
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Lørdag d 15.10.2016 kl. 10.30-17.00 hos Lykke 

Til stede: Lykke, Jette, Sif, Anne og Anne Sophie. 

Afbud fra: Stine 

Referent: Anne Sophie 

Sendt til:  ETF og hjemmesiden 

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer 
 

Sif vælges til ordstyrer.  

2. Prioritering af 
dagsorden 
 

Der begyndes med punkt 9.  

3. Refleksioner over 
medlemskab af et fagligt 
selskab – fortsat fra sidste 
møde 
 

Der diskuteres fordele og ulemper ved gratis 
medlemskab af et fagligt selskab. Et gratis 
medlemsskab vil betyde færre penge til selskabet, 
hvilket vil påvirke økonomien i negativ retning. Der vil 
således blive et mindre økonomisk råderum til 
afholdelse af temadage. Herunder honorering af 
oplægsholdere. Det vil betyde et højere deltagergebyr 
for medlemmer, der deltager i temadage. 
 
Nogle medlemmer giver udtryk for at det nogle gange 
kan være svært at få fri til at deltage i temadage og 
arrangementer på hverdage. Specielt hvis det er et 
halvdags arrangement.    
Der har tidligere været afholdt temadage i 
weekenderne. Måske skal dette afprøves igen. Vi 
afventer svar fra en kommende medlemsundersøgelse i 
ETF. 
 
Ved næste bestyrelsesmøde vil Tina Nør deltage. På 
mødet ønsker vi at diskutere, hvilke forventninger ETF 
har til de faglige selskaber. Som forberedelse til mødet 
skal vi læse vedtægter og gøre os overvejelser.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

4. Øget forskningsindsats 
på ADL-området 
 

Efter udarbejdelse af national klinisk retningslinje for 
ernærings- og træningsindsatser til ældre med nedsat 
funktionsevne og underernæring eller risiko herfor, har 
det vist sig, at nuværende forskning indenfor ADL- 
området, har været mangelfuldt og svært at benytte. 
På denne baggrund vil ETF i efteråret 2017 udarbejde 
en strategi i forskningsmetoder på ph.d niveau. Der er 

 



afsat 1 million kroner.   
 
Vi følger med på området og emnet vil komme på 
dagsordenen igen på et nyt møde. 
 
 

5. National handleplan for 
demens 
 

Der er udarbejdet en national handleplan for demens, 
som lige har været i høring. ETF har indsendt et 
høringsvar. Handleplan og høringsvar kan læses på 
ETF´s hjemmeside. 
 
Vi drøfter indhold i handleplanen og er meget positive 
over den politiske bevågenhed der gives. 
 
 

 

6. Udpegning af 
medlemmer til 
Specialistnævnet for 
gerontologi 
 

Det er igen tid til at udpege nye medlemmer til 
Specialistnævnet for Gerontologi. Vi diskuterer, om det 
vil være relevant at udpege et medlem fra det 
nuværende specialistnævn til igen at være medlem i 
det nye kommende specialistnævn. For at undersøge 
dette nærmere, rettes henvendelse til Lisbeth 
Willemoes, som er medlem i det nuværende 
Specialistnævn.   
 
På næste møde vil vi drøfte mulige kommende 
medlemmer til Specialistnævnet.   
 
 

 
 
 
 
 
Anne 

7. Status på faglige 
temadage 
 

Ældre – dysfagi og respiration: Temadag afholdes 4. 
november kl. 10 - 16 på Frederiksberg Hospital. 
Oplægsholder er læge David Smithard med speciale 
indenfor geriatri og gerontologi og ergoterapeut Laila 
Vatn specialist i somatisk helse. Temadagen er 
arrangeret i samarbejde med EFS Dysfagi – 
lungerehabilitering og Geriatri og Gerontologi. 
Efter tilmeldingsfristens udløb er der fortsat  ca. 60 
ledige pladser tilbage. Der er valgt at genåbne for 
tilmelding, så længe der er ledige pladser at få. 
 
Temadag om målsætning: Der arbejdes på at arrangere 
en halv temadag om målsætning i forbindelse med 
generalforsamling forår 2017. 
 Vi diskuterer hvordan borgerens mål kan komme mere 
i fokus samtidig med at andre fagpersoner også har mål 
sammen med borgeren. Hvordan kan der udarbejdes et 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



stort overordnet mål sammen med borgeren samtidig 
med at flere forskellige fagpersoner har delmål med 
borgeren?  
Kan det kommende Fællessprog III for betydning for 
hvordan der sættes mål med borgeren? 
Hvilken betydning har kommunikation og den 
motiverende samtale for målsætning? Hvordan tænkes 
livsfaser og det levede liv ind i målsætningen? Kan TRIV 
faktorerne medtænkes? 
 
Emnet vurderes at være meget bredt. For at få input, 
afklaring og indsnævring af emnet, aftales, at der rettes 
henvendelse pr. mail til relevante oplægsholdere. 
 
Punktet genoptages på næste møde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jette, Sif, 
Stine 

8. Fastsættelse af dato for 
generalforsamling 2017 
 

Generalforsamling blev i år afholdt i uge 6. Vi aftaler at 
afholde næste generalforsamling i 2017 igen i uge 6. 
Gerne onsdag, torsdag 8./9. februar. Afholdelse i 
Roskilde? Eller har ETF et egnet lokale?    
 
 

 

9. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Gensidig orientering: 
 
Anne har deltaget i KL´s ældrekonference 26. 
september og til National Konference. Der arbejdes på 
at udsende et nyhedsbrev med referat fra KL´s 
ældrekonference. 
 
Anne har sammen med Tina Nør været på studiebesøg 
på Fuglsanggård i Norddjurs Kommune. Her hørte de 
om en spændende demenspolitik med faste 
retningslinjer, der skulle følges. Plejecenteret har fokus 
på en enkel indretning og gør brug af mannequindukker 
til at forebygge beboerne i at forlade afdelingen. 
Beboerne er delt op efter demensdiagnose.   
 
Efter Lotte Lagoni er blevet ny næstformand i ETF har 
Lotte Lagoni og Tina Nør aftalt at dele arbejdet med de 
faglige selskaber mellem sig ud fra deres faglige viden 
og baggrund. Det er blevet Tina Nør, der er blevet 
kontaktperson til EFS Geriatri og Gerontologi.  Vi 
glæder og til det nye samarbejde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lykke kan desværre ikke deltage i næste møde 8. 
december i EVR i København. Anne vil undersøge om 
hun har mulighed for at deltage i mødet.  
 
Lykke skal deltage i en firedags forløbskoordinator 
uddannelse på Metropol. 
 
Der afholdes Alzheimers International Konference i 
København den 31. oktober til 2. november 2016. I den 
anledning har ETF på baggrund fra opfordring fra Cotec 
spurgt om vores selskab har mulighed for at deltage 
med en repræsentant fra Danmark.  
Der meldes tilbage til ETF, at vi desværre ikke kan 
deltage. 
 
Den 28. oktober afholdes der møde i DÆMP, Den ældre 
medicinske patient. Der er udarbejdet en national 
handlingsplan ”Styrket indsats for den ældre 
medicinske patient”, som har været i høring. 
 
Anne har modtaget en invitation fra klubben for 
privatpraktiserende ergoterapeuter, der afholder 10 års 
jubilæumskonference 8. november kl. 16 – 18  i ETF. 
Anne deltager. Der er tilmelding.  
 
Relevante kurser: 
Der er ingen relevante kurser. 
 
Aktuelle faglige emner: 
Der afholdes WFOT konference i Sydafrika 21. – 25. maj 
2018. 
Der afholdes Demensdage 8.– 9. maj 2017. 
 
 

 
Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne   
 
 
 
Lykke  
 
 
 
 
Anne 

10. Næste møde 
 

Næste møde er 28. november i ETF kl. 16 - 20. Tina Nør 
deltager i den første time. 
Er der behov for et møde inden det aftale, indkaldes 
der til et skype møde. 
 

 

11. Eventuelt 
 

Der er ingen indkommende punkter til evt.  

 


