
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: Onsdag d. 04.02.15 kl. 20.30 over Skype 

Til stede: Tine, Sussi, Lykke, Anne Sophie, Anne 

Afbud fra: Vibeke 

Referent og ordstyrer: Anne 

Sendt til:  

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Generalforsamling – 
fagligt indhold 
tid og sted 
 

Dato for GF er allerede fastsat til d. 21/5-15. Vi har fået 
mulighed for at låne auditoriet på Frederiksberg Hospital.  
Vi diskuterer mange forskellige emner, men det er svært at 
finde noget med almen interesse, hvilket vi gerne vil have, 
når det skal være som oplæg til GF. Vi ender på emnet 
”Ensomhed”, herunder forebyggelse, tidlig opsporing – 
gerne kombineret med oplæg om TRIV-faktorerne. Vi 
arbejder videre med dette og prøver at sætte et program 
sammen. 
 

Anne og 
Anne 
Sophie 

2. Medlemsmøder om 
Ergoterapi og plejekulturer 
– info fra de første møder 
 

Mettes oplæg var spændende og meget inspirerende.  
I Næstved kom debatten til at handle meget om lokale 
problemer. I København var der god energi og debatten kom 
vidt omkring. Vi glæder os til de kommende møder og 
samler op når alle er afholdt, forhåbentlig i samarbejde med 
Mette Andresen. 
Der har ikke rigtig været forslag til, hvordan vi som selskab 
kan støtte op om ergoterapeuter på plejecentre, så det skal 
vi være opmærksomme på at spørge ind til på de 
kommende møder. 
 

 

3. Budget og regnskab 
 

Udgår, da Vibeke ikke deltager og hun har ikke sendt nogen 
kommentarer 
 

 

4. Forslag fra 
regionsformændene: Skal 
vi gøre en indsats i forhold 
til at gøre de 
studerende/nyuddannede 
opmærksomme på vores 
selskab 
 

Vi er enige om at vi ikke mener at vi skal gøre en særlig 
indsats for at gøre opmærksom på vores selskab allerede 
inden de studerende er færdige. Hvilket selskab, man som 
ergoterapeut finder interessefællesskab i afhænger ofte af, 
hvilket job, men får. Det er vigtigere at formidle, at der 
findes faglige selskaber, så man som nyuddannet 
ergoterapeut ved, at man kan søge et fagligt fællesskab via 
Etfs hjemmeside. Evt. kunne der laves en fælles pjece for 
alle selskaber og gerne i samarbejde med Etf. 
Vi fik ikke aftalt, hvem der evt. skal gå videre med dette 
initiativ, så det må tages op igen på næste møde. 
 

 
 

5. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 

TV-avisen i torsdags – indslag fra Holland, hvor man har 
lavet en lille by med bofællesskaber for demente samlet 
omkring interesser. Der var også tale om at oprette noget på 
Fyn. Prøve at link’e til det på fb – det er noget vi skal 

Anne 
Sophie 



 

 undersøge nærmere og holde øje med. Lykke har også hørt 
om det i Japan, der skulle være en hjemmeside. 
 
22/1 deltog Anne i en konference med overskriften ”Skal vi 
have en værdighedsgaranti?” arrangeret af FOA, DSR og 
Ældre Sagen. Konferencen blev afholdt på Christiansborg og 
handlede om værdighed i ældreplejen. Der var bl.a. oplæg 
fra Norge og Sverige, hvor man har en værdighedsgaranti, 
og der var panel-refleksion med politikere fra social-og 
sundhedsområdet fra stort set alle de politiske partier. Der 
er ikke umiddelbart politisk opbakning til en egentlig 
værdighedsgaranti i Danmark, men nu er debatten åbnet, og 
vi skal holde øje med den og blande os, hvis der bliver 
mulighed for det og det er relevant. Der bliver givet et kort 
referat i det næste nyhedsbrev.  
 
28/1 deltog Anne i HB-møde, hvor der blev diskuteret 
fremtidens uddannelses- og kompetencebehov for 
undervisere, studerende og kliniske vejledere på 
professionshøjskolerne. 
 
Vi har modtaget en jubilæumsudgivelse af SJOT i anledning 
af tidsskriftets 20 års jubilæum. Der bliver samtidig gjort 
opmærksom på, at man som medlem af Etf tilbydes gratis 
adgang til SJOT i perioden 1/1-31/7-15. Man kan finde 
information på etf.dk. 
 
Vi har også modtaget det sidste magasin fra Fremfærd, hvor 
der bl.a. er et interview med Gunner Gamborg og artikler 
omkring hverdagsrehabilitering. Magasinet kan også læses 
på hjemmesiden www.fremfærd.dk  
 
Anne, Lykke og Anne Sophie er blevet tilbudt medlemskab af 
WFOT betalt af Etf som hhv. formand for EFS, medlem af 
repræsentantskab og medlem af regionsbestyrelse. Dette er 
ud fra et ønske fra Etf om at fremme interessen for det 
internationale arbejde for ergoterapeuter 
 

6. Næste møde 
 

7. marts 2015 hos Tine. Tine og Anne Sophie taler sammen 
og melder et tidspunkt ud sammen med adressen. 
Punkter til mødet: Plan for årets arbejde med udgangspunkt 
i vores arbejdsprogram. Planlægning af GF. 
 

Tine 

7. Eventuelt 
 

Intet  

http://www.fremfærd.dk/

