
 
 

 

Bestyrelsens beretning 2020 - 2021 

 

 

Selskabet har 126 medlemmer (den 18.04.21).  

Bestyrelsen består pt. af fem medlemmer og én suppleant. Der er afholdt 6 virtuelle møder siden 

sidste generalforsamling, der blev afholdt den 21. oktober 2020. De virtuelle møder har været af 1 

– 2,5 times varighed og har primært indeholdt koordinering og færre faglige drøftelser. Sidste 

fysiske møde blev afholdt den 7. februar 2020. Arbejdet har været præget af Coronarestriktioner 

og aflysninger. Forhåbentlig bliver 2021/22 anderledes.  

Vi har glædet os over, at bestyrelsen er blevet styrket i relation til erhvervsrettet rehabilitering og 

der er godt gang i nye initiativer i den retning.  

Bestyrelsen arbejder godt sammen og støtter hinanden i at holde modet oppe og løse opgaver, 

selvom Corona-restriktionerne har spændt ben.  

 

Bestyrelsen samarbejder med Danske fysioterapeuters selskab for fysioterapeuter i arbejdsliv om 

både arrangementer og hjemmesiden Ergonomi.dk. 

Ergonomiseminar var planlagt til 18 og 19. maj 2021, men er nu endnu en gang udsat. Det 

forventes afholdt i efteråret 2021. Vi håber, at det denne gang bliver muligt at gennemføre. 

Der er udbudt to halvdags temadage om forebyggelse af smerter ved kontorarbejde. Dagene er 

placeret i henholdsvis Lyngby (29.09.21) og Århus (05.10.21) for at flere har mulighed for at 

deltage.  

Endelig er der planlagt en temadag om forflytning den 4. januar kl. 9.30 – 15.30 2022 i Århus.  

Beskrivelser samt tilmelding findes på ergonomi.dk 

Bestyrelsen arbejder pt. på en temadag om arbejdsrehabilitering, som forventes placeret i 

Odenseområdet sidst i januar.  

Bestyrelsen har givet input til Ergoterapeutforeningen i forhold til bl.a. hjemmearbejde.  

Generalforsamlingen blev besluttet gennemført virtuelt på samme tidspunkt som planlagt i 

forbindelse med ergonomiseminaret den 18. maj kl. 17.00. 

Kommunikationen sker via Ergonomi.dk, etf.dk, LinkedIn og Facebook, men har været forholdsvis 

begrænset. 

 

Mange hilsner  

Bestyrelsen  

Sif Meyhoff Nissen, Anna Ravn (Kasserer), Jytte Tolstrup Jensen, Louise Jensen (Næstformand) 

Annette Læssøe (Formand) og Cecilie Høegh Langvad (Suppleant) 


