
Dagsorden med til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Tirsdag d. 26.02.19 kl. 20-21 på Skype 

Til stede: Anne, Sofie, Signe, Stefi, Line, Lotte og Anne Sophie. 

Afbud fra: Der er ingen afbud. 

Referent: Anne Sophie 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Konstituering af 
bestyrelsen 
 

Anne fortsætter som formand. 
Lotte vælges til økonomiansvarlig. 
Stefi vælges til webansvarlig og Line hjælper med at 
opdatere web- siden. Sofie vil gerne være facebook 
ansvarlig. 
Anne Sophie fortsætter som næstformand og som 
kontaktperson til Dansk Gerontologisk Selskab. 
 

 

2. Stillingtagen til 
deltagelse i konferencer 
 

Der afholdes tre relevante temadage i maj måned. 
Det aftales, at der max kan deltage to personer til 
hver temadag. Der meldes tilbage indenfor fjorten 
dage, hvem der ønsker at deltage.  
 
Demensdagene, 23.-24. maj i København: 
Sofie, Line og Stefi undersøger om de har mulighed 
for at deltage i temadagene. Lotte har også interesse 
for temadagene, men ved ikke om det er muligt at 
kunne deltage grundet nyt arbejde. 
 
IAGG-ER 2019, 23.-25. maj i Gøteborg 
Anne, Sofie, Stefi og Line undersøger ligeledes 
nærmere, hvem der har mulighed for at deltage i 
Europæisk Gerontologisk konference. 
 
Atypiske ældreliv, 9. maj i Nyborg: 
Punktet gemmes til næste bestyrelsesmøde. 
 
Der afholdes National konference i Dansk 
Gerontologisk Selskab i Middelfart fra 31. oktober til 
1. november. Der må gerne sættes kryds i kalenderen, 
så temadagene kan afholdes som et fælles 
arrangement. 
 

 



3. Fremtidig 
mødestruktur 
 

Første onsdag i hver måned vælges som fast 
mødedag. 
Næste møde afholdes 27. marts kl. 20.00 – 21.00 da 
mødet i april aflyses, da datoen falder sammen med 
generalforsamling i Region Øst.  
Da der ofte er mailudveksling mellem møderne, er 
aftalen, at mail besvares indenfor tre dage. Ved 
afholdelse af ferie sendes en mail ud, hvis ikke det er 
muligt at tjekke og besvare mails under ferien. 
I dropbox under selskabet formelt findes i mappen 
Aftaler vedr. bestyrelsesarbejde yderligere 
information og aftaler om bestyrelsesarbejdet.  
 
Anne sender en doodle med datoer ud for afholdelse 
af heldagsmøde.  
 

 

4. Valg af fagligt 
fokusområde 2019 
 

Der fortsættes med fokusområde: Ergoterapeuter på 
plejecentre. Herunder ønskes der at arbejde med 
sanseintegration, da det ofte efterspørges, hvordan 
sanseintegration kan integreres i dagligdagen på 
plejecentre og evt. også på sygehuse. 
Personcentreret omsorg til demente vil også være et 
relevant emne at medinddrage. Her tænkes evt. på 
Kitwood blomsten.  
 
Der ønskes fortsat at samarbejde med ETF om 
muligheden for netværk mellem ergoterapeuter der 
arbejder på plejecentre. 
 

 

5. Eventuelt 
 

Vi skal alle læse referatet fra generalforsamlingen 
inden det endeligt godkendes.  

 

 


