
Ordinær generalforsamling 

Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 2016 

Tirsdag d. 9.februar 2016 kl. 15.30-19.30 

Ergoterapeutforeningen, mødelokalet Snoreloftet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K 

 

 

 

15.30-17.30: 

Oplæg og dialog om rehabilitering inden for ældreområdet v/Gunner Gamborg, 

formand for Rehabiliteringsforum Danmark 

17.30-18.00:  

Pause og sandwich. 

18.00-19.30:  

Ordinær generalforsamling 

 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent: Lene Barslund. 

Valg af referent: Anne Sophie Duus 

             

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 

 Anne Henckel Johansen fremlægger årsberetning. Sidste år havde bestyrelsen valgt 

at arbejde med fem fokusområder. Dette har vist sig at være for ambitiøst. De 

næste to år har bestyrelsen derfor valgt at arbejde med rehabilitering som 

fokusområde og fortsætte med revision af vedtægterne.  

Årsberetningen er vedlagt som bilag. 

  

 



Kommentar til årsberetningen:  

Sif: Er selv med i en FNE og har fuld forståelse for at man som bestyrelse nemt kan 

komme til at påtage sig for mange opgaver samtidig med at der også er et lønnet 

arbejde, der skal passes ved siden af. 

Beretning godkendes. 

 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 

Årsregnskabet viser et overskud på 26.167 kr. Der var forventet og budgetteret med 

et underskud på 6000 kr. Overskuddet skyldes større kontingent indtægter samt 

flere indtægter i forbindelse med afholdelse af temadag i Vejle, hvor der var 

budgetteret med 20 betalende deltagere. Flere af deltagerne var ikke medlem af 

selskabet og måtte derfor betale ekstra for at deltage.  Et sundt og fornuftigt 

regnskab godkendes. 

Regnskab og kommentar til regnskab er vedlagt som bilag. 

 

 

4. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

 

5. Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram / handleplan for kommende 

år. 

Bestyrelsens formand fremlægger arbejdsprogrammet og kommenterer, at der 

fortsat skal arrangeres temadage da de er med til at synliggøre selskabet. Det er 

besluttet at der mindst skal være mindst 10 tilmeldinger udover deltagere fra 

bestyrelsen for at en temadag gennemføres. 

Arbejdsprogrammet er vedlagt som bilag. 

 



 

Kommentar til arbejdsprogrammet: 

Stine: Rehabilitering er et interessant og spændende emne, for hvordan kan vi som 

ergoterapeuter gøre rehabilitering vellykket uden også at komme til at påtage os et 

for stort ansvar i forhold til hvad der kan lykkes. 

  

Sif: Arbejdspladsen har store forventninger til rehabilitering samtidig med at 

ergoterapeuter skal arbejde tværfagligt med andre faggrupper om indsatsen. Der 

skal bruges tid på mange ting. Der skal dokumenteres, arbejdes tværfagligt og også 

være tid til kørsel/vejtid og kontakten/ATA-tid med borgeren. Hvad er opgaver og 

vilkår for ergoterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering?    

Sussi: Vi skal have fokus på de ældre. Bestyrelsen må arbejde med ældre og 

rehabilitering på et generelt plan. På plejecentre er der f. eks. ikke vejtid at tænke 

på. Bestyrelsen kan overveje om de evt. vil samarbejde med netværksgruppen 

”Ergoterapeuter i hverdagsrehabilitering.  

Anne: Vi skal have fokus på rehabilitering i forhold til ældre og arbejdet generelt i 

det ergoterapifaglige selskab.  

Lykke: Hvad kan ergoterapeuter byde ind på indenfor ældreområdet? 

Stine: Ergoterapeuter skal hjælpe til med at bevare håbet.  

Lisbeth: Savner at ordet ”ældre” bliver brugt mere i ordvalget. Der må gerne være 

større fokus på gerontologien. Der skal tænkes mere på livsfasen, når der tales om 

rehabilitering. Og lederne skal også tage stilling. Der skal mere fokus på 

specialisering indenfor geriatri og gerontologi. Det mangler! Det at være specialist er 

som at stå på to ben. Der er en akademisk del og en specialist del.   

Sif: Ordet rehabilitering er defineret. Hvordan er ordet hverdagsrehabilitering 

opstået? 

Vibeke: Hverdagsrehabilitering er opstået af politikere.  

Sussi: Der er et økonomisk aspekt. Nu skal alle faggrupper arbejde 

hverdagsrehabiliterende. 

Christina: Der må gerne komme mere fokus på ernæringsdelen.    



 

 

6. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis ordinære og associerede 

medlemmer. 

Kontingentet fastholdes på 100 kr. Der er i ETF stemning for at afskaffe andre 

faggrupper. Det vil blive taget op på næste HB – møde. Vedtægterne ændres sikkert 

også til næste år og vil give en forsimpling. Ergoterapeuter, der er medlem af en 

anden faglig organisation end ETF, vil fortsat kunne optages som associerede 

medlemmer. Det besluttes, at kontingentsatsen for associerede medlemmer er 300 

kr. 

 

 

7. Budget for kommende år. 

Budget for kommende år er lavet inden bestyrelsen fik regnskabet for 2016. 

Bestyrelsen håber fortsat på stigende interesse for selskabet og dermed også på en 

øgning i medlemstal. Når der arrangeres temadage skal bestyrelsen være 

opmærksom på at tænke på deltagerprisen for andre faggrupper. Der opleves en 

stigende interesse for vores temadage blandt fysioterapeuterne, som meget gerne 

vil deltage, da de også finder vores faglige emner interessante og relevant. Det kan 

nogle gange give udfordringer i forhold til at finde egnede lokaler der er store nok. 

Det skal ovevejes, om der skal være differentieret deltagerbetaling mellem ikke- 

medlemmer af selskabet alt efter om de er medlem af ETF eller ej. Aktuelt har der 

kun været to priser, en for medlemmer af selskabet og en for ikke- medlemmer. 

Der budgetteres fortsat med et underskud. 

Budgettet godkendes. 

Regnskab for kommende år 2017 er vedlagt som bilag. 

  

  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 



Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Det ene bestyrelsesmedlem ønsker ikke 

at genopstille. Derudover har et bestyrelsesmedlem der ikke er på valg, valgt at 

trække sig ét år i utide. Anne Henckel Johansen og Anne Sophie Duus er på valg og 

genvælges. Af nye bestyrelsesmedlemmer vælges Sif Jensen, Jette Quistgaard og 

Stine Vårlid. Bestyrelsen er nu fuldtallig.  

 

9. Valg af økonomisk kontrollant og –suppleant. 

Tidligere bestyrelsesmedlem Vibeke Schønwandt vælges som økonomisk 

kontrollant. 

 

 

10.  Nyt fra Etf. 

Lene Barslund informerer nyt fra Ergoterapeutforeningen.   

 

11. Eventuelt. 

De to afgående medlemmer af bestyrelsen takkes for deres indsats. 

 

 

Bilag:  Årsberetning 2015, regnskab 2015 og kommentar, arbejdsprogram 2016- 

2017, regnskab 2017.  



Årsberetning EFS Geriatri og Gerontologi 2015 

Evaluering af arbejdsprogram 

Ved årets generalforsamling var der ingen der opstillede til den ledige bestyrelsespost, til suppleantposter 

eller til revisor. På generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen måtte være selvsupplerende, men 

det har ikke været muligt at få besat de ledige poster. Bestyrelsen har i det forløbne år derfor kun bestået 

af 5 medlemmer.  

I arbejdsprogrammet var der planlagt 5 faglige fokuspunkter samt yderligere 6 andre opgaver, bl.a. 

afholdelse af temadage, men bestyrelsen har måttet erkende, at dette har været alt for ambitiøst. Ved 

årets slutning har der derfor været en evaluering af bestyrelsesarbejdet og en drøftelse med vores kontakt i 

Etf, Lene Barslund, om, hvordan vi kan organisere arbejdet fremadrettet. Det er besluttet, at der for den 

kommende 2-årige periode kun udvælges ét fagligt fokusområde. Formålet med ændringen er, at 

arbejdsprogrammet for de kommende år får et omfang, der er realistisk at bestyrelsen kan nå at arbejde 

med, og en forhåbning om at kunne tiltrække flere medlemmer til bestyrelsesarbejdet. 

Afholdte temadage 

I samarbejde med Etfs regioner og Ergoterapeutuddannelserne er der afholdt 7 fyraftensmøder med 

overskriften ”Ergoterapi og plejekulturer”, særligt målrettet ergoterapeuter på plejecentre. Der deltog et 

medlem fra bestyrelsen i alle møderne. 

I forbindelse med generalforsamlingen blev der arrangeret en temadag om ”Ældre og ensomhed”, som 

måtte aflyses pga. meget få tilmeldinger. 

I september blev der afholdt temadag i Vejle om demens med fokus på rehabilitering og teknologiske 

hjælpemidler. Der var 59 deltagere. 

Hjemmesiden 

Der har været arbejdet med hjemmesiden, og en del af de ønskede ændringer er gennemført efter at Etf 

har fået ansat en ny web-ansvarlig.  

Deltagelse i kurser/konferencer 

Et bestyrelsesmedlem deltog i konferencen ”Skal vi have en værdighedsgaranti?” arrangeret af FOA, DSR og 

Ældre Sagen, som blev afholdt på Christiansborg med deltagelse af politikere fra alle partier i Folketinget. 

Et bestyrelsesmedlem deltog i Demensdagene. 

Et bestyrelsesmedlem deltog i studiebesøg til Aalborg om rehabilitering på plejecentre på en invitation fra 

Etf.  

Et bestyrelsesmedlem deltog som gæst i kick-off-møde for ”Byen for livet” i Odense Kommune. 

Et bestyrelsesmedlem deltog i ”National konference om aldring og samfund” arrangeret af Dansk 

Gerontologisk Selskab.  

To bestyrelsesmedlemmer deltog i Ergo 15-konferencen. 

 

Strategi for bibliotek 
 



Der er ikke blevet udarbejdet en særlig strategi for et ”bibliotek”, men der er oprettet profiler hos flere 

forlag, så vi modtager nyhedsbreve mhp. at øge opmærksomheden på, når der udkommer nye bøger med 

faglig relevans. Vi har ansøgt om og fået et enkelt anmeldereksemplar og der er skrevet anmeldelse af 

bogen. Der mangler opdatering af hjemmesiden ift. litteratur til inspiration. 

Øget opmærksomhed omkring internt register  

Der er blevet oprettet et punkt på hjemmesiden, der hedder ”Faglig sparring”, hvor det er planen, at der 

skal henvises til det oprettede register. Der mangler opdatering på hjemmesiden.  

Revision af vedtægter 

Den planlagte revision af vedtægterne når ikke at blive klar til fremlæggelse på generalforsamlingen i 2016. 

Andet 

Der er givet input til Etfs høringssvar til ”Håndbog om forebyggelse på ældreområdet” og ”Håndbog om 

rehabilitering på ældreområdet”. Selskabets medlemmer er blevet inddraget i at give input til 

høringssvarene. 

Et medlem af bestyrelsen sidder i Styregruppen for Den ældre medicinske patient og har deltaget i flere 

møder i løbet af året. 

Etf har udpeget en ny repræsentant til styregruppen for den landsdækkende geriatriske database, Gitte 

Lund Jansen. Der arbejdes på at etablere et samarbejde mellem Gitte og selskabet. 

 

 

 



EFS – GERIATRI 

BUDGET 2015 

 

INDTÆGTER 

Tilskud fra ETF                                          15.000,- 

Kontingenter                                             17.000.- 

Indtægter temadage                                10.000.- 

I alt                                                              42.000,- 

 

UDGIFTER 

Kontorholdsudgifter: 

Porto, konvolutter, 

Abonnementer, gaver, 

rykkergebyrer, etc.                                  3.000,- 

Arrangementer: 

Undervisere, foredragsholdere,          20.000,- 

Litteratur                                                    2.000,- 

Bestyrelsesarbejde: 

Transport, mødeudgifter,                        

nødvendigt frikøb, etc.                          15.000,- 

Kurser, konferencer mv.                         8.000,- 

I alt                                                           48 .000,-  

 

Budgetteret underskud                        - 6.000,- 

 

 



Kommentar til regnskab 2015 

 

 

Der var budgetteret med et underskud på 6.000 kr. Årsregnskabet viser et overskud på 26.167,15 kr.  

 

Dette skyldes flere ting.  

Det var stadigt meget nyt for selskabet at lægge et budget, da vi var nye. Vi var derfor også forsigtige, da vi 

budgetterede.  De største afvigelser er kommet på 2 områder : kontingent og arrangement. 

 

Vi havde budgetteret med 17.000 kr. i medlemskontingent, men fik 22.800 kr. 

Vi holdt kun 1 arrangement – Temadag om demens, i Vejle. Vi havde budgetteret med 20 betalende 

deltagere, men der var 59 betalende deltagere og flere var ikke medlemmer af selskabet. Vi havde 

budgetteret med en indtægt på 10.000 kr. men fik 20.350 kr.  i indtægt. 

 

 

Opstillingen på regnskabet svarer ikke helt til den måde budgettet er opstillet på. Dette skyldes et nyt 

økonomisystem, som ETF er overgået til pr. januar 2016. Dette er ESF Geriatri og gerontologi først blevet 

orienteret om i slutningen af januar 2016, hvor budgettet for 2017 var lavet. Bestyrelsen vil overveje om 

budget 2017 skal rettes til, så det svarer til den måde årsregnskabet fremover vil blive præsenteret på og 

dermed blive lettere at læse for alle.  

 

 

Kokkedal 05.02.2016     Vibeke Schønwandt, økonomi ansvarlig. 

 

 



Arbejdsprogram EFS Geriatri og Gerontologi 2015-2016 

 

Faglige fokusområder 

Rehabilitering og hjemmehjælp 
Der er fremsat lovforslag om, at alle, der ansøger om hjemmehjælp, skal tilbydes et rehabiliteringsforløb, 

før man vurderer behovet for hjemmehjælp. Hvordan sikrer vi, at det bliver ”reel” rehabilitering og ikke kun 

noget alle skal igennem? Hvordan sikrer vi, at ergoterapeuter og deres faglige viden om rehabilitering bliver 

en naturlig del af de kommunale rehabiliteringsforløb? 

 

Velfærdsteknologi 
Hvorledes kan vi være med til, at ergoterapeuters viden om hjælpemidler inddrages i beslutningsprocesser 
ved indførelse af velfærdsteknologi? 
Hvordan kan vi støtte de ergoterapeuter, der allerede er inddraget i dette område? 
 

Forebyggelse 
Hvordan kan vi være med til at støtte den tidlige indsats, så den ergoterapeutiske indsats ikke først 
inddrages, når den ældre er blevet væsentligt svækket? 
Der tales meget om forebyggelse og vigtigheden i at holde sig i gang. Dette lægges oftere ud i frivilligt regi. 
Hvordan kan vi bidrage til at sikre, at der stadig inddrages fagpersoner i at tilrettelægge de frivillige 
indsatser, så vi sikrer kvaliteten i det frivillige arbejde?  
 

Ergoterapeuter på plejehjem.  
I tråd med Ets markedsanalyse er antallet af ergoterapeuter, der arbejder på dette område stigende, og vi 
ønsker at støtte dem, så de kan bruge deres faglige viden. 
Desværre oplever vi, at flere ergoterapeuter har svært ved at finde deres fodfæste på plejecentrene. 
Hvorledes kan vi hjælpe dem med at udbrede viden om, hvad det er, ergoterapeuter specifikt kan i forhold 
til borgere i plejecentre? Dette kan forhåbentligt medvirke til en øget efterspørgsel på ergoterapeuter på 
plejehjem. 
 

Sektorovergange 
Hvordan kan vi som ergoterapeuter arbejde med og biddrage til, at de ældre oplever en smidig og 
velkoordineret overgang imellem sektorer? Hvordan kan de ergoterapeuter der arbejder på sygehuset 
bedst afdække borgerens behov – og hvordan overleveres der viden om borgeren begge veje? 
 
 
 
 

Andre opgaver 
 

Hjemmesiden 
Vi vil fortsat arbejde på at få en god informativ hjemmeside som giver mulighed for dialog. Vi ønsker at det 
bliver let for os som bestyrelse at poste noget nyt på siden – og let for vores medlemmer at finde 
inspiration og oplysninger på siden 
 



 

Arbejdsprogram EFS Geriatri og Gerontologi 2016-17 

 

Fagligt fokusområde: 

Rehabilitering på ældreområdet med fokus på ergoterapeutens rolle. 

Andre opgaver: 

Afholdelse af temadage, der understøtter fokusområdet.  

Opsamling på medlemsmøderne om ”Ergoterapi og plejekulturer”. 

Opdatering af hjemmesiden 

Deltagelse i relevante kurser og konferencer. 
På nuværende tidspunkt har vi kendskab til følgende konferencer, som kan være relevante: 
- Demensdagene, maj 2016 

- Nordisk gerontologisk kongres, Finland, juni 2016 

- National konference om aldring og samfund, november 2016 

 

 

 



                                         EFS – Geriatri & Gerontologi 

BUDGET 2017 

    

INDTÆGTER 

Tilskud fra ETF                                          15.000,- 

Kontingenter                                             23.000.- 

Deltager betaling ved temadage mm.  20.000 

I alt                                                              58.000,- 

 

UDGIFTER 

Kontorholdsudgifter: 

Porto, nyhedsbrev, konvolutter, 

abonnementer,gaver, 

rykkergebyrer,etc                                       2.500,- 

Arrangementer: 

Undervisere,foredragsholdere, 

Litteratur, etc.                                          30.000,- 

Bestyrelsesarbejde: 

Transport,mødeudgifter,                        

nødvendigt frikøb, etc.                          15.000,- 

Kurser,konferencer mv                           12.000,- 

Nordisk Gerontologi ( uden frikøb)      6.000,-      

I alt                                                           65.500,-  

 

Budgetteret underskud                       - 7.500,- 

 



 


