EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv
Bestyrelsens beretning 2018-19
Bestyrelsen, som konstituerede sig sidste år, har skulle finde sine ben. Det skyldes, at en del
bestyrelsesmedlemmer var nye og andre kun havde været med i ganske kort tid. Vi mener, at vi har en
velfungerende bestyrelse, og at vi samarbejder godt om de opgaver som er.
Vi er pt. Seks medlemmer og 1 suppleant idet Vibeke Søndergaard Jensen undervejs er udtrådt af
bestyrelsen og blev erstattet af suppleant Anni Søndergaard.
Bestyrelsen har holdt 4 fysiske møder i dagtimer på arbejdsdage samt telefonmøder siden seneste
generalforsamling.
Handleplan for 2018/19
Ved sidste års generalforsamling godkendte medlemmerne en handlingsplan for bestyrelsens arbejde som
indeholdt følgende punkter:
•
•
•

•
•

Kommunikation med medlemmerne
Afklaring af behov for temadag om WEIS (Work Environment Impact Scale), WRI (Worker Role
Interview), AWP (Assessment of Work Performance) og AWC (Assessment of Work Characteristics)
Afklaring af interesse for temadag med Merete Labriola om redskab/spørgeskema hun har udviklet
til afklaring af behov og muligheder der er for at tilpasse arbejdet når medarbejder vender tilbage
til arbejdet efter længere tids sygdom
Planlægning og afvikling af Ergonomiseminar
Samarbejdet med Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv

Kommunikation med medlemmerne
Selskabet benytter flere forskellige kommunikationskanaler: Ergonomi.dk, Ergoterapeutforeningens
hjemmeside, Facebook samt mail. Bestyrelsen har drøftet hvor det giver mening at lægge kræfterne. Det
giver for eksempel ikke mening af referater fra møder etc. skal ligge både på Ergonomi.dk og på selskabets
side hos Ergoterapeutforeningen. Bestyrelsen har besluttet at alt hvad der vedrører referater og møder
kommer til at ligge på Ergoterapeutforeningens side. Ergonomi.dk skal bruges til promovering af kurser,
seminarer mv. som vi arrangerer eller henviser til. Disse tilbud kan også ligge på EtF´s side.
Vi har revideret pjecen om selskabet.
På Facebook har vi et ønske om at blive endnu mere aktive.
Afklaring af behov for temadag om WEIS, WRI, AWP og AWC
Bestyrelsen har været i dialog med Ergoterapeutforeningen, da der tidligere har været arbejdet i at få
oversat nogle af redskaberne til dansk.
På baggrund af dialogen har bestyrelsen besluttet at arrangere en temadag med præsentation af flere
forskellige redskaber og den viden vi har pt. Efter afholdelse af temadag vil der kunne tages stilling til om

der er områder som medlemmerne har ønske om at der arbejdes endnu mere i dybden med. Temadagen er
endnu ikke planlagt.

Afklaring af behov for temadag med Merete Labriola
Merete Labriolas værktøj hænger sammen med ovenstående værktøjer og de vil derfor indgå i en samlet
temadag med fokus på redskaber til afklaring af personressourcer og jobfunktioner.

Planlægning og afvikling af Ergonomiseminar
Vi har haft tre deltagere med fra bestyrelsen i forhold til i samarbejde med Dansk Selskab for
fysioterapeuter i Arbejdsliv at planlægge dette års Ergonomiseminar: Anna, Anni og Cecilie. Temaet for
årets ergonomiseminar er: Sikkert og sundt arbejde – for alle – hele livet.

Samarbejde med Dansk Selskab for fysioterapeuter i Arbejdsliv
Vi har haft dialog med Dansk Selskab for fysioterapeuter i Arbejdsliv omkring vores fælles hjemmeside
Ergonomi.dk. som det ses tidligere i beretningen har vi fra ergoterapeutisk side besluttet at vores primære
orienteringssted for medlemmerne bliver via Ergoterapeutforeningens hjemmeside. Ergonomi.dk er til
annoncering af kurser vi afholder sammen med fysioterapeuterne eller selv står for. På vores del af siden
kan vi henvise til de kurser vi vælger uanset hvem der er kursusarrangør. Rent økonomisk fungerer
samarbejdet nu på den måde at de to selskaber opkræves særskilt således at vi altid er up to date med
eventuelle udeståender vi skal betale.

Øvrige emner som bestyrelsen har været optaget af
•

•
•

Specialistordningen er under revidering. Annette Læssøe er bestyrelsens repræsentant i Specialistråd
og specialistnævnet vedr. ergoterapeuter i arbejdsliv. Vi har drøftet den nye ordning samt kommet med
vores bud på en specialistbeskrivelse.
Via Ergoterapeutforeningens konsulent Maj Fjordside har vi været involveret i afgivelse af høringssvar
til den nye hovedlov på beskæftigelsesområdet.
Vi har haft to bestyrelsesmedlemmer med på Ergo18 som moderatorer

