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Dagsorden 
 

Referat 
Lotte er referent.  

Ansvarlig 

Valg af ordstyrer og 
prioritering af 
dagsorden 

Sofie er ordstyrer 
Stefi på skype  
Signe afbud 
Anne sophie har afbud -  

 

Hjemmesiden  Oprydning på hjemmeside, omkring gamle temadage og 
referater fra før 2015 slettes –  
Line har lavet et udkast til beskrivelse af bestyrelsens arbejde 
– vigtigt vi skelner mellem bestyrelsens arbejde og beskrivelse 
af selskabet.  
Vi tilretter i fælleskab udkastet – dette findes i dropbox –
Hjemmesiden – Om bestyrelsen. Vi rettede det til sammen ved 
dette møde.  

 
 
 
 
 
 
?  
Ligger under: 
Hjemmesiden – 
Om bestyrelsen 

Planlægning af 
arbejdet med årets 
fokusområde 

Fokus på Ergoterapeuter på plejecentre –  
Der drøftes behov for at være med til at skabe netværk for 
ergoterapeuter på plejecentre.  
”Ideliste til ergoterapeuter på plejehjem,” kunne man evt 
tilføje hvad det er ergoterapeuter kan bidrage særligt med på 
plejehjem. 
Emma Winther har holdt oplæg omkring ergoer på plejehjem, 
Line har slides fra dette oplæg – Line er tovholder på ide 
listen.   
Lotte kommer med et udkast til dette  - med grundfortælling i 
mente 
 
Ligeledes har der været en temadag i region syd om 
ergoterapeuter på plejecentre 
 
Vi beslutter at forsøge at gå videre med temadag omkring 
sanseintegration, hvordan arbejder ergoterapeuter med 
sanseintegration på plejehjem, på hospitalet, og i borgernes 
hjem. Lotte kontakter mulige oplægsholdere. Lotte, Line og 
Anne er tovholdere på temadagen.  
Line undersøger lokale i KBH området – der arbejdes udfra at 
have 2 temadag, en i øst og en i vest. Evt i Fredericia  
Vi taler om at invitere medlemmer af EFS med samt 
ergoterapeuter medlem af ETF  samt søster selskabet hos 
danske fysioterapeuter.  
Øvrige kan forespørge om deltagelse.  
Det er bestyrelsen der modtager tilmeldinger. Anne vil gerne 
være tovholder på dette.  
Netværksdannelse – Stefi og Anne er tovholder på dette – vi 
sætter dette på til næste møde. Forslag om at spørge 
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medlemmerne omkring hvad de har behov for og hvem der 
kunne tænkes at være med i netværk.  
 
Pjece/postkort rykkes til første møde efter sommerferien. – 
find inspiration hos de andre faglige selskaber i ETF.  
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Anne og Stefi 

Aktuelle faglige 
emner, gensidig 
orientering, 
relevante kurser 

Vi har givet faglige input i forbindelse til ETF Handlingsplan til 
at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i 
ældreplejen.  
Lotte og Stefi finder ud af om det er muligt at deltage på 
DKDK’s årskursus 
 
Anne har deltaget i EVR møde.  Etf opfordrer til at EFS deler 
grundfortællingen på facebook og den skriftlige fortælling må 
meget gerne bruges ifm materiale osv i det faglige selskab.  
Specialist ordningen bliver revideret – i August er der nyt.  
WFOT – er vi automatisk medlem af.  
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Næste møde Næste møde rykkes til 12. juni 2019 kl. 2030 – 2130 
KLs Ældrekonference  

 

Eventuelt Husk i mails KUN at svare på det der er i overskriften.  
HUSK AT SVARE PÅ DOODLE vedr heldagsmøde i efteråret.  
Line spørger om videreformidling af deltagelse på 
konferencer, evt kunne foregå med video – Line kender en der 
kan klippe film mod betaling. Bestyrelsen nikker til dette. 
Lyder som en god ide at afprøve. – Den økonomiansvarlige 
undersøger hvordan vi kan honorere.  
 

 

 


