
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Tirsdag d. 16.08.2016 kl. 16-20 i Mødelokale 2, Etf, Nørre Voldgade 90, Kbh. 

Til stede: Anne, Anne Sophie, Sif, Stine og Jette  

Afbud fra: Lykke 

Referent: Jette 

Sendt til: ETF og hjemmesiden 

Dagsorden Referat Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer 
 

Anne  

2. Økonomi 
 

Orientering om økonomien. Tabita ordner økonomien 
og Stine lægger det ind på Dropbox. 
Vi vil gerne have at de enkelte temadage fremgår i 
regnskabet, så vi kan se indtægter og udgifter. Stine 
beder Tabita om dette. 
Stine følger op på om (den grønne) blanket skal bruges 
ved udlæg eller om relevante oplysninger på fakturaen 
er nok.   
Egenkapital ultimo 2. kvartal er 110.825. Bestyrelsen 
har i år ikke haft mulighed for at deltage i diverse 
konferencer, hvilket begrunder det store overskud. 

 
 
Stine 

3. Status på faglige 
temadage 
 

Temadag om målsætning: Vi har aktuelt to navne der 
vil kunne holde oplæg om den ergoterapeutiske vinkel 
på målsætning.  
Livsfaseperspektivet: Stine kontakter Lisbeth Vilemose. 
Måske hun kan hjælpe med at præcisere emnet og 
hvad vi skal skrive når vi kontakter relevante 
oplægsholdere. 
Samarbejde med det tværfaglige personale og 
sektorovergange i forhold til målsætning: følges der op 
den målsætning der er sat fx fra hospitalet eller 
visitationen.  

 Borgerens mål i centrum 

 ICF: På hvilket niveau er borgerens mål? 
Hvordan kan de enkelte faggrupper se deres 
andel i dette mål? ICF kan bruges som et 
redskab til at give samarbejdspartnerne en 
fælles retning i arbejdet med borgerens mål.  

 Målgruppen de ældre skal kunne åbne 
rehabiliteringsemnet op. 

 Hvordan kan vi gøre vores deltagere til gode 
medspiller i borgerens målsætning. Jo bedre vi 
er monofaglige jo nemmere er det at formidle 
til andre.  

 
 
 
Stine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Muliggørelse for at opnå noget.  

 Målopfyldelsen: perspektivere at vi er en 
medspiller i rehabiliteringsforløbet. Hvor er den 
koordinerende funktion. Hvordan få vi de øvrige 
medspillere i spil.  

 
Temadagen bliver efter nytår 
Lokaler: Hos Stine i Roskilde med plads til 150 
Plan for næste møde i planlægningsgruppen 
Vigtigt! Formulere et formå, det kan retfærdiggøre for 
deltagelse over for arbejdsgiver. 
Evt. generalforsamling i forbindelse med temadagen. 
 
Fælles temadag om dysfagi: 
EFS Dysfagi, lungerehabilitering og EFS Geriatri og 
Gerontologi 
Dato 4. november på Frederiksberg Hospital 
Oplægsholder: David Smithard: Fokus på Evidens 
Oplægsholder om respiration: Er ikke på plads 
Pris: Ikke fastlagt endnu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stine 
 
 
 
 
 
 

4. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Anne Sophie: deltager i Dansk Gerontologisk selskabs 
temadag. 
KL´s ældrekonference d. 26. september er relevant for 
bestyrelsen at deltage, hvis muligt sender vi en afsted. 
Stine deltager i Neurorehabiliteringskursus v. Dorthe 
Birkmose via sit arbejde. Forråelsesmodel. 
Stine skal via sit arbejde besøge Snoezelhuset ved 
Skanderborg, en institution for udviklingshæmmede.  
Skal også besøg Fønix Musik der laver afslapningsmusik 
og muligvis introduceres til Wavebalance konceptet. 
Sif fortæller lidt om Forråelsesmodellen og om Rasmus 
Willig: Afvæbnet kritik og Kritikkens U-vending 
Anne er inviteret med på studiebesøg til 
Fuglsanggården et demens plejecenter. Inviteret af ETF 
Tina Nør Langager.    
Næstformand Lotte Lagoni ønsker at møde bestyrelsen. 
Vi kan evt. arrangere et møde hvor vi præsentere vores 
fokusområde samt holder bestyrelsesmøde. Vi forsøger 
at alle kan deltage. 
Lotte Lagoni skal fremover have referatet tilsendt 
ll@fne.dk 
Ulla Garbøl: ETF ønsker at afholde en Temadag om 
demens, dette ønske kommer på baggrund af arbejdet i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 

mailto:ll@fne.dk


demensalliancen. ETF ønsker vores deltagelse hvilket vi 
accepterer.   
Sif: Visitatorer fra Helsingør Kommune deltager i 
”Formål og mål i rehabiliteringsprocessen”, og skal 
herefter fremlægge for visitatorer og 
ergoterapeuterne. 
Forløbsansvarlige skal have undervisning i Håndbog i 
hverdagsrehabilitering. 
Anne: NKR om ernæring og træningsindsatser er lige nu 
i høring. Den vil være relevant at arbejde med. 

5. Refleksioner over 
medlemskab af et fagligt 
selskab – med 
udgangspunkt i diskussion 
fra Dialogmøde for 
netværksformænd i maj 
 

Anne referer fra Dialogmøde for netværksgruppen, 
oplæg og referat ligger på ETF.dk/info. 
 
Vi diskuterer fordele og ulemper ved gratis 
medlemskab, hvordan får vi medlemmerne til at melde 
sig ind i selskaberne? Hvad får medlemmerne til at 
melde sig ind eller undlade at gøre det? 
Hvordan skal vi bruge hjemmesiden? Skal alt lægges ud 
og være tilgængelig for alle eller kun for 
medlemmerne. 
Hvad skal medlemmerne have ud af at være medlem? 
 
Vi arbejder videre med emnet på 
heldagsbestyrelsesmødet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

6. Næste møde 
 

15. oktober hos Lykke   

7. Eventuelt 
 

Forventninger i forhold til niveau for forberedelse og 
opdatering af materiale der kommer på ældreområdet: 
Fokusområdet er rehabilitering og aktuelt mere 
specifikt målsætning og inden for disse to områder skal 
vores energi ligge. Andet kan evt. sendes ud til 
medlemmerne på FB. 

 

 


