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Kære medlem. 

EFS Geriatri og Gerontologi afholdt ordinær generalforsamling d. 21. maj 2015.  

Sussi Ulnits Glarø ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen, da hun skal i gang med en 

videreuddannelse. Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg blev genvalgt. Der var ingen der 

stillede op til den ledige bestyrelsespost, så der er p.t. en ledig plads i bestyrelsen. Det blev 

besluttet, at bestyrelsen kan være selvsupplerende. Det betyder, at du har mulighed for at 

melde dig til posten, hvilket kan ske ved henvendelse til bestyrelsen på mail 

efsgeriatri@gmail.com. Vi vil især gerne opfordre medlemmer vest for Storebælt til at 

komme på banen, da vi p.t. er 4 medlemmer fra Sjælland og kun et enkelt fra Jylland. Vi 

holder bestyrelsesmøder over Skype hver måned og mødes 2-3 gange årligt en hel dag i en 

weekend, så det er muligt at være aktiv i bestyrelsen uanset hvor i landet man bor.  

Økonomisk kontrollant Bodil Mousten Pedersen ønskede heller ikke at genopstille. Selskabet 

mangler derfor p.t. en økonomisk kontrollant, hvilket er en uheldig situation. Vi vil derfor 

meget opfordre til, at du overvejer, om du har mulighed for at byde ind på opgaven. Etf står 

for at føre regnskab for selskabet, og bestyrelsens økonomiansvarlige holder styr på 

økonomien i det daglige. Som økonomisk kontrollant er opgaven at gennemgå budget og 

regnskab med kritiske øjne, gerne hvert kvartal, men som minimum op til generalforsamling, 

og komme med kommentarer eller spørgsmål, hvor det findes relevant. Henvendelse vedr. 

posten som økonomisk kontrollant kan ske til bestyrelsen på mail efsgeriatri@gmail.com 

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 10. juni 2015 konstitueret sig på samme poster som 

hidtil, som det fremgår af underskriften nederst i brevet. 

Bestyrelsen siger tak til  

Sussi og Bodil for deres indsats 
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Nyt fra Styregruppen for den ældre medicinske patient 

Onsdag d. 20/5 2015 var Sundhedsstyrelsen 

vært for det 14. møde i Styregruppen for 

den ældre medicinske patient. EFS Geriatri 

og Gerontologi´s næstformand Lykke Kjær 

deltog i mødet, da hun fra efteråret 2014 er 

ETF´s repræsentant i styregruppen. 

Der var mange spændende emner på 

dagsordenen og som altid en livlig debat – 

hvor de forskellige interesse organisationer 

alle sørgede for at få et indspark. 

Status på udmøntning af den nationale handlingsplan blev gennemgået.  

Og det samme blev de 4 regionale Puljeprojekter vedr. styrket samarbejde om 

subakutte/akutte funktioner. Der var ikke ergoterapeuter involveret i disse projekter – men 

det kunne der med fordel have været – hvilket jeg (Lykke ) naturligvis påpegede. 

Samarbejde-om-subakutteakutte-tilbud-til-aeldre-medicinske-patienter 

Af større interesse er det at der på finansloven for 2015 er afsat i alt 725 mio kr. til en 

styrket indsats mod overbelægning på de medicinske afdelinger.  

De 450 mio er øremærkede til øget kapacitet på medicinske og geriatriske afdelinger. De vil 

være de enkelte regioner/sygehuse der beslutter hvordan pengene skal bruges. Pengene vil 

tildeles som driftsmidler (via bloktilskud) med nogle overordnede rammer for anvendelsen. 

Bla. skal de : 

 Kapacitetstilpasse 

 Opnormere på personale 

 Understøtte de gode udskrivningsforløb 

 Forbedre formidling og undervisning til praksis og kommunalt regi osv.  

275 mio. er afsat som puljemidler (2015-18) for at styrke den kommunale forebyggelse – ved 

at fremme evidens, dokumentation og skabe viden. Midlerne kan søges af alle instanser og evt. 

også søges ifm. tværsektorielle projekter. Mere om hvordan man ansøger i efteråret 2015. 

Det ville være fantastisk hvis vi kunne få nogle ergoterapeuter med i nogle af disse 

projekter.  

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Staten (Sundhedsstyrelsen), KL og 

Danske Regioner. Arbejdsgruppen vil sammenfatte den viden der allerede findes på området 

til en slags idé katalog – således at puljeprojekterne kan bygge videre på allerede kendt viden. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/puljer-og-projekter/2012-2015/samarbejde-om-subakutteakutte-tilbud-til-aeldre-medicinske-patienter
http://www.b.dk/danmark/flere-sygdomme-samme-afdeling


 

 

Socialstyrelsen er i gang med at udarbejde en håndbog i rehabilitering på Ældreområdet – 

(lidt i stil med den der er på trapperne omkring Forebyggelse). Håndbogen om rehabilitering 

vil blive udarbejdet som ide katalog til hvorledes den nye §83a kan udføres. §83a beskriver 

at kommunerne skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til 

personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre 

personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. 

Håndbogen vil indeholde anbefalinger, metoder samt redskaber som vil danne grundlag for at 

ældres rehabiliteringsforløb baseres på den aktuelt bedste viden. Socialstyrelsen kunne ikke 

sige noget præcist om hvornår håndbogen udkommer. ETF har en repræsentant i 

følgegruppen, nemlig Ulla Garbøl fra faglig afdeling. Se mere 

http://www.etf.dk/hverdagsrehabilitering 

Det endelige ref. fra styregruppemødet kommer til at ligge på hjemmesiden. Kopi af 

udmøntningsplanen kan rekvireres ved at sende mail til Lykke Kjær 

(lykke.petersen@gmail.com) 

 

 

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven 

Vi vil gerne gøre opmærksom på vejledningen, som er relevant for alle, der arbejder med 

kommunal visitation, forebyggelse, genoptræning og vedligeholdende træning, men i 

særdeleshed for dem, der arbejder med hverdagsrehabilitering, som jo netop blev skrevet 

ind i loven i januar i år. Etf har allerede gjort opmærksom på vejledningen d 8/6 under 

Nyheder på hjemmesiden og i deres nyhedsbrev. Hvis ikke du allerede har set den, kan du se 

den her.  

 

Tværfaglig ernæringsindsats med positiv effekt 

Socialstyrelsen har i samarbejde med Frederiksberg Kommune gennemført et studie om 

ernæring med det formål at afdække, om skrøbelige ældre i hjemmeplejen og plejebolig 

opnår forbedret livskvalitet, funktionsevne og ernæringstilstand af en målrettet, tværfaglig 

http://www.etf.dk/hverdagsrehabilitering
mailto:lykke.petersen@gmail.com
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ernæringsindsats. Der var positive resultater, og det er interessant at bemærke, at en 

indsats med formaliseret samarbejde mellem klinisk diætist, ergoterapeut og fysioterapeut 

var mere effektivt end en indsats der udelukkende benyttede en af de tre faggrupper. Du 

kan læse mere om studiet og resultaterne her. 

 

Medlemsmøder om ergoterapi og plejekulturer 

Medlemsmøderne i Århus, Ålborg og Holstebro blev desværre aflyst, da oplægsholder Mette 

Andresen blev syg. Der arbejdes på at få afholdt møderne i løbet af efteråret. Herefter 

samler vi op på de input, der er kommet undervejs og ser på, hvad vi som selskab kan arbejde 

videre med. 

 

Næste faglige temadag 

Vi planlægger endnu en temadag om ”Demens”. Denne gang bliver det i Vejle i slutningen af 

september 2015. 

Lige som sidst vil ergoterapeut Mette Stræde Andersen fortælle om ”Rehabilitering ved 

demens”. Ergoterapeut Vibeke Schønwandt vil følge op med et lille indlæg om, hvordan man 

har brugt rehabilitering på plejehjem, nærmere bestemt en afdeling med 11 middelsvært til 

svært demente, med hovedvægt på svært demente. Efter frokost vil Lone Gaedt, 

Seniorkonsulent ved Teknologisk Institut, fortælle om hjælpemidler for og til mennesker 

med demens. Det vil være muligt at se forskellige løsninger.  

Vi vender tilbage så snart de sidste detaljer er på plads, så hold øje med vores facebook-side 

og arrangementskalenderen i Etf. 

 

Demensdagene 2015 

Der er kommet referat mm fra Demensdagene 2015. Flere indlæg er meget relevante for 

ergoterapeuter, så gå endelig på opdagelse på NVDs hjemmeside 

http://www.videnscenterfordemens.dk/  

Der er det i øvrigt altid muligt at finde gode ting om demens. Både generelt om demens og de 

forskellige demensformer, mere specifik viden og nyheder fra forskningen i ind- og udland. 

 

http://socialstyrelsen.dk/aeldre/maltider-og-ernaering/cost-effectiveness
http://www.videnscenterfordemens.dk/


 

 

Du ønskes en 

rigtig god sommer 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Anne Henckel Johansen Lykke Kjær  Vibeke Schønwandt 

Formand  Næstformand  Økonomiansvarlig 

Tine Færch Harsmann Anne-Sophie Duus   

Web-ansvarlig  Kontaktperson DGS     


