
 

Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Mandag d 16.03.20 kl. 20 på skype 

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

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Drøftelse af udkast til 
”start-kit” til netværk for 
ergoterapeuter på 
plejehjem 
 

Udkast udarbejdet af Anne og Stefi, som ønsket læst 
og kommenteret af bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen har givet kommentarer til udkastet og 
udkastet sendes videre til Tina i Ergoterapeut 
Foreningen 
 
”Start-kit” til netværk for ergoterapeuter på 
plejehjem er udarbejdelsen i forlængelse af et 
samarbejde med Ergoterapeut foreningen.  
 

 
 
 
Anne 

2. Arbejdsprogram for 
2020 
 

Dialog og forslag til 2020’s arbejdsprogram. 
 
Bestyrelsen stopper arbejdet med emnet 
”Ergoterapeuter på plejehjem” efter, at emnet har 
været på arbejdsprogrammet de seneste 2 år.  
 
Nye forslag:  
Sektorovergange for den geriatriske patient? 

 Ergoterapeutens rolle (hjælpemidler, 

rehabilitering, vurderinger) 

 Faglige og evidens baseret viden på emnet  

 Undgår genindlæggelser 

 Vurderinger inden udskrivelsen, efter 

udskrivelsen og inden indlæggelse 

Sammenhængende patient forløb?  

 FS3 – borgernes journal 

 Vidensdeling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hverdagsrehabilitering 

 Fastholdelse af ergoterapeuternes rolle – skal 

vi alle kunne det samme 

 Hvad er status for ergoterapeuternes 

erfaringer og hvad er kommende års roller? 

 Hvad er der lavet af undersøgelser og viden på 

området?  

 Ergoterapeut foreningen kan evt. hjælpe med 

at kvalificere emnet 

 Lykke har deltaget i følgegruppe for den ældre 

medicinske patient fra 2016-2018 og deltog 

inden i arbejdsgruppen for den ældre 

medicinske patient 

 Der bliver flere ældre og hvordan er 

ergoterapeutens rolle i fremtidens 

ældreområde i sektorerne?  

Anne spørger efter input til emnerne.  

Alle tænker videre over arbejdsprogrammet frem til 

næste bestyrelsesmøde. 

Fagligt fokusområde 
Afklares ved næste bestyrelsesmøde og høres til 
generalforsamlingen.  
 
Faglige temadage 
Faglige temadage, som understøtter fokusområdet 
 
Deltage i relevante kurser og konferencer 

På nuværende tidspunkt er vi opmærksomme på: 

 Demensdagene 14.-15.05.20, København 

 Nordisk kongres 03.-06.06.20, Island 

 Rehabiliteringskonference 08.-10.09.20, Århus 

 KL’s ældrekonference 29.09.20, Kolding 

 Generalforsamling Dansk Gerontologisk 

Selskab 

 National Konference om Samfund og Aldring, 

efterår 2020, Middelfart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
 
Alle 



 

Andet 

 Færdiggøre arbejdet med faglig netværk for 
ene ergoterapeuter på plejehjem i samarbejde 
med Ergoterapeut foreningen 

 Give input til relevante høringssvar 

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

 

3. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser  
 

General forsamlingen var planlagt til d. 16. marts 
2020, men er udsat pga. corona virus i hele verden.  
 
Lotte afventer tilmelding til konference i juni måned 
pga. corona virus.  

Referatet fra national konference om aldring og 

samfund ved Dansk gerontologisk selskab 31.10.2019 

- 1.11.2019, ”Kan man forebygge alderdommen?” 

OBS på links i referatet ser ud til at være blevet 
inaktive.  
Referatet er næste færdig. Anne vil gerne have det 
klar inden, at næste nyhedsbrev udarbejdes.  
 

 

4. Næste møde 
 

Torsdag d. 16. april 2020 kl. 20 
Derefter den første torsdag i måneden indtil der sker 
noget andet.  
 

 

5. Eventuelt 
 

Postkortene er færdige og venter på at blive hentet. 
Lotte spørger om betalingen er på plads, hvilket Stefi 
undersøger.  
 

Stefi 

 


