
Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Onsdag d 12.06.2019 kl. 20.30-21.30 på Skype 

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

Afbud fra: Sine 

Referent: Stefi 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Status på 
planlægning af faglig 
temadag 
 

Sanse integration  
D. 12. november 2019, Sjælland, Sundhedshuset i Vanløse 
Ansvarlige: Lotte, Line, Anne 
D. 9. oktober 2019, Jylland, Vandrehjemmet i Fredericia 
Ansvarlige: Stefi, evt. Anne Sophie  
 
Opslag om arrangementet i arrangementskalenderen på 
etf.dk og efterfølgende sendes en invitation direkte til 
medlemmerne på mail.  
 
Indhold – Lotte laver et udkast og sender til 
foredragsholderne.  
Hvordan arbejder ergoterapeuter med sanseintegration på 
plejehjem, eget hjem, genoptræning og sygehus? 
Teori om sanser og hjernen samt praksisnært 
sanseintegration, som ergoterapeuter.  
 

Lotte og 
Anne 
 
 
 
 
Anne 
 
 
 
Lotte 

2. Aktuelle faglige 
emner, gensidig 
orientering, relevante 
kurser 
Herunder: 
Referat fra 
Demensdagene 
Referat fra IAGG-ER 
Input til Frit Valg 
Deltagelse i : 
KLs Ældrekonference 
National Konference 
om Samfund og Aldring 
 

IAGG-ER – europæiske kongressen for geriatri og 
gerontologi  
Anne og Line har deltaget i kongressen og var spændende 
og udbytterig. Anne og Line skriver referat i temaer inden 
sommerferien. Videodagbog var ikke en mulighed, fordi det 
var ikke, så nemt at gøre kort.  
 
Demensdagene  
Lotte har deltaget og skriver referat, som er færdig inden 
sommerferien. Gode indslag og input til hverdagens praksis. 

 

Input til Frit Valgs service 

Anne er kontaktet af Fritvalg om fagområde aftalerne i 
forbindelse med fritvalg på genoptræningsområdet 
indenfor sundhedsloven. Anne tager et telefonmøde med 
Frit Valgs service. Politisk bestemt og ikke til at stoppe. 

Anne og 
Line 
 
 
 
 
 
Lotte 
 
 
 
 
 
Anne 



Hvem deltager i?  
KLs Ældrekonference d. 17/9, Hotel Comwell Kolding, Lotte 
deltager via sit arbejde og Stefi/Anne/Anne Sophie deltager 
via selskabet, som afklares via mail 
https://www.kl.dk/arrangementer/arrangement/?eventId=89714 
https://medialib.cmcdn.dk/medialibrary/5C5D8C50-67D4-4A15-
AC90-03C7ACCF3035/5DBD0693-FD81-E911-8436-
00155D0B0940.pdf 

 
National Konference om Samfund og Aldring d. 31/10 og 
1/11 i Middelfart 
https://danskgerontologi.dk/aktiviteter/konference_2019/ 
Deltager: Anne, Line, Anne Sophie, Stefi, Lotte, Sofie 
Tilmelding inden d. 14/7 
https://danskgerontologi.dk/tilmelding-til-konference-2019/ 
3 til medlemspris Line, Anne Sophie, Stefi (find 
medlemsnummer) 
Anne selvstændig tilmelding 
2 uden medlemspris Lotte og Sofie 

Shared rooms ved tilmelding 

Anne og Line 

Stefi og Lotte 

Anne Sophie og Sofie 

 

Sofie kontakter Sine om deltagelse.  

3. Næste møde 
 

Kvartalsregnskab  
Næste møde d. 4/9-19 kl. 20-21 
Mødes i Ballerup d. 28/9-19, heldagsmøde 
Hører om Anne Sophies opgave.  
 

 

4. Eventuelt 
 

Ingen møde i juli og august.  
Kommunikeres via mail i ferie og indkaldes ad hoc skype 
ved behov.  
Sendes ferie mail rundt, så overblik over, hvem der kan 
kontaktes hvornår.  
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