
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Torsdag d 14.12.17 kl. 15-19 i Etf, Nørre Voldgade 90, mødelokale 1 

Til stede: Anne, Anne Sophie, Sofie, Sunnleif, Ulla Garbøl 

Afbud fra: Sif 

Referent: Sunnleif 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Gensidige forventninger 
mellem selskabet og Etf, 
herunder ansvars- og 
opgavefordeling. Ulla 
Garbøl deltager under 
dette punkt 
 

Høringssvar kan besvares af ETF, men de er villige at 
støtte os i at formulere et svar. Ellers kan der også 
komme et fagligt svar fra selskabet og et generelt svar 
fra ETF. Vi behøver ikke at føle os overbebyrdet med 
opgaven, men hvis vi har input kan vi bidrage med det. 
Sundhedsstyrelsen mener at de faglige selskaber kan 
bidrage med meget. 
 
ETF ønsker at høre om vi som EFS vil have noget på 
ERGO18 som brander os som selskab. Fortsætte med 
café-modellen eller lave postkort? Helst inden sommer. 
I forbindelse med vores fokus på ergoterapi på 
plejehjem fortæller Ulla at ergoterapeuter i 
visitatorstillinger også er udfordret ift. deres rolle i det 
tværfaglige samarbejde. 
 
ETF modtager ofte henvendelser i forhold til fagligt 
indhold og udpegning, hvor de på ældreområdet ville 
kontakte os som selskab først. 
 
Der er møntet 12 millioner af til satspuljen ift. 
tværfagligt samarbejde om dysfagi, ønsker vi at bidrage 
ind i det, da det er møntet mod ældreområdet. 
 
Vi må gerne invitere et bestyrelsesmedlem med til en 
konference i bytte ved at denne udarbejder et referat. 
Vi taler om at diskutere det på generalforsamlingen. 
 
Netværket om hverdagsrehabilitering holder en 
temadag 23.1, hvor ETF står for oplægsholdere og 
lokationen skifter fra gang til gang. Som udgangspunkt 
har vi ansvaret for området, igennem geriatriområdet. 
 
Ulla vil undersøge retningslinjerne for indsendelse af 
årsberetning, regnskab, arbejdsprogram og budget, da 

 



dette tidligere har været krav for at få udleveret det 
økonomiske tilskud fra ETF. 

2. Økonomi 
 

Der er blevet afsluttet afregning af den fælles temadag 
med Fysioterapeutisk Selskab for Gerontologi og 
Geriatri, hvor der kom et lille overskud. 
 
Der er ikke kommet regning fra forplejning til ”Ældre  
og Seksualitet” i Nærum, så denne post kan ikke indgå i 
regnskabet for 2017 
 
Økonomiansvarlig sørger for at få gennemgået 
regnskab for 2017 med revisor fra ETF til fremlæggelse 
på GF. 

 

3. Brainstorm på idéliste 
til jobsøgende og 
nyansatte på plejehjem 
 

 
Vi laver en brainstorm under bestyrelsesmødet. 

 

4. Nyt velkomstbrev 
 

Vi diskuterer hvem der står for udsendelse af 
velkomstbrevet og vil undersøge om det er Kirsten 
Hermansen, der står for ind- og udmeldelser. Dette 
undersøges nærmere. 
 
I det nye velkomstbrev bliver det tilføjet, at man som 
medlem kan bidrage til høringssvar og blive udpeget til 
arbejds- og følgegrupper.  
 
Når alle bestyrelsesmedlemmerne har indsendt billede, 
bliver brevet sendt ud. 

 

5. Oplægsholder til GF 
2018 
 

Knud Erik Jensen, der har hverdagsrehabilitering.dk 
kommer frem som et bud, da to af 
bestyrelsesmedlemmerne har været til forelæsning 
med ham før. ”En hverdagsrehabiliterende tilgang på 
plejecentre” er hans primære fokus, men der kan 
findes et fokusområde der er bredere for at gøre det 
mere relevant for alle ergoterapeuterne. 
 
Sofie tager kontakt til ham for at høre om han har 
mulighed for at deltage på GF. 

Sofie 

6. Logo til selskabet 
 

Vi sender en mail og lægger ud på Facebook primo 
januar 2018 og hører om medlemmerne kan designe et 
logo til selskabet, hvorefter det afsløres på 
generalforsamlingen. 
Vinderen bliver udvalgt af bestyrelsen og ETF for at se 
om det egner sig til brevhoved og posters, samt det 
grafiske udtryk. 

Sunnleif 



 
Økonomiansvarlig vil kontakte Kirsten Hermansen ift. 
ny medlemsliste ved årsskiftet. 

7. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Sofie fortæller om at på DGS konferencen deltog flere 
ergoterapeuter og hun fik orienteret om arbejdet i 
bestyrelsen og selskabet. 
 
Vi taler om temadag om hverdagsrehabilitering i 
Brørup tirsdag 23. januar 2018. Tilmeldingsfrist er 12. 
januar. Ingen fra bestyrelsen melder sig til, men dette 
bliver taget op ved næste bestyrelsesmøde. 
 
Anne har været med til EVR møde hvor der kommer et 
referat ud på Dropbox. 

 

8. Næste møde  
 

Skype møde: 10.01.2018 kl 20 og 7.2.2018  

9. Eventuelt 
 

  

 


