
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d. 08.11.17 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: Sofie, Anne, Anne Sophie 

Afbud fra: Sif, Sunnleif 

Referent: Anne 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Økonomi 
 

Sunnleif har sendt alle modtagne bilag videre til 
refusion. Han har modtaget bilag fra Louise fra 
temadagen om Ældre og seksualitet. Mangler bilag fra 
Sofie.  
Vi har stadig ikke fået faktura for forplejningen i 
Ringsted, og arrangementet ”Kunsten at sætte mål” 
er derfor endnu ikke afregnet med fysioterapeuterne. 
Anne rykker igen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anne 

2. Nyt velkomstbrev 
 

Sofie har lavet et udkast til et nyt velkomstbrev. Vi 
kommenterer på det og Sofie retter til og sender et 
nyt udkast. Vi skal huske at sende billeder til Sofie. 
 

Sofie 
 
Alle 

3. Årsberetning og 
arbejdsprogram 
 

Anne laver et udkast til årsberetning på baggrund af 
referaterne. 
Fokusområde det kommende år:  
Ergoterapeuter på plejehjem 
- udarbejde idéliste til jobsøgende og nyansatte på 
plejehjem 
- afholde en temadag med fokus på funktionen at 
vejlede plejepersonale/andet personale som en del af 
arbejdsopgaven som ergoterapeut på et plejehjem og 
i hjemmeplejen  
Følge arbejdet med demenshandlingsplanen. 
Anne laver et udkast til arbejdsprogram. 
 
Vi drøfter også kræft, som muligt fokusområde, da 
flere og flere ældre udskrives fra hospitalerne med en 
kræftdiagnose. Obs på om vi evt skal invitere til et 
fælles arrangement med EFS Kræft og Palliation. 
 

Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 

4. Skal selskabet have et 
logo? 

Vi vil gerne arbejde på at lave et logo til selskabet. Vi 
overvejer at lave en konkurrence blandt 
medlemmerne om at sende forslag til logo, og 
udlodde en præmie til den, der bliver valgt. Da der er 

 



flere afbud til dagens møde, skal dette lige drøftes 
med alle, før vi går videre med sagen. 
 

5. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Vi har i dag modtaget mail fra Ulla Garbøl om en 
høring af udkast til fem bekendtgørelser om 
anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt 
inhabile. Mail videresendes til alle, som gerne må 
komme med kommentarer til Ulla. 
 
I løbet af den sidste måned har vi givet input til tre 
høringssvar. Høringsfristerne er ofte meget korte, så 
det er begrænset, hvor meget vi kan byde ind med, 
men vi gør, hvad vi kan. 
 
Vi drøfter muligheden for at oprette et 
arrangementsudvalg blandt medlemmerne. Formålet 
skal være at få hjælp til at finde steder at afholde 
arrangementer samt at få hjælp til at afvikle dem. 
Særligt mangler vi kontakter på Fyn og i Jylland. Der 
tages ingen beslutninger i dag, men emnet tages op 
igen på et senere møde. 
 
Generalforsamling 2018 er sat til d 1/3. Vi skal i gang 
med at finde en oplægsholder som optakt til 
generalforsamlingen. Sofie og Sif skal de kommende 
dage til National Konference om Aldring og Samfund 
og vil holde øje med, om der kunne være noget der, 
som kunne være relevant. 
  

 

6. Næste møde – hvad vil 
vi gerne drøfte med Ulla 
Garbøl? 
 

14.12.17 kl 15-19 i Etf. Ulla Garbøl deltager den første 
time. 
Vi vil gerne drøfte gensidige forventninger samt 
opgave- og ansvarsfordeling mellem Etf og selskabet. 
 

 

6. Eventuelt 
 

Intet til evt.  

 


