
 

Dagsorden med referatskabelon til generalforsamling i EFS Geriatri og Gerontologi. 
Tid og sted: Torsdag d 07.02.2019 kl. 18-19.30, Etf, Mødelokale Snoreloftet, Nørre Voldgade 90, 
Kbh 

 

Dagsorden 
 

Referat 

1. Valg af referent og dirigent  Sunnleif Andreasen vælges som referent 
Sofie Hou Lind vælges som dirigent 

 
2. Fremlæggelse af 
bestyrelsens beretning  

Formanden fremlægger årsberetningen, som er vedlagt som Bilag 1. 
 
Der er ros til bestyrelsen for at arbejdsprogrammet har været 
tilpasset det vilkår, at bestyrelsen ikke har været fuldtallig. Det har 
hermed været muligt at komme omkring alle punkter i 
arbejdsprogrammet for 2018. 
 
Tina Nør Langager takker for et godt samarbejde mellem Etf og 
selskabet i forbindelse med blandt andet høringssvar og faglig 
sparring. 
 
Bestyrelsen præsenterer sit nye logo. 
 
Beretningen godkendes. 
 

3. Fremlæggelse og 
godkendelse af revideret 
regnskab  

Økonomiansvarlig fremlægger regnskabet, som er vedlagt som Bilag 
2. 
Det fremhæves, at bestyrelsen har valgt at deltage samlet i ”National 
Konference om Samfund og Aldring” for at få en fælles, faglig 
oplevelse. Denne konference er valgt, fordi den har bred relevans 
indenfor gerontologien. 
 
Regnskabet er gennemgået af den økonomiske kontrollant, som har 
godkendt det, bla. med en bemærkning om, at det er tilfredsstillende, 
at egenkapitalen er nedbragt ved at der er brugt penge på faglige 
temadage, som det blev fremlagt i arbejdsprogrammet for 2018. 
 
Regnskabet godkendes.  

 
4. Indkomne forslag  Der er ingen indkomne forslag. 

 

5. Fremlæggelse og 
diskussion af arbejdsprogram 
/ handleplan for kommende 
år  

Formanden fremlægger forslag til arbejdsprogram for 2019, hvor der 
lægges op til en drøftelse af, hvad der skal være fagligt fokusområde 
det kommende år. 
 

Arbejdsprogram EFS Geriatri og Gerontologi 2019 
 
Fagligt fokusområde 
Forslag til emner: 



 

• Værdighed/kommunikation 
• Ensomhed 
• Demens 
• Sanseintegration hos ældre 
• Fortsætte med ergoterapeuter på plejehjem 

 
Afholde faglige temadage, som understøtter fokusområdet 
 
Deltage i relevante kurser og konferencer 

På nuværende tidspunkt er vi opmærksomme på: 

 KL’s ældrekonference 17.09.19 

 Generalforsamling Dansk Gerontologisk Selskab 

 National Konference om Samfund og Aldring, 31.10-01.11.19, 

Middelfart 

 IAGG-ER 2019 23.-25.05.19, Gøteborg 

 Demensdagene 23. -24. 05.19, København 

Andet 

 Udarbejde folder, der fortæller om selskabet og kan udleveres 
til potentielle medlemmer 

 Give input til relevante høringssvar 

 Udpege deltagere i relevante, arbejdsgrupper, følgegrupper, 
referencegrupper og lign. 

 
Drøftelse: 
 
Der vurderes fortsat behov for at have fokus på ergoterapeuter på 
plejehjem.  
Det pointeres, at det er vigtigt, at ergoterapeuter, der ikke arbejder 
på plejehjem, også får udbytte af selskabets arbejde. Det drøftes, at 
alle emnerne kan tages ind under ergoterapeuter på plejehjem, og 
samtidig have relevans for andre grupper. 
 
En deltager foreslår at der kan inddrages et perspektiv omkring 
ledelse ift. hvordan ledelsen kan sikre, at de ergoterapeutiske 
ressourcer udnyttes bedst muligt i en plejekultur. Emma Winther, 
plejecenterleder i Vejle, nævnes som et eksempel på 
ledelsesopbakning til terapeuter. 
 

Der nævnes muligheden for at arbejde med netværksgrupper for 
ergoterapeuter på plejehjem og/eller mentor-ordninger for nyansatte 
ergoterapeuter på plejehjem. 
Hertil kommenterer Tina Nør Langager, at Etf gerne vil støtte op om 
udviklingen af faglige netværksgrupper, og at det skal være i 
samarbejde med Etf, hvis der skal arbejdes med dette. 
 



 

Et medlem nævner at flere ergoterapeuter ikke kender til Tom 
Kitwood og personcentreret omsorg. Dette er også et muligt emne. 
 

En deltager forslår, at bestyrelsen laver et opslag på Facebook om, 
hvad man kan få ud af at være medlem i selskabet. Dette for at 
“hverve” flere medlemmer. 
 
Generalforsamlingen giver tilsagn til, at den konstituerende 
bestyrelse afgør fokusområdet for det kommende år på baggrund af 
dagens drøftelser. 

 
Arbejdsprogrammet godkendes. 

 
6.  Fastsættelse af kontingent 
for henholdsvis ordinære og 
associerede medlemmer  

På nuværende tidspunkt er kontingentet 100 kr for ordinære 
medlemmer og 300 kr for associerede medlemmer. Bestyrelsen 
foreslår uændret kontingent, da det er dækkende for udgifterne i 
årets arbejdsprogram. Dette vedtages. 
 

7.  Budget for kommende år  Økonomiansvarlig fremlægger budget for 2019, som er vedlagt som 
Bilag 3. 
 
Der er opbakning fra de fremmødte til at bestyrelsen også i år 
deltager samlet i National Konference om Samfund og Aldring. 

 
Budgettet godkendes. 
 

8.  Valg af 
bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter  

Sofie Hou Lind er på valg og ønsker at genopstille. 
Sunnleif Andreasen er på valg og ønsker ikke at genopstille. 
Sofie Hou Lind genvælges. 
Stefi Olesen, Line Buur Svensson og Lotte Koefod Hansen vælges som 
ordinære medlemmer.  
Signe Surrow vælges som suppleant.  

 
 9.  Valg af økonomisk 
kontrollant og -suppleant  

Lene Barslund modtager genvalg som økonomisk kontrollant. 
Lykke Kjær er modtager genvalg som økonomisk kontrollant 
suppleant. 

 
10. Nyt fra Etf Der er ændringer på vej i specialistordningen. Der er ved at blive lavet 

specialistniveau og kyndigt praktiker niveau 
Der skal være mulighed for, at man kan søge på de to niveauer. 
Specialistniveau retter sig mod akademisk uddannelse og kyndig 
praktiker er primært rettet mod praksis erfaring. 
 
Tina Nør Langager gør opmærksom på grundfortællingen, som Etf har 
udarbejdet i 2018. Hun opfordrer til at man bruger den, når man skal 
forklare, hvad ergoterapeuter kan bruges til, fx ved ansættelser på 
plejecenter. 
 



 

11. Eventuelt Der lægges et forslag op om at vælge en “Facebook redaktør” i 
bestyrelsen for at skabe større og mere målrettet aktivitet på 
facebook. Det blev foreslået at lave mere delevenlige opslag, som 
medlemmerne kan opfordres til at dele, for at udbrede kendskabet til 
selskabet. 
Tina Nør Langager gør opmærksom på, at vi kan få hjælp fra 
kommunikationsafdelingen i Etf til kommunikation og strategi for 
brug af sociale medier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilag 1 

Årsberetning EFS Geriatri og Gerontologi 2018 

 
Bestyrelsen har i 2018 kun bestået af 4 medlemmer. Det har ikke været muligt at besætte de ledige 

pladser. Arbejdsprogrammet blev tilpasset dette vilkår og ambitionsniveauet sat derefter. 

Indsatser, der er fremhævet med fed skrift, er udsprunget af årets fokusområde. 

Bestyrelsen har deltaget i følgende konferencer og andre arrangementer: 

- Nordisk Gerontologisk Kongres, 3 dage i Oslo 

- Generalforsamling Dansk Gerontologisk Selskab, eftermiddag 

- National Konference om samfund og aldring, 2 dage i Middelfart 

- ERGO18, 2 dage i Kolding 

- Lanceringen af Det Nationale Demensrums resultater, eftermiddag 

Der er udpeget deltagere i følgende: 

- Arbejdsgruppe til udarbejdelse af nationale anbefalinger for tværsektorielle forløb for 
mennesker med demens. 

- Referencegruppe for håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social-og 
sundhedsfaglig praksis på demensområdet 

- Arbejdsgruppe målrettet udarbejdelse af målepunkter for styrket tilsyn på ældreområdet. 
 
Der er givet input til Etfs høringssvar vedr: 

- NKR om forebyggelse og behandling af BPSD 
- Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens 
- Ændrede regler om magtanvendelse 

 
Der er afholdt følgende faglige arrangementer: 

- Aldring, sanser og den kognitive model v/Jonas Holsbæk ifm. afholdelse af 
generalforsamling 

- Ergoterapeuter på plejehjem – med fokus på rollen som vejleder/konsulent v/Hanne 
Gullestrup, heldagsarrangement afholdt to gange, en i Fredericia og en i Ishøj 

 
Andet: 

- Udarbejdet logo 
- Udarbejdet liste med idéer/inspiration til ergoterapeuter, der søger job på plejehjem. 

Dette er stadig i proces. 
- Indhentet status fra medlemmerne på, hvordan det går med ergoterapeuter i geriatrien 

rundt omkring i landet på forespørgsel fra Gitte Lund Jansen, der har fået spørgsmålet fra 
styregruppen for den landsdækkende database for geriatri 
 

 



 

Bilag 2 

Regnskab 2018 

Indtægter: 

Medlemstilskud    15.000,- 

Medlemskontigent    27.500,- 

Indtægter i alt     42.500,- 

 

Udgifter: 

Kontorholdsudgifter           975,- 

Arrangement      48.725,- 

Bestyrelsesarbejde     23.926,- 

Generalforsamling       7.739,- 

UDGIFTER I ALT    -81.365,- 

RESULTAT     -38.865,- 

EGENKAPITAL ULTIMO 2018    70.135,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilag 3 

Budget 2019 

Indtægter: 

Medlemstilskud    15.000,- 

Medlemskontigent    27.500,- 

Indtægter i alt     42.500,- 

Udgifter: 

Kontorholdsudgifter           975,- 

Arrangement, fratrukket deltagergebyr    25.000,- 

Bestyrelsesarbejde     30.000,- 

Generalforsamling       6.500,- 

FORVENTET UNDERSKUD    -19.975,- 

 


