støt stigende 

medlemstal de senere år.  

Vi er nu oppe på 210 medlemmer  

Et fagligt selskab skal bl.a. bruges til at formidle ny 

viden og til at dele viden og erfaringer. 

Mulighederne bliver større jo flere vi er. Flere 

ideer, flere midler, mere viden!  

Det er derfor positivt at se den hastigt stigende 

medlemstilgang og vi håber, kurven fortsætter med 

at stige. Har du en kollega, som også er interesseret 

i geriatri og gerontologi, men ikke er medlem, så gør 

gerne opmærksom på selskabet. 

Jo flere vi er, jo stærkere står vi! 

 

 

Hjemmesiden 

Der begynder at ske forandringer på vores hjemmeside http://www.etf.dk/efs_geriatri. Ikke 

så hurtigt, som vi kunne ønske os, men der er fremskridt. Vi håber, at det snart er her, du 

kan finde faglig inspiration og blive opdateret på, hvad bestyrelsen arbejder med. 
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Værdighed i ældreplejen 

D. 22.januar inviterede DSR, FOA og Ældresagen til konference om værdighed i ældreplejen 

med overskriften: ”Skal vi have en værdighedsgaranti?”. Konferencen blev afholdt på 

Christiansborg. Der blev budt velkommen ved Astrid Krag, som var vært for konferencen. 

Manu Sareen gav som minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold sit bud på 

perspektiver på værdighed i ældreplejen. Herefter var der oplæg fra Norge og Sverige, som 

begge har indført en værdighedsgaranti. Fra Norge deltog Stein Husebø, som er overlæge og 

daglig leder af Værdighedscentret i Norge og fra Sverige Katarina Andersson, lektor ved 

afdeling for socialt arbejde, Umeå Universitet. Stein Husebø er især optaget af værdighed 

omkring livets afslutning og havde mange gode pointer omkring dette emne. Der er masser af 

inspiration at hente på værdighedscentrets hjemmeside. 

Efter hvert oplæg var der panel-refleksion med politikere fra social-og sundhedsområdet. 

Værdighedsgarantien i vores nordiske nabolande er ikke lovbestemt og der var heller ikke 

opbakning fra de danske politikere til at lovgive på området. Der var heller ikke den store 

opbakning til at udstede garantier, men alle var meget positive overfor at tage en debat om 

emnet.  

DSR, FOA og Ældresagen har gennemført en befolkningsundersøgelse samt to undersøgelser 

blandt medarbejderne i ældreplejen med det formål at afdække befolkningens syn på 

ældreplejen og medarbejdernes opfattelse af mulighederne for at yde en værdig ældrepleje. 

Resultaterne er tankevækkende – bl.a. viser de, at den største frygt blandt befolkningen i 

forhold til at blive ældre er ”Uværdig pleje, omsorg og behandling”. De tre organisationer har 

i fællesskab præsenteret et bud på 10 elementer, der er vigtige for en værdig ældrepleje.  

Du kan finde flere oplysninger om selve konferencen, undersøgelserne blandt befolkningen og 

medarbejdere i ældreplejen samt de 10 elementer i en værdig ældrepleje på en af 

organisationernes hjemmesider: 

http://www.dsr.dk/Temaer/Sider/Vaerdighed.aspx , 

http://www.foa.dk/Global/News/Forbundsnyheder/Forbundsnyheder/2015/Januar/Intet-

politisk-flertal-for-vaerdighedsgaranti , 

http://www.aeldresagen.dk/presse/nyheder/Sider/Vi-frygter-uvaerdig-aeldrepleje.aspx  

http://www.verdighetsenteret.no/
http://www.umu.se/sok/english/staff-directory?uid=kaan0003&guiseId=164663&orgId=42e5306876dd11dc9dfac116047ae611d20ac8fc&name=Katarina%20Andersson
http://www.verdighetsenteret.no/
http://www.dsr.dk/Temaer/Sider/Vaerdighed.aspx
http://www.foa.dk/Global/News/Forbundsnyheder/Forbundsnyheder/2015/Januar/Intet-politisk-flertal-for-vaerdighedsgaranti
http://www.foa.dk/Global/News/Forbundsnyheder/Forbundsnyheder/2015/Januar/Intet-politisk-flertal-for-vaerdighedsgaranti
http://www.aeldresagen.dk/presse/nyheder/Sider/Vi-frygter-uvaerdig-aeldrepleje.aspx


 

 

Vi vil gerne opfordre til at du blander dig i debatten, hvis du får mulighed for det. Det er en 

god ide at læse de 10 elementer og forholde dig til dem ud fra din egen hverdag. 

Fremfærd 

Vi vil anbefale dig at se nærmere på magasin nr 2 fra Fremfærd, hvor temaet er 

”Kommunernes kerneopgaver”.  Der er bl.a. en artikel med Gunner Gamborg under 

overskriften ”En ny kontrakt mellem borgerne og fællesskabet”. Andre artikler sætter fokus 

på hverdagsrehabilitering.  

SJOT 

Hvis ikke du har opdaget det, vil vi gøre opmærksom på, at medlemmer af Etf tilbydes gratis 

adgang til SJOT i perioden 1/1-31/7 2015. Du kan finde mere information på 

http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/sjot-fylder-20-aar . 

 

Medlemsmøder om Ergoterapi og 

plejekulturer 

De første tre medlemsmøder er nu afholdt 

i Næstved, København og Odense. Der har 

været stort fremmøde og livlig debat.  

Husk at der stadig er 4 møder tilbage: 

Ålborg d. 16/3, Holstebro d. 17/3, Århus d. 

18/3 og Esbjerg d. 14/4. I bestyrelsen ser 

vi frem til at samle op på møderne og finde 

ud af, hvordan vi som selskab kan støtte op om ergoterapeuter på plejecentre. 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Anne Henckel Johansen Lykke Kjær  Vibeke Schønwandt 

Formand  Næstformand  Økonomiansvarlig 

Tine Færch Harsmann Anne-Sophie Duus  Sussi Ulnits Glarø 

Web-ansvarlig  Kontaktperson DGS  Bestyrelsesmedlem   

http://fremfaerd.dk/magasin-fra-fremfaerd-2
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/sjot-fylder-20-aar
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/aalborg-ergoterapi-og-plejekulturer
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/holstebro-ergoterapi-og-plejekulturer
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/aarhus-ergoterapi-og-plejekulturer
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/esbjerg-ergoterapi-og-plejekulturer

