
 

Dagsorden med referatskabelon til bestyrelsesmøde i EFS Geriatri og Gerontologi. 

Tid og sted: Lørdag d 28.09.19 kl. 9.30-17.30 hos Line 

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

Tina Nør Langager deltager på skype under punkt 3 

Afbud fra: Signe 

Referent: Sofie 

Sendt til:   

Dagsorden 
 

Referat Ansvarlig 

1. Valg af ordstyrer og 
prioritering af dagsorden 
 

Anne Sophie er ordstyrer  

2. Årets fokusområder – 
hvordan skal vi arbejde 
med dem? 
 

Personcentreret omsorg er også en del af bl.a. 
temadag.  
 

Vi kigger på vores arbejdsprogram for at afstemme, 
om vi er ajour med alle vores valgte fokusområder. 
Vi arbejder med vores valgte fokusområder og 
inddrager dem i de forskellige ting vi har arbejdet 
med. 
Ved temadagene skal der spørges ind til Personcentret 
omsorg – om det evt. er et emne, der er yderligere 
behov for at vi skal tage. Ligeledes skal er spørges ud 
på mail 
der drøftes at afholde temadag m 
værdighedsrejseholdet - evt Anneke Dapper (forslag 
fra medlem). 
 

 
 
 

3. Netværk for 
ergoterapeuter på 
plejehjem 
 

Skype med Tina Nør 
REP 2020-2022 indsats og særligt fokus på 
ergoterapeuter som arbejder alene (alle former for 
institutioner). Se katalog på rep.side under forslag til 
indsatser. 
 

Tina foreslår et netværk under paraplyen EFS Geriatri 
og Gerontologi. 
 
Brainstorm: 

Evt. Ikast-brande modellen som inspiration og så 
støtte op om at folk selv kan argumentere ved ledelse 
mm. for at starte et netværk op. Skrive de gode 
argumenter for dette. Lave et ensrettet “kit” som kan 
bruges hos regionerne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tina åbner mulighed for at de kan sende ud fra ETF til 
dem, der står som ergoterapeuter på plejehjem. (hvad 
betyder det?) 
Vi skal konferere med Ulla Garbøl og Tina N. Tina 
mener også at regionerne kan være med til at 
samarbejde om det: 
Måske kunne en løsning være at lave “speed-dating” i 
regionerne for de ergoterapeuter som ønsker at starte 
netværk op.  

 Hvad skal der til for at starte op? 

 Rammerne? 

 Og hvordan lykkes det? 
 

Tina vil finde noget teori omkring hvordan netværk 
kan komme til at lykkes og videregive det til os. 
Hvad er det vi kan kvalificere arbejdet med på et 
plejehjem 

 
Drøftelse efter møde med Tina: 
Line vil gerne være med til at lave udkast til et 
“starter-kit”.  
Ved efterfølgende behov for at facilitere netværk, 
kunne der afholdes noget i samarbejde med 
regionerne. Gerne flere steder i hver region for at øge 
muligheden for deltagelse. 
 
 
Deadline for tilføjelse til stikord til listen er 13/10 og 
de tilføjes dokumentet i dropboxen.  
Line skriver oplæg som efterfølgende sendes ud til 
drøftelse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Line  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 

4. Idélisten for 
ergoterapeuter på 
plejehjem – hvordan 
kommer vi videre? 
 

Lotte gennemarbejder inden næsten bestyrelsesmøde 
og sender til gennemgang hos Line.  
Drøftes på næste bestyrelsesmøde 
Efterfølgende sendes den til ETF for gennemgang. 

Lotte og 
Line 

5. Inspirationsliste ved 
indflytning på plejehjem 
– hvad findes der? Skal vi 
lave noget med Etf? 

Vi vil gerne lægge navn til og være sparring, men kan 
ikke på nuværende tidspunkt udarbejde den. 
Anne giver tilbagemelding på forespørgslen 

Anne 
 
 
 
 
 



 

6. Hvordan informerer vi 
om selskabet? Skal vi 
lave en pjece, postkort, 
andet?  
 

Der skal udarbejdes materiale som kan udleveres. Der 
har flere gange været efterspørgsel på det. 
Der brainstormes på layout og tekst 
 
ETF kan ikke være behjælpelig med layout, men med 
indhold. 
 

Til næste bestyrelsesmøde har Stefi et udkast til 
indhold og evt layout. 
Vi taler om hvordan Facebook grupper bruges. Dette 
skal drøftes på næste bestyrelsesmøde 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stefi 

7. Aktuelle faglige emner, 
gensidig orientering, 
relevante kurser 
 

Line fortæller om DKDK’s årskursus, herunder omkring 
grafisk facilitering. Hun sender et kort oplæg til Anne 
om det, så det kan kobles i nyhedsbrev.  
 
Udgivelse fra Sundhedsstyrelsen ift sanseintegration 
på ældreområdet, relevant til nyhedsbrev: 
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/brug-af-
sansestimuli-til-at-forebygge-og-reducere-
udadreagerende-adfaerd-paa-aeldreomraadet 

Vi afventer anbefalinger på den tværsektorielle forløb 
for mennesker med demens. 
 
Temadage om sanseintegration: 37 betalende 
tilmeldte i Fredericia. Og nok tilmeldte til at 
temadagen i Vanløse afholdes. 
 
Vi kan ikke tage imod Tinas tilbud om en plads på 
demenstopmødet 
 

Line og 
Anne 
 
 
Anne 

8. Næste møde 
 

Næste skypemøde er 6/11-2019  

9. Eventuelt 
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