
 

 

 
Januar 2015 

Kære medlem 

Bestyrelsen har besluttet at genoptage nyhedsbrevet, da vi gerne vil styrke kontakten til 

medlemmerne. Nyhedsbreve sendes kun ud elektronisk, så det er vigtigt, at du sørger for at 

have den korrekte email-adresse registreret hos Etf. 

 

Hjemmesiden 
Det er stadig hensigten, at det er på hjemmesiden:  http://www.etf.dk/efs_geriatri du kan 

finde nyheder og faglig inspiration. Der er dog fortsat udfordringer med at holde siden 

opdateret, så aktuelt er der ikke så megen information at hente. Vi har gennem længere tid 

arbejdet på at få ændret på dette, og der er udsigt til at vi snart finder en løsning. Så hold 

fortsat øje med hjemmesiden. 

 

 

Nordisk Gerontologisk Kongres i Gøteborg 

I maj 2014 deltog 2 bestyrelsesmedlemmer i 22nd Nordic Congress of Gerontology i 

Gøteborg. Temaet var Age Well. 

”Et langt liv er ikke et mål i sig selv – målet er et langt liv med kvalitet, også i alderdommen. 

Det gennemgående tema for konferencen var, hvordan man opnår sund aldring.  

Der er ikke konsensus om definitionen af sund aldring, men der er klare tendenser til, at det 

primære ikke er fravær af sygdom, men at psykologiske og sociale elementer er særdeles 

væsentlige. Aktiv deltagelse og kontrol over eget liv er hyppigt nævnte nøgleord.” 

Konferencen varede i 3 dage og var fyldt med præsentationer af spændende 

forskningsprojekter, som især havde fokus på forebyggelse.  

På vores hjemmeside finder du referat fra kongressen. Projekterne er præsenteret med titel 

og forfattere, så det er muligt at søge efter dem, hvis du skulle blive inspireret til at se 

nærmere på nogle studier. 

 

 

 

 

Ergoterapikongressen i Japan juni 2014 

Selskabet gav økonomisk støtte til 

ergoterapeut Jonas Holsbæk, Msc, der 

skulle deltage i kongressen med en 

præsentation med titlen: ”Developing a 

mockup for people with dementia - 

http://www.etf.dk/efs_geriatri


 

 

supporting meaningful activities”. Til gengæld leverede Jonas et referat fra kongressesn til 

selskabet, og vi håber, at det meget snart vil kunne ses på hjemmesiden. (Til dem der ikke ved 

det kan det oplyses, at Jonas tidligere har været formand for vores selskab gennem en 

årrække) 

 

 

 

National Gerontologisk Konference om aldring og samfund 

Dansk Gerontologisk Selskab har afskaffet Årsmødet og afholder i stedet en National 

Konference i Aldring og Samfund.  

November 2014 var første gang, konferencen blev afholdt.  

Titlen på konferencen var: ”Rehabilitering – Når livet skal leves hele livet?” 

”Konferencen satte fokus på det højaktuelle emne rehabilitering, der arbejdes med i samtlige 

danske kommuner.  

Emnet blev belyst og debatteret af forskellige eksperter ud fra det historiske, økonomiske 

og politiske perspektiv samt ikke mindst omsorgs- og ældreperspektivet.” 

Et medlem af bestyrelsen deltog i konferencen, og referatet vil forhåbentlig snart kunne ses 

på hjemmesiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Avlund Gerontologi Pris 

Dansk Gerontologisk Selskab har i anledning af professor i gerontologi, dr.med., ph.d., 

ergoterapeut Kirsten Avlunds død indstiftet en pris i hendes minde. Prisen på 10.000 kr. er 

doneret af Ældre Sagen og Kirsten Avlunds familie.  

Prisen gives til en forsker, som har erhvervet ph.d.-graden inden for de seneste tre år i et 

gerontologisk relevant emne og fortsat arbejder inden for gerontologien. Prisen gives som en 

opmuntring til fortsat gerontologisk forskning. 



 

 

Prisen blev i år uddelt for første gang, og den gik til Aske Juul Lassen, ph.d. fra Center for 

Sund Aldring, KU. Du kan læse artikel fra Berlingske om Aske Juul Lassen her 

 

Nationale Kliniske Retningslinjer 
21. november 2014 afholdt Sundhedsstyrelsen en konference om Nationale Kliniske 

Retningslinjer (NKR), hvor der var fokus på implementering, og hvordan vi sikrer, at 

retningslinjerne bliver anvendt i praksis. NKR er ikke lovgivning, men skal ses som 

beslutningsstøtte. Man bør tage stilling til anbefalingerne og indarbejde dem i sine lokale 

retningslinjer i det omfang det er muligt og giver mening. Læs mere om Nationale Kliniske 

Retningslinjer her  

Hold øje med, om der er udarbejdet NKR, som har relevans for netop DIT arbejdsområde. 

Eller måske er der én på vej.  

Referat fra dagen vil snart være at se på vores hjemmeside. 

 

 

Oprettelse af internt register over medlemmer, der vil bidrage med viden til 

høringssvar og vidensdeling med andre medlemmer 

Bestyrelsen har i løbet af 2014 haft fokus på at styrke netværk og vidensdeling mellem 

medlemmerne. Samtidig har vi et ønske om at kunne trække på medlemmernes viden i 

forbindelse med høringssvar. Alle medlemmer modtog derfor i september en mail med 

opfordring til at tilmelde sig et internt register til brug for dette. 

En stor tak til alle jer, der har meldt positivt tilbage! 

Vi har nu oprettet det interne register og vil hermed opfordre alle medlemmer til at benytte 

det.  

Hvis du mangler en erfaren ergoterapeut at drøfte en problemstilling med, så skriv til 

bestyrelsen på efsgeriatri@gmail.com, så ser vi om der er nogen i vores register, der har de 

kompetencer, som efterspørges.  

Hvis du ikke har fået tilmeldt dig registret, men gerne vil med, så skriv til os. 

Snart vil du kunne se information om det interne register på vores hjemmeside 

www.etf.dk/efs_geriatri  

 

Temadage 

I løbet af vinteren og foråret afholdes der en række medlemsmøder om Ergoterapi og 

plejekulturer efter ønske fra ergoterapeuter på plejecentre.  

Møderne er arrangeret af Etfs regioner i samarbejde med Ergoterapeutuddannelserne og 

EFS Geriatri og Gerontologi. Møderne afholdes: 

Onsdag 14. januar UCSJ/Næstved 16.30 til 19.30  

Fredag 23. januar Metropol København 13.00 til 16.00 

Tirsdag 17. februar Odense 17.00 til 20,00 

Mandag 16. marts Ålborg 16.30 til 19.30 

Tirsdag 17. marts Holstebro 16.00 til 19.00 

http://www.b.dk/sundhed/billard-og-en-bajer-er-ogsaa-sundhed
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer
mailto:efsgeriatri@gmail.com
http://www.etf.dk/efs_geriatri


 

 

Onsdag 18.marts Århus 16.30 til 19.30 

Tirsdag 14. april Esbjerg 17.00 til 20.00 

Læs mere og tilmeld dig på arrangementskalenderen på http://www.etf.dk/aktuelt/kurser-

og-arrangementer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I november afholdt vi en temadag i København med emnet ”Demens”. På facebook var der 

flere af jer, der gav udtryk for, at I meget gerne ville deltage, hvis temadagen blev gentaget 

i Jylland. Dette arbejder vi på, men på baggrund af tilbagemeldingerne fra deltagerne på 

dagen skal vi have justeret lidt på indholdet, så det bliver formentlig ikke før til efteråret, 

at det bliver en realitet. 

 

Der er også mange, der har efterspurgt en temadag om Ældre og dysfagi. Vi har sendt en 

forespørgsel til EFS Dysfagi, om det er et emne, de vil tage op, men der er desværre ikke tid 

og ressourcer aktuelt. 

 

Generalforsamling 2015 er fastsat til d. 21.maj, så sæt allerede nu X i kalenderen!  

Du kan også overveje, om du har lyst til at stille op til bestyrelsen, enten som ordinært 

medlem, eller som suppleant.  

Der holdes bestyrelsesmøde ca. 9 gange årligt via Skype om aftenen. På den måde kan vi 

sikre, at det er praktisk overkommeligt at være med i bestyrelsen uanset hvor i landet man 

kommer fra. 1-2 gange årligt holder vi en hel bestyrelsesdag (lørdag), som afsluttes med en 

hyggelig middag. Transport til bestyrelsesdagen bliver dækket. 

Vi er fælles om at arrangere temadage og der er altid 2 fra bestyrelsen, der deltager som 

mødeledere. Det er muligt med frikøb i denne forbindelse. 

Som sidste år vil der blive arrangeret en faglig temadag op til generalforsamlingen. Emnet er 

endnu ikke fastlagt. 

 

Du er altid velkommen til at skrive til os på efsgeriatri@gmail.com, hvis du har ideer til emner 

og/eller undervisere til en faglig temadag, som du mener er relevant for vores område og som 

http://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer
http://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer
mailto:efsgeriatri@gmail.com


 

 

vil have interesse for flere medlemmer. 

Det vil være en fordel, hvis du også har mulighed for at hjælpe med at skaffe et lokale, som 

vi kan låne til afholdelse af dagen. 

 

Vi ser frem til et spændende og arbejdsomt år 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Anne Henckel Johansen Lykke Kjær  Vibeke Schønwandt 

Formand  Næstformand  Økonomiansvarlig 

 

Tine Færch Harsmann Anne-Sophie Duus  Sussi Ulnits 

Web-ansvarlig  Kontaktperson DGS  Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 


