Handleplan for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv

Handleplanen dækker perioden fra maj 2021 til maj 2022. Bestyrelsens arbejde tager
udgangspunkt i selskabets formålsparagraf. Handlingsplanen godkendes på generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil gerne arbejde med det, der interesserer medlemmerne. Vi vil derfor gerne mere i
dialog med medlemmerne. Dette sker dog nok særligt i forbindelse med de arrangementer, som
selskabet er med til at planlægge og afvikle.

1. Selskabet samarbejder med Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv om forskellige aktiviteter.
a. Fælles hjemmeside, Ergonomi.dk
b. Årligt fælles Ergonomiseminar (1. og 2. november 2021).
c. Andre fælles efter- og videreuddannelseskurser. Helt konkret er der planlagt følgende;
Forebyggelse af smerter ved kontorarbejde (Lyngby) 29. sept. 2021
Forebyggelse af smerter ved kontorarbejde (Aarhus) 5. okt. 2021
Temadag ”Giv Forflytningen et skub” (Aarhus) den 4. januar 2022
Se nærmere på Ergonomi.dk

2. Bestyrelsen har planlagt en temadag vedr. arbejdsrehabilitering. Tidspunktet forventes at blive
sidst i januar 2022 og placering bliver i Odenseområdet.

3.I forbindelse med GF 21, har bestyrelsen inviteret ”Janne Thomsen fra Arbejdstilsynet til at holde
oplæg om den nye AT vejledning om skærmarbejde. Hun vil fremlægge hvordan Arbejdstilsynet
anvender den i deres praksis – samt Arbejdstilsynets tanker omkring indretning af
hjemmearbejdspladser”.

4. Bestyrelsen er repræsenteret i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd samt
specialistrådet.

5. Bestyrelsen vil informere og inspirere medlemmerne til løbende faglig ajourføring ved opslag på
sociale medier som Facebook og LinkedIn.

6. Bestyrelsen vil følge den ergonomifaglige udvikling indenfor grundforskning, undersøgelser og
praksisverdenen samt formidle relevante nyheder indenfor området. I den forbindelse deltager
medlemmer fra bestyrelsen i enkelte temadage og konferencer.

7. Bestyrelsen ønsker generelt at fremme implementering af forskningsresultater i praksis samt
indsamle ideer til og sikre praksisforskning på området.

Ad. hoc. vil bestyrelsen i henhold til vedtægterne arbejde med følgende;
• foreslå nye områder, som ETF og andre offentlige eller private parter bør sætte fokus på.
• udarbejde høringssvar til faglige spørgsmål samt udtale sig til myndigheder og presse vedr.
emner på området, herunder stillingtagen til ny lovgivning. Vi samler input og kommentarer til
høringssvar fra medlemmerne.

Endelig skal nævnes, at bestyrelsen planlægger og gennemfører generalforsamling i selskabet.

