
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 
Tid og sted: Tirsdag d. 16.05.17 kl. 16-19, Etf Nørre Voldgade, Mødelokale 1 (Anne Sophie med 
på skype) 
Til stede: Sif, Sofie, Anne, Sunnleif, Anne Sophie (på skype)  
Afbud fra:  
Referent: Anne 
Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Økonomi 
 

Ikke noget nyt siden sidst. 
Det fungerer fint med dokumentet i dropbox, hvor vi 
registrerer, når vi har modtaget refusion. Vi oplever at 
vi får refusion fra Etf hurtigt. 
 
Anette Skade-Nielsen er stoppet i Etf, så vi ved ikke 
hvem der tager sig af økonomien aktuelt. Sif har haft 
kontakt med Etf, som snarest vil melde ud, hvem det 
bliver i stedet.  
 
Sunnleif får besked om ind-og udmeldelser. Vil også 
bede om en opdateret medlemsliste. Vi har fået 
tilbagemelding på at vi godt kan få oplyst 
medlemmernes arbejdsplads på listen. Anne har 
oprettet et dokument i dropbox i mappen 
”medlemsoversigt”, hvor det er beskrevet, hvilke 
oplysninger vi må få og hvordan. 
 

 

2. Planlægning af 
temadage 
 

”Ældre og sexualitet”: Vi drøfter muligheden for at 
holde det som et eftermiddagsarrangement kl 14-
18.30 (inkl. pause). Sofie foreslår at få en 
sygeplejerske med på dagen, som hun kender fra 
studiet. Sofie kontakter hende og hører om hun er 
interesseret. 
Vi planlægger at afholde en dag i Viborg og en dag på 
Sjælland. I Viborg har vi fået foreslået et lokale af 
Lisbeth Krabbe-Nielsen. I København kunne det være 
Østerbrohuset eller Valby Kulturhus (Cafe Mæt). 
Østerbrohuset har de nødvendige oplysninger på 
deres hjemmeside, Anne undersøger mulighederne i 
Valby. 
Vi forsøger at planlægge dagene i uge 43 og 44, helst 
tirsdag, onsdag eller torsdag. 

 
 
 
 
Sofie 
 
 
 
Anne 
 
 
 
 
 
 
 



Anne Sophie er den ene deltager i Viborg, og Sif er 
den ene i Kbh. Anne og Sunnleif aftaler hvem der 
deltager hvor, når datoerne er fastlagt, så vi er to med 
hvert sted. Da Sofie er underviser, skal hun ikke være 
en del af planlægning og afvikling af dagene. 
 
Vi er blevet kontaktet af Dansk Selskab for Fysioterapi 
i Gerontologi og Geriatri ift. at holde et fælles 
arrangement om ”Målsætning i rehabilitering” hvilket 
vi har sagt ja til. Det skal afholdes som 
eftermiddagsarrangement i Århus og København fra 
kl. 14. De har et lokale i Århus, vi skal gerne byde ind 
med muligheder i København. Vi undersøger 
mulighederne i Vanløse Kulturhus, Valby Kulturhus og 
Østerbrohuset. Vi kan også se på andre muligheder på 
www.kk.dk/artikel/leje-af-lokaler-og-faciliteter  
Forventes afholdt i slut august/start september. 
Vi skal have afklaret fordeling af udgifter/indtægter, 
betaling af deltagelse fra bestyrelsen, minimum antal 
deltagere for gennemførelse, annoncering, 
modtagelse af tilmeldinger, hvem betaler regningen i 
første omgang. 
Fysioterapeuterne har foreslået at vi deler 
indtægter/udgifter 50/50, dette tilslutter vi os. 
Anne har kontakten med Fysioterapeuterne, får 
afklaret diverse spørgsmål og holder bestyrelsen 
orienteret via mail. 
 
Vi planlægger stadig at afholde en temadag med 
Louise Scheel Thomasen og Jette Thuesen og evt. en 
mere primo 2018. Louise har meldt positivt tilbage ift. 
dette. Dette arbejder vi videre med efter 
sommerferien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
 
 

3. Etfs fokusområder – 
hvordan skal vi arbejde 
med dem? 
 

Anne refererer fra EVR-møde 24/5, hvor 
fokusområdet ”kvalitet” har været på dagsordenen. Vi 
aftaler at tage det op på heldagsmødet i september, 
hvor alle har gjort sig nogle tanker forinden. Referat 
er lige på trapperne og bliver lagt i dropbox. 
Sif har hørt flere oplæg af Tina Nør Langager ifm. TR-
kurser og sender links til inspiration til alle i august 
som oplæg til mødet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sif 

http://www.kk.dk/artikel/leje-af-lokaler-og-faciliteter


4. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Jonas Holsbæk har sagt ja til at være suppleant for 
Gitte Lund Jansen i styregruppen for den geriatriske 
database. 
 
Vi har fået en henvendelse fra Lene Toft Johansen fra 
Kost og Ernæringsforbundet, der efterspørger faglig 
sparring ifm. et projekt i Fremfærd Ældre om 
forebyggelse af fejl- og underernæring blandt ældre i 
eget hjem. Der er ved at blive produceret nogle små 
animationsfilm som en del af et 
undervisningsmateriale til frontmedarbejdere, og 
både vi og EFS Dysfagi er blevet spurgt, om vi vil give 
en ergoterapifaglig vurdering af storyboards ift. at der 
ikke bliver sagt eller vist noget, der er fagligt ukorrekt 
set ud fra vores faglige synspunkt. Dette melder vi 
positivt tilbage på. Det bliver formentlig med kort 
varsel, der skal laves denne vurdering, som forventes 
at tage ca. 60 minutter. Anne sender ud til alle i 
bestyrelsen, når det kommer, og så melder de tilbage, 
som har mulighed for at se det igennem. 
 
Relevante konferencer 2017: 
KLs Ældrekonference 25. september 
10. årlige rehabiliteringskonference 23. november 
National konference om aldring og samfund”: At 
skabe gode dage”, 9. og 10. november. 
Tages op de kommende møder ift. hvem der kan/vil 
afsted. 
 

 

5. Næste møde 
 

Skype-møde d 7/6 kl. 20-21. Anne ringer op.  

6. Eventuelt 
 

-  

 


