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”Siden sidst” 
If. arbejdet med vores strategi for vision/branding af selskabet har vi fået lavet roll-up og pjecer. 
 
Fremadrettet 
Vi taler om hjemmesiden som vi fortsat ønsker at justere så den i højere grad afspejler os som 
selskab og de ting vi kan bidrage med. Vi går i yderligere dialog med vores web-udvikler. 
 
Vi starter arbejdet med udviklingen af næste ergonomiseminar. Maja, Helle og Gitte deltager i 
udviklingen fra vores side og Gitte koordinerer nærmere med ergoterapeuterne. 
 
Der er et ønske om at kurset i kontorergonomi gentages og dette gives videre til Thomas og Sana. 
 
Forflytningskursus - Trin 3 er annonceret i fagbladet, Vi overvejer om vi skal rykke kurset, men da 
det er annonceret i fagbladet og ligger under kursuskalender på Fysio.dk vælger vi at opretholde 
datoen. Der er meget arbejde i at sikre at der sker konstant flow ifht de gennemførsel af de 3 trin af 
forflytningskurser - særligt planlægning og tilrettelæggelse presser os i bestyrelsen. Her er 
mulighed for at trække ekstern hjælp ind (Julie). Sven vil fortsat gerne deltage som underviser og 
vil gerne deltage med sparring. 
 
Morten har sendt et oplæg omkring kurser/temadage omhandlende beskæftigelsesindsatsen. Der 
er enighed om at dette indeholder nogle ganske fornuftige oplæg til temaer/arrangementer. Vi vil 
gerne bakke fuldt op om at Morten får mulighed for at gå videre med udvikling af idéerne. Både via 
sparring internt og ved at inddrage idéer og inputs fra vores medlemmer. 
 
Prisen for kurser og temadage drøftes, og der er enighed om at den skal afspejle udgifterne, men 
samtidig bør der være en ensrettethed over dagspriser. Umiddelbart ligger vores dagspris mellem 
DKK  1100,- og 1500,- for kurser uden overnatning. 
 
Der er har på seneste generalforsamling været efterlyst ERFAmøder for vores medlemmer.  
Én type af erfamøder er “kom og se min arbejdsplads” og udveksle praktiske erfaringer. Vi skal 
passe på at vi ikke, som fagligt selskab, kommer til at stå for garanter for en faglig standard, der 
ikke holder. Måske skal vi invitere til temamøder frem for erfamøder, når vi er et fagligt selskab. En 
måde, at sikre fagligheden på, er at invitere en metodekyndig person med til 
temaarrangementerne. Vi skal være opmærksomme på, at korte arrangementer vil betyde, at vi 
ikke kan trække deltagere fra hele landet - måske skal vi satse på primært at afholde 
heldagsarrangementer centralt i DK.  
 
Ift persondataforordningen vil Frederik kontakte vores webansvarlige ifht at få afklaret hvilke data vi 
har liggende, samt hvordan vi fremover kan få tilladelse til at beholde deltageres mailadresser, så 
vi kan invitere til fremtidige arrangementer. 



 
 
Gitte kontakter Sana ifht at vi sletter vores Facebook gruppe. 
 
Maja undersøger om der er muligheder for en “uforpligtende” deltagelse på Fagligt træf for 
SOSUer i forflytning - og om muligt hvor mange, deltagere, der er fysioterapeuter. 
 
Vi har et ønske at styrke det internationale samarbejde på vores område og vi vil hver især 
registrere os i netværk på Linked IN: WCPT network for occupational health and ergonomics. 
Frederik arbejder på at se om han kan få en rolle ifht oprettelsen af af den nye Subgroup for 
Occupational Health and Ergonomics. 

 
Øvrigt 
 
Gitte fortsætter som formand - men ønsker at sikre, at ALLE bestyrelsesmedlemmer tager et 
ansvar for fremdrift af vores arbejde. Herunder aftaler vi at vi fremover skiftes til at udarbejde 
dagsorden til fremtidige møder. 
 
Thomas fortsætter som kasserer. 
 
 
 
 


