
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Dato: Lørdag d. 07.03.2015 hos Tine 

Til stede: Anne, Vibeke, Sussi, Tine og Anne Sophie. 

Afbud fra: Lykke 

Referent: Anne Sophie 

Sendt til:  

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer 
 

Anne.  

2. Budget og regnskab  
 

Regnskabet ser fornuftigt ud. Der har været et lille 
underskud på arrangementer i Århus (ældre, dysfagi og 
rehabilitering) og Frederiksberg (Temadag om demens 
og hukommelse). Ved sidst afholdte arrangement  i 
Frederiksberg blev deltagergebyret sat op fra 100 kr. til 
150 kr. 
 
Ang. refundering af udgifter i forbindelse med 
bestyrelsesarbejde laver Vibeke en vejledning til Drop 
Box. Se i mappen ”selskabet formelt”.  Som noget nyt 
er det nu blevet muligt at scanne kvitteringer til Vibeke. 

Vibeke 
 
 
 
 
 
 
Vibeke 

2. Generalforsamling  
 

Der er ved at blive lavet en aftale med chefkonsulent 
Dorit Wahl - Brink fra Marselisborg Centeret for 
Udvikling, Kompetence og Viden som oplægsholder til 
ældre og ensomhed. Anne opretholder kontakten og vil 
ligeledes sørge for annoncering af temadag og GF.  
Anne vil fortsat bevare kontakten til Frederiksberg 
hospital, hvor GF skal afholdes. 
 
Der er også en aftale i gang med antropolog Jens Kofod, 
der er Ph.d og til daglig forsknings- og 
udviklingskonsulent på Professionshøjskolen Metropol. 
Han vil gerne komme og uddybe emnet om ældre og 
ensomhed ud fra sin nye bog ”Gamles Sociale liv” og 
komme ind på emnet social pleje. 
 
Det aftales, at indlede temadagen med Gunnars oplæg 
om TRIV faktorer, da de relaterer sig perfekt til emnet 
og er gode at have i baghovedet under oplæggene. 
 
Deltagerpris aftales at være 150 kr. for medlemmer og 
550 kr. for at deltage hvis man ikke er medlem af 
selskabet. 
 

Anne 
 

 

 

 

Anne 

Sophie 



På valg er: Lykke og Vibeke samt en ledig vakant. Sussi 
er på valg, men ønsker ikke at genopstille som ordinært 
medlem.  

3. Medlemsmøder om 
Ergoterapi og 
plejekulturer – plan for 
opsamling på møderne 
 

Indtil videre er der et ønske om mere kontakt/netværk  
blandt ergoterapeuter der arbejder på plejecentre.  
 
Der diskuteres, om der er behov for at lave flere  
arrangementer målrettet for ergoterapeuter der 
arbejder på plejehjem. Til arrangementerne er der 
vigtigt, at der prioriteres at holde gode lange pauser 
med mulighed for at udveksle erfaringer og netværke 
med hinanden.  
Et relevant emne kunne være indflytning på plejehjem.  
 
Det aftales, at vi diskuterer videre til næste Skype møde 
i maj måned. Det kan være, at dem der har mulighed 
for det, evt. samles i en lille gruppe og diskuterer, da 
dette føles lettere, end når vi alle sidder selvstændigt 
over Skype.   

 

4. Partnerskab om ERGO 
15 
 

Det efterlyses, om vi kender nogle gode oplægsholdere til 
ERGO 15 ,der vil kunne  komme og informere viden indenfor 
emnet geriatri og gerontologi. Der efterlyses ligeledes nogle 
der kan lave posters.  
Tine har nævnt Christine Svane fra Ensommes Gamles Værn 
samt Marselisborg Centeret som aktuelle muligheder, der 
kan fortælle om ældre og ensomhed. En anden mulighed 
kan være Anette Johannesen, der kan fortælle om demens. 
Tine har som tak for hjælpen fået en plads til ERGO 15. 

Tine 
 

5. Plan for det kommende 
år med udgangspunkt i 
arbejdsprogrammet 
 

Hjemmesiden: Boksen ”Referater fra diverse konferencer” 
skal ændre navn til ”Referater fra konferencer mm.”  
Boksen ”Årsmøder i andre fora” skal nedlægges. 
Tine er hovedansvarlig for hjemmesiden og Anne er 
medansvarlig. 
Der er ansat en ny web ansvarlig i ETF og vi afventer et nyt 
og positivt samarbejde. 
 
Internt register: Der er udarbejdet et internt register, som vil 
blive beskrevet nærmere på hjemmesiden. Registeret er til 
gængelig for bestyrelsen til faglig sparing.  
 
National Konference: Vi skal være opmærksom på, at der 
afholdes National Konference i november og hvem som evt. 
deltager. 
 
Nordisk Gerontologisk Konference: Afholdes i maj 2016 i 
Findland.  
 
Hverdagsrehabilitering: Der afholdes et netværksmøde for 

Tine 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ergoterapeuter i hverdagsrehabilitering i Sønderborg den 
20. april 2015. Hvor er vores EFS i forhold til dette netværk? 
 
I forhold til ovenstående emne om hverdagsrehabilitering 
vælger vi at have fokus på rehabilitering og hjemmehjælp 
samt på ergoterapeuter der arbejder på plejehjem. 
Der fortsættes med at arbejde med overgangen mellem 
sektorerne. Der er fra første januar 2015 kommet nye regler 
for genoptræningsplaner. Vi ser på overgangen mellem 
hospital og plejebolig i 2015.  
 
Revision af vedtægter: Dette når vi ikke at arbejde videre 
inden GF maj 2015. Til GF  skal laves en revideret udgave til 
fremlæggelse. 
 
Faglige temadage: Der arbejdes på at afholde en ny temadag 
i Jylland om demens. Temadagen tænkes at afholdes i 
begyndelsen af efteråret. Vibeke arbejder på at finde 
oplægsholdere. 
 
Et andet emne til en temadag kunne være: Hvad er 
ergoterapeutens rolle på fremtidens plejehjem? 
På ETF.Dk/ergoterapi-paaplejecentre er et link til 
hverdagsrehabilitering.  
 
Bibliotek: Vi har to e-bøger liggende i Drop Box. Der er lavet 
en anmeldelse af bogen ”Gamles Sociale Liv”. Vibeke vil læse 
bogen ”Rehabilitering ved demenssygdomme”. 
Sussi og Anne modtager nyhedsbreve fra forlagene på 
efsgeriatri.gmail.com.     

 
 
 
Anne, Sussi 
 
 
Anne 
Sophie 
 
 
 
Anne 
 
 
 
 
Vibeke 
 
 
 
 
Sussi 

6. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

DGS afholder fyraftensmøde om demens og seksualitet med 
efterfølgende generalforsamling den 23. marts 2015.  Vibeke 
deltager til fyraftensmøde og generalforsamling. 
 
Der afholdes de to årlige demensdage i maj 2015. Skal nogen 
fra bestyrelsen deltage? 
 
I Region Øst afholdes generalforsamling den 24. april 2015 
med emnet frivillighed og faglighed. Anne deltager. 

Vibeke 
 
 
 
 
 
 
Anne 

7. Næste møde 
 

Næste Skype møde afholdes onsdag 1. april 2015 kl. 20.30 
vel vidende at det er aske onsdag i påskeugen. 

 

8. Eventuelt 
 

Nyhedsbreve: Der opfordres til, at vi alle går ind i 
dokumentet ”næste nyhedsbrev” og skriver, hver gang vi har 
deltaget i et arrangement eller har andet relevant til 
nyhedsbrevet.  

Alle 

 


