
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 12.09.18 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: Anne, Sofie, Sunnleif og Anne Sophie 

Afbud fra:  

Referent: Anne Sophie 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Økonomi 
 

Der er modtaget kvartalsopgørelse for 2. kvartal. 
Heraf fremgår det af regnskabet, at der er betalt 
depositum og overnatning på Danhostel (570 kr.) i 
Fredericia for Hanne Gullestrup.  
Anne overnatter hos familie. 
Der er betalt for deltagelse til National Konference i 
Odense til oktober 2018. Dette vil først fremgå af 
regnskabet i 3. kvartal. Faktura er modtaget. 
Anne, Sunnleif og Sofie deltager. 
 

 

2. Status på temadag for 
ergoterapeuter på 
plejehjem. 
 

Hanne Gullestrup har sendt mail til Anne med 
program og link, der skal videresendes til deltagerne, 
så de kan svare på linket inden temadagen. 
 
Til Sunnleif har Hanne Gullestrup gjort opmærksom 
på, at der en uge inden temadagen, vil modtages 
materiale, der ønskes at blive printet ud. Sunnleif vil 
undersøge nærmere, hvad det er for materiale og om 
det kan sendes til deltagerne på mail. Hvis ikke, må 
der forventes en udgift til kopi. 
 
Indtil videre er der 26 tilmeldte til temadagen i 
Fredericia og 14 tilmeldte til temadagen i Ishøj. 
Aftalen er, at der skal være 20 betalende tilmeldinger. 
Der er fortsat åben for tilmelding. Sofie mener, at 
kende til en tre – fire stykker, som endnu mangler at 
tilmelde sig. 
 
Anne deltager på temadagen i Fredericia og Sofie til 
temadagen i Ishøj. Sunnleif vil undersøge om det er 
muligt at få fri til at deltage i Ishøj 
 
 

Anne 
 

 

Sunnleif 



3. Høringssvar NKR 
 

Til høringssvar på NKR om forebyggelse og behandling 
af BPSD, har ét medlem bidraget med kommentar til 
høringssvaret. 
Ulla har skrevet et oplæg på et høringssvar til Anne, 
som Anne vil redigere i og videre sende i selskabets 
navn, som afsender. 
Vi læser alle udkastet og give svar tilbage. 
Alle er enige om, at det er en svag retningslinje. 
 

 

4. Fagligt fokusområde – 
det videre arbejde 
 

Angående den inspirationsliste, der er udarbejdet 
med forslag til spørgsmål og arbejdsområder, der kan 
være godt at vide noget om, når der søges arbejde 
som ergoterapeut på plejehjem, har været sendt i 
høring hos medlemmerne. Et medlem har svaret 
tilbage med kommentar. 
Hvor er vi nu i forhold til fokusområdet og hvad gør vi 
nu. Dette tages op på heldagsmøde. 
 

 

5. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser. 
 

KL´s Ældrekonference afholdes 18/9- 18. Ingen kan 
deltage. 
 
Ergo18: Anne skal være moderator på opfordring fra 
ETF. Deltager som repræsentant for sin arbejdsplads. 
Der er ikke taget stilling til om nogen fra selskabet 
deltager. Sunnleif vil gerne deltage, hvis det er muligt 
at få fri fra arbejdpladsen. 
 
Logo: Det går lidt langsomt. Sunnleif undersøger, 
hvordan det går med udarbejdelsen af logoet.  
 
Velkomstbrev: Sofie arbejder videre med brevet. Der 
mangler bl.a. at blive sat et billede ind i brevet af 
Sunnleif 
Velkomstbrevet vil blive gemt under ”selskabet 
formelt” 
 
Liste over arbejdsgrupper: Sofie er i samarbejde med 
ETF ved at udarbejde en liste over selskabets 
medlemmer, der kan benyttes som referencegrupper 
og lignende i forbindelse med selskabets arbejde.  
 
Geriatridatabase: Gitte Lund Jansen der er med i 
styregruppen for landsdækkende database har 
henvendt sig til selskabet for at høre hvordan det går i 
geriatrien og ønsker at få en status. 

 



 
Selskabets mail: Vi kan alle gå ind og læse i selskabets 
mail: efsgeriatri@gmail 
 

6. Næste møde 
 

Næste møde er heldagsmøde den 20.10.18. 
Sofie og Sunnleif aftaler hvor mødet afholdes og giver 
besked.   
Anne Sophie melder en mødetid ud. 

 

7. Eventuelt 
 

Ingen emner.  

 


