
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d. 04.10.17 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: Anne, Sofie, Sunnleif og Anne Sophie. 

Afbud fra: Sif. 

Referent: Anne Sophie 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Økonomi 
 

De nyeste opgørelser af regnskabet ligger i Dropbox.  
 
Vi mangler fortsat at få afsluttet regnskabet fra vores 
sidste arrangement om målsætning. Noget af det der 
mangles er bl.a. faktura fra oplægsholder. Der 
forventes at komme en udgift. 
 
Sif og Sofie deltager begge i National Konference i DGS i 
november. I den forbindelse vil der være en udgift på 
ca. 3200 pr. mand + udgift til transport. 
 
Bilag fra 3. kvartal afsluttes snart. Ligger vi inde med 
bilag, skal de sendes til Sunnleif, som sørger for at 
indsende dem til ETF. 
 

 

2. Nyt velkomstbrev 
 

Sofie vil gerne skrive et nyt velkomstbrev med billeder 
af bestyrelsesmedlemmer. I velkomstbrevet må der 
gerne stå, at medlemmer er velkommen til at komme 
med forslag til temadage. Vi vil gerne være behjælpelig 
med at arrangere temadagen. 
For at Sofie kan skrive velkomstbrevet skal vi alle sende 
et billede til Sofie med en lille tekst om, hvilke 
arbejdsopgaver vi varetager i bestyrelsen. 
 

Sofie 

3. Fortsat arbejde med 
fokusområdet 
 

Vi vil gerne arbejde på at udvikle en idé- bank til de 
medlemmer, der arbejder på plejehjem. 
 
Sofie har været på en Netværksdag for ergoterapeuter, 
der arbejder på plejecentre og institutioner. En god 
temadag med mulighed for at netværke, men også en 
dag med inspiration til, hvad der kan være brug for af 
hjælp ude på arbejdspladserne. Mange ergoterapeuter 
oplever deres opgaver som forskellige og mangeartede, 
hvilket kan give dilemma i dagligdagen. Der kan være 
mange rolleskift i løbet af en dagligdag, hvor der både 

 



skal gives vejledning, information og sparring til en 
SOSU hjælper eller assistent samtidig med at arbejdet 
som ergoterapeut også kræver, at der skal tages 
beslutninger og man skal være 
forløbskoordinator/torvholder. Opgaver der kan være 
svære, når man også skal være kollega. 
 
I idé- banken må også gerne indeholde inspiration til 
hvad det er vigtigt at huske til en jobsamtale. 
Opgaverne er mangeartede og der forventes også viden 
om hjælpemidler, dysfagi og lejring. 
 
Vi taler om muligheden for at mødes en eftermiddag i 
ETF efter kl. 15 og lave en idé- bank. Gerne sammen 
med Ulla. Anne sender en doodle. 
 

4. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Efter vores arrangement med Dansk Selskab for 
Fysioterapi i Gerontologi og Geriatri er der meldt 
positivt tilbage om at indgå i et samarbejde, hvor vi 
inviterer hinandens medlemmer med til vores 
arrangementer til medlemspris. 
 
Anne har deltaget i KL´s- konference med temaet ” At 
leve livet med en kronisk sygdom.” Der kommer et 
referat fra temadagen. 
 
Anne har sendt mails ud til medlemmerne ang. vores 
temadag om sexologi. I den forbindelse er der kommet 
seks mail retur pga. forkert mailadresse. Vi bliver enige 
om, at det må være medlemmernes egen interesse at 
sørge for at have opdaterede mailadresser. 
 
År 2017 er så småt ved at afslutte og et nyt år venter 
forude. Vi skal derfor til at tænke på at udarbejde 
årsberetning og arbejdsprogram. Der skal ligeledes til 
at planlægges en generalforsamling. Vi må gerne 
begynde at tænke på oplægsholdere. 
 
Ang. temadag om sexologi den 24. oktober 2017, 
aftales det, at Sunnleif og Anne Sophie mailer sammen. 
Anne vil maile antallet af tilmeldte deltagere til Anne 
Sophie, så den endelige forplejning kan bestilles.  
 

 

5. Næste møde 
 

Næste møde er 8. november 2017.  



6. Eventuelt 
 

På Sunnleif´s arbejdsplads har alle været til 
undervisning i den motiverende samtale. Rigtig god og 
spændende undervisning. Det er nu spændende, 
hvordan samarbejdet med borgerne bliver fremad 
rettet, og om det får en positiv virkning på 
samarbejdet. 
 

 

 


