
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmøde 
 
Dato: 18. marts 2019 
Tid: 19.30 - 21.30 
Sted: Telefonmøde 
 
Dagsorden 
 
Hjemmeside: 
Ift den nye hjemmeside sendes links til hvilke arrangementer, udover fagligt træf og egne 
arrangementer, som vi skal have med på hjemmesiden. Morten samler sammen. Ift 
mailløsning så finder vi den løsning som passer bedst ift. at vi hurtigt kan modtage og svare 
på henvendelser. 
 
Kurser og arrangementer: 
Ift årets ergonomiseminar er der ca. 45 tilmeldte. Der er møde med ergoterapeuterne om 
søndagen inden seminaret. Frederik, Helle og Gitte kommer. Sven og Sana i tvivl. 
 
Kurset ”Kontorergonomi” er planlagt til afholdelse i henholdsvis kbh og Aarhus i sept. og okt. 
Derudover planlægges et i samarbejde med Fysiodanmark.  
 
Der er datoer ude på de kommende forflytningskurser men aktuelt er der meget få tilmeldte. 
Vi ser på muligheden for mere omtale. 
 
Første temadag med fokus på beskæftigelsesindsatsen er afholdt i Hillerød og der er 21 
tilmeldte til dagen i Århus. Der er ligeledes begyndt at komme tilmeldinger til de to næste 
kurser. 
 
Efteruddannelse og specialisering 
Referat fra dialogmøde om efteruddannelse og udarbejdelse af curriculum for specialist 
indenfor vores område. Helle og Gitte deltog i mødet og baggrundsmateriale eftersendes. 



Næsten alle selskaber var repræsenteret. Vi skal have vores kurser beskrevet og ECTS 
vurderet. Vi skal operationalisere vores speciale beskrivelse. Et større arbejde, Gitte, 
Frederik og Helle drøfter det i Geneve. 
 
Vi har modtaget henvendelser og om relevant efteruddannelse samt master ift. 
specialisering inden for vores område. Vi drøfter dette nærmere på næste møde. 
 
Øvrigt 
Gitte og Sven har deltaget i Netværksmøde for muskuloskeletal fysioterapi i DSF-regi. Der er 
fokus på at arbejde tættere sammen og evt. afholde en fælleskonference.  
 
Brug af LinkedIN. Aktuelt er der 25 medlemmer i gruppen Vi overvejer at oprette selskabet 
som organisation i stedet for gruppe. Thomas bliver superbruger og siger noget mere om det 
på næste møde 
 
Kommende generalforsamling – valg til bestyrelsen 
Sven ønsker umiddelbart ikke genvalg. Maja, Morten, Helle og Frederik ønsker alle genvalg. 
 
 
 
 
 


