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Generalforsamling for EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv 

Onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00 – 20.30. Afvikles virtuelt  
 

Deltag på din computer eller mobilapp Klik her for at deltage i mødet 

 

Referat af generalforsamling d. 20. april 2022  
 

Velkomst v/Annette Læssøe 

 
1. Valg af referent og dirigent 

Jytte Tolstrup blev valgt som referent. 
Margrethe Boel, næstformand tog imod valget til dirigent. Margrethe kunne konstatere, at der var indkaldt til generalforsamling i 
overensstemmelse med selskabets vedtægter.  
 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning v/Sif Meyhoff Nissen 
Selskabet har 131 medlemmer (d. 03.01.22) 
Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Der er afholdt 3 virtuelle bestyrelsesmøder, et arbejdsdøgn og et fysisk møde i 
forbindelse med ergonomiseminar, siden sidste generalforsamling d. 18. maj 2021. Derudover, er der gennemført en række møder i 
div. arbejdsgrupper.  
I det forgangne år har EFS Arbejdsliv haft fokus på synliggørelse via sociale medier samt diverse temadage, både alene og sammen med 
fysioterapeuterne. Vi er desuden blevet medlem af AMPRO, og ser frem til at bringe viden med over i vores netværk til brug ved 
kommende møder og temadage.  
Vi er en del af Ergoterapeutforeningens Specialistråd, men der har ikke været ansøgninger vedr. arbejdsliv i den sidste 
ansøgningsperiode.  

Oversigt over aktiviteter siden 18.05.21: 

Der blev afholdt Ergonomiseminar d. 1.–2. november 2021, og Ergonomidage i hhv. København og Århus.  
Forflytningskurset, som skulle være afholdt i januar 2022, blev desværre aflyst på grund af Covid-19.  
Bestyrelsen har afholdt arbejdsdøgn d. 4.-5. februar 2022, med fokus på: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QzZmZjZTktZTA4OS00M2YyLThlYjAtMGQyNDA0MjAyMWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225968b90c-51a6-4f08-8b47-50ffffbe2e4f%22%2c%22Oid%22%3a%22faae3c1b-f417-4004-a27a-ab00d646ae24%22%7d
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• deltagelse i diverse udvalg 

• hvad sker der på vores område 

• hvordan gør vi os synlige på de sociale medier 

• planlægning af temadage. 

Oversigt over kommende aktiviteter: 

Fremadrettet arbejdes der fortsat på temadage, og vi kan allerede nu, løfte sløret for, at der kommer en temadag d. 19.09.2022 om 
Arbejdsrehabilitering og AMPS. Temadagen kommer til at foregå i København.  
Bestyrelsen arbejder fortsat på synliggørelse via de sociale medier. Vi har fået en profil på LinkedIn og Facebook. Fremadrettet vil der 
desuden bliver udsendt nyhedsbreve via mail ca. 4 gange om året, eller når der er relevant nyt.  
Tilmelding til kommende arrangementer via ergonomi.dk. 
 
Efter fremlæggelse af den udsendte beretning blev det tilføjet at selskabets side på LinkedIn er kommet godt i gang, og har 99 følgere. 
Herefter blev beretningen godkendt med applaus.  
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab v/ Anna Ravn. 
De enkelte poster i regnskabet for 2021 blev detaljeret og uddybende gennemgået. Regnskabet viser et underskud på ca. 13.000, - kr., 
som er i overensstemmelse med budgettet fra året før, hvor bestyrelsen havde, som indsatsområde at bruge af kassebeholdningen til 
medlemsaktiviteter 
Det blev foreslået fremover at indsætte underposter for de enkelte aktiviteter, hvilket vil give et let tilgængeligt overblik for 
aktiviteternes soliditet.  
Desuden fandt generalforsamlingen det var en fornøjelse af få fremlagt, så vel gennemarbejdet regnskab og udtrykte tilfredshed med 
selskabets overskud. Det giver mulighed for at arbejde videre med faglige temadage og lignende. 

4. Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag. 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af handlingsplan for kommende år v/Cecilie Høegh Langvad 
Handlingsplanen dækker perioden fra maj 2022 til maj 2023.  
Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i selskabets formålsparagraf. Handlingsplanen godkendes på generalforsamlingen. 
Bestyrelsen ønsker at arbejde med det, der interesserer medlemmerne og opfordrer derfor til dialog. 
 

5. Temadag vedr. arbejdsrehabilitering d. 19. september. Meld dig til på ergonomi.dk  
6. Samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv om forskellige aktiviteter: 

a. Fælles hjemmeside, Ergonomi.dk 
b. Årligt fælles Arbejdslivsseminar (tidl. Ergonomiseminar d. 10. maj 2022.  

Kommenterede [AL1]: Blev der ikke kun sagt, at det var 
OK? 
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c.    Fælles efter- og videreuddannelseskurser, der er planlagt følgende: 
               Forebyggelse af smerter ved kontorarbejde til efteråret 

7. Repræsenteret i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd  
8. Repræsenteret i Ergoterapeutforeningens Specialistråd og Specialistnævn 
9. Information og inspiration til faglig ajourføring ved opslag på sociale medier (Facebook og LinkedIn - søg på Ergoterapeuter i 

Arbejdsliv) og via Nyhedsbreve 
10. Dialog med medlemmerne på sociale medier og til arrangementer 
11. Følge forskning, undersøgelser og praksis med arbejdsliv faglig relevans, formidle relevante nyheder indenfor området samt 

fremme implementering af forskningsresultater i praksis og indsamle ideer til praksisforskning på området 
12. Deltage i fagrelevante temadage og konferencer 
13. Ad hoc: 

a. samle input og kommentarer til høringssvar fra medlemmerne 
b. udarbejde høringssvar til faglige spørgsmål 
c. udtalelser til myndigheder og presse vedr. emner på området, herunder ny lovgivning 
d. samle input og kommentarer til høringssvar fra medlemmerne 

14. Planlægge og gennemføre generalforsamling for EFS Ergoterapeuter i Arbejdsliv 
 
Fremlæggelsen af handleplanen blev fulgt op med et forslag om selskabet på en eller anden vis kunne understøtte etablering af lokale 
netværk for ergoterapeuter i arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Flere fandt forslaget godt og det blev besluttet at 
bestyrelsen arbejder videre med det på kommende bestyrelsesmøde. 
Herefter blev handleplanen godkendt.   
 

6. Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat er 200 kr. pr. år. 
Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år v/Anna Ravn. 
Budget for 2022 blev fremlagt. I budgettet er afsat midler til de aktiviteter, temadage og lign. samt formidling fx nyhedsbrev, som 
selskabet ønsker at igangsætte i 2022.    
Budgettet blev vedtaget uden kommentarer. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter  
På valg var:  
Bestyrelsesmedlemmer: Louise Jensen, Sif Meyhoff Nissen, Anna Ravn (alle genopstillede) 
Suppleanter: June Halvorsen og Cecilie (begge genopstillede) 
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Der var fredsvalg, og vi er godt tilfredse med at en samlet bestyrelse kan fortsætte arbejdet.  
 

9. Valg af økonomisk kontrollant og -suppleant  
Økonomisk kontrollant er Kristian Obenholdt. Kristian modtog genvalg til posten og blev valgt 

10. Eventuelt 
Kommende arrangementer;  

- Arbejdslivsseminar den 10. maj 2022 i Middelfart. Seminaret afvikles i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og der er 70 
tilmeldte. 

- Temadag om ”Ergoterapeutens rolle i arbejdsrettet rehabilitering” bliver d. 19. sept. 2022 hos Etf i København. Nærmere 
følger 

11. Nyt fra Ergoterapeutforeningen v/ Margrethe Boel, næstformand i Etf. 
Generalforsamlingen supplerede indlægget med dialog om fremadrettede indsatser herunder:  
- Fokus på at understøtte ergoterapeuter, der står alene med deres monofaglighed i det tværfaglige samarbejde i nye stillinger  
- Fokus på at profilere ergoterapi i de forebyggende indsatser 
- Profilere ergoterapeuter i den erhvervsrettede rehabilitering 
 

12. Fagligt indslag ”Ergoterapeutens rolle i arbejdsrettet rehabilitering” v/ Louise Jensen 
 
Louise Jensen er ergoterapeut og cand.san.ergo. Hun har arbejdet en årrække inden for beskæftigelsesområdet og har understøttet 
arbejdsrettet rehabilitering i både jobcenterregi og på det private område. Som led i kandidatuddannelsen har hun skrevet speciale på 
området for arbejdsrettet rehabilitering med særlig fokus på ergoterapeutens bidrag, i både et monofagligt og et ledelsesmæssigt 
perspektiv. 
 

 


