
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: Onsdag d. 02.03.16 kl. 20.30-21.30 på Skype 

Til stede: Anne, Anne Sophie, Stine, Sif, Jette og Lykke 

Afbud fra:  

Referent: Lykke 

Sendt til: Ovenstående  

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Konstituering af 
bestyrelsen 
 

 
Posterne fordels således: 

 Jette bliver web-ansvarlig 

 Stine bliver økonomiansvarlig 

 Anne er fortsat formand 

 Anne Sophie er vores kontakt til Gerontologisk 
selskab 

 Lykke er fortsat næstformand og i EVR 
 
Anne skal sende en opdateret bestyrelsesinfo liste ind til 
ETF. Alle bedes sende hjemmeadresse, arbejdstelefon 
nummer og medlemsnummer til Anne snarest. 

 

 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 

2. Emneforslag til 
kommende NKR for den 
svage ældre borger 
 

Anne sender emne forslag ind til Ulla i ETF 
 

 Forebyggelse af indlæggelser (tidlig opsporing) 

 Den gode udskrivelse – overgang imellem 
sektorer 

 Hvad indeholder det gode genoptræningsforløb 
efter udskrivelse – Vi oplever at der er stor 
forskel på hvad borgere tilbydes de forskellige 
steder. 

 SI-stimulation til behandling af uro hos demente 
/ Parkinson 

Anne 

3. Ideer til fagligt 
arrangement i foråret 
 

 Rehabilitering og demens – hvordan arbejder vi 
mere inkluderende ift. at få de pårørende med?  
Knud Erik Jensen,  hans fokus er på en 
hverdagsrehabiliterende tilgang på plejecentre. 
se mere på hjemmesiden 
www.hverdagsrehabilitering.dk 
 

 Indretning af omgivelserne 
              Evt. Lise Nevstrup Andersen  
 
Vi må tænke videre over aktuelle oplægsholdere til 
næste gang vi mødes. Også vigtigt at tænke over hvem 
der kan være oplægsholder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

http://www.hverdagsrehabilitering.dk/


4. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Rehabiliterings konference d. 11. april i Roskilde. Vi vil 
gerne sende 1 af sted. Enten Sif eller Lykke vil gerne 
deltage men skal konfererer med deres leder. De 
koordinerer indbyrdes og melder tilbage hvem der 
tilmelder sig. 
 
Temaeftermiddag om hverdagsrehabilitering på 
plejecentre d. 16/3 på Metropol. Stine og Lykke 
deltager 

Sif/Lykke 

5. Plan for fremtidig 
mødestruktur – herunder 
næste møde 
 

Plan for mødestruktur udsættes til næste møde. 
 
Næste møde er d. 4/4 kl 16-20 i ETF’s lokaler i Kbh. Anne 
Sophie er med på Skype. Lykke tager computer med til 
dette. 
Anne har bestilt forplejning til næste møde og Jette køber 
sandwich til os. Vi skal være på Snorreloftet og skal være 
ude inden kl. 20.00 

Anne /Jette 

6. Eventuelt 
 

  

 


