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EFS - Ergoterapeuter i Arbejdsliv  

 

Bestyrelsens beretning 2019 - 2020 

Beretningen dækker perioden fra maj 2019 til maj 2020 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen bestod i perioden af fem medlemmer og 1 suppleant.  

Bestyrelsen har holdt 3 fysiske møder i dagtimerne på hverdage samt diverse telefon- og videomøder siden 

generalforsamling 2019. To møder er afholdt i Ergoterapeutforeningens lokaler i København og ét møde er 

afholdt i Århus Kommunes lokaler. Bestyrelsen arbejder godt sammen og støtter hinanden i at løse de 

opgaver, som fremgår af handleplanen og som opstår undervejs.  

 

Bestyrelsens arbejde 

En vigtig opgave har været planlægning af ergonomiseminar sammen med Danske fysioterapeuters selskab 

for fysioterapeuter i arbejdsliv. 3 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i planlægningsarbejdet hen over året. 

Emnet var ARBEJDSKULTUR OG ADFÆRD og skulle have været afviklet den 25. og 26. maj i ”Huset” i 

Middelfart, men blev, grundet Coronapandemien udsat til den 21. og 22. oktober 2020 og flyttet til Severin 

i Middelfart. Seminaret blev igen udsat til 18. og 19. maj 2021. Vi håber at oplægsholdere og deltager flytter 

med. 

Generalforsamlingen, der normalt gennemføres i forbindelse med Ergonomiseminaret, blev således også 

udsat, men afvikles on-line den 20. oktober kl. 17.00 – 18.00.  

Bestyrelsen arbejder løbende med kommunikationen til/med medlemmerne via Ergonomi.dk, etf.dk og 

Facebook og vil gerne opfordre medlemmerne til at bruge de sociale medier til idéudveksling, sparring og 

dialog.  

En anden opgave for bestyrelsen, har været at holde møder med bestyrelsen for FNE - 

arbejdsrehabilitering, der var i overvejelser om fusion med EFS – ergoterapeuter i arbejdsliv eller 

nedlæggelse på grund af for få ressourcer til bestyrelsesarbejdet. Ergoterapeutforeningen har støttet 

processen ved bl.a. at skitsere muligheder og konsekvenser af forskellige scenarier. Det førte til, at FNE- 

arbejdsrehabilitering nedlagde sig selv på deres generalforsamling i foråret 2020. Den afgående bestyrelse 

opfordrede medlemmerne til at melde sig ind i EFS – ergoterapeuter i arbejdsliv, som byder de nye 

medlemmer hjerteligt velkomne.  

Der var i efteråret 2019 planlagt to halvdags temadage om kontorergonomi i samarbejde med 

Fysioterapeuter i arbejdsliv. Dagene var placeret i Århus og København for at flest muligt kunne deltage. De 

blev dog aflyst på grund af manglede tilmeldinger, men forsøges gennemført igen når der foreligger en ny 

AT-vejledning vedr. skærmarbejde.  
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Bestyrelsen har i samarbejde med Fysioterapeuter i arbejdsliv, planlagt en temadag om forflytning den 5. 

januar kl. 9.30 – 15.30 2020 i Århus. Nærmere beskrivelse samt tilmelding ligger på ergonomi.dk 

Bestyrelsen har, igennem længere tid, ønsket at afholde en temadag om undersøgelsesredskaber til 

vurdering af funktionsevne relateret til arbejdspladsen. Tanken er, at der på temadagen skal samles og 

præsenteres redskaber som er udviklet nationalt og internationalt. Præsentationerne skal danne baggrund 

for en fælles drøftelse af anvendelighed og behov og dermed hvad vi, som selskab, kan hjælpe på vej via 

kurser etc. Bestyrelsen har været i dialog med forskellige interessenter, men efterlyser medlemmer, der 

gerne vil tage del i dette arbejde.  

I det forløbne år har medlem af selskabet, Per Stegler Markussen, repræsenteret ergoterapeutforeningen i 

regeludvalg vedrørende ”Bekendtgørelsen om skærpet tilsyn og opkrævning af gebyr”. Den er nu færdig og 

findes på arbejdstilsynets hjemmeside;  https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/skaerpet-tilsyn-1085/ 

Ligeledes har Marianne Graae Hansen repræsenteret ergoterapeutforeningen i vejledningsudvalg om 

opdatering af At-vejledning om skærmarbejde samt efterfølgende gjort en stor indsats i en arbejdsgruppe. 

Arbejdet pågår stadig i skrivende stund.  

Bestyrelsen glæder sig over at kunne henvise til kvalificerede medlemmer og siger mange tak for jeres 

indsats. 

Bestyrelsen har desuden været repræsenteret på Ergoterapeutforenings repræsentantskabsmøde i 

november 2019 og på møder i Specialistrådet samt Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd.   
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