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Handleplan for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv  

2020 – 2021 

Handleplanen dækker perioden fra maj 2020 til maj 2021, hvoraf en del af perioden, i skrivende stund, er 

gået. Perioden fra maj til oktober 2020, har været præget af Corona-krisen, hvor det har været nødvendigt 

at aflyse/udsætte.  

Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i selskabets vedtægter. På et bestyrelsesmøde den 7. februar blev 

bestyrelsen enig om at ville arbejde med nedenstående punkter;  

1. Det der interesserer medlemmerne. 

Bestyrelsens første prioritet, er at understøtte medlemmernes initiativer og interesser gennem det 

daglige arbejde og særlige tiltag.  

 

2. Kommunikation og formidling  

En vigtig opgave og forudsætning for bestyrelsens arbejde, er at forbedre kommunikationen til og 

imellem medlemmerne.  

 

3. Arrangere Ergonomiseminar 2021 i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv 

 

4. Arrangere kurser og temadage:  

- Undersøgelsesredskaber vedr. arbejdsrehabilitering. Det er og har i flere år været et ønske, at 

arrangere en temadag om undersøgelsesredskaber relateret til arbejdsrehabilitering. Bestyrelsen håber 

på ekstra bistand fra tidligere medlemmer fra det nu nedlagte FNE-Arbejdsrehabilitering 

       - Kontorergonomi. De tidligere planlagte, men aflyste, udbydes igen når ny AT-vejledning vedr.     

       skærmarbejde er færdig. De planlægges og afholdes på Sjælland og i Jylland, i samarbejde med Dansk 

       Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv. 

       - Temadag ”Giv Forflytningen et skub” afvikles den 5. januar i Århus i samarbejde med Dansk Selskab 

       for Fysioterapi i Arbejdsliv. Se nærmere på Ergonomi.dk 

5.  Bidrage i forbindelse med udarbejdelse af vejledninger og love vedr. arbejdsliv;  

 - Samle input og kommentarer til høringssvar (gerne fra medlemmerne hvis det kan nås) 

 - Deltage i udvalg ved udarbejdelse eller revision af AT- regler og vejledninger repræsenteret 

 ved medlemmer. (eks. AT – vejledning om skærmarbejde) 

 

6. Andre mulige aktiviteter 

- Regionsmøder om aktuelle problematikker knyttet til arbejdsliv i samarbejde med eks. ETF.  

- Opsøge andre netværk, eks. netværk for ergoterapeuter i arbejdstilsynet, regionsbestyrelser, firmaer, 

og undersøge muligheder for evt. arrangementer. 


