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Verksamhetsberättelse 2015
Sektionen för Ergonomi, Fysioterapeuterna
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av;
Eva Eriksson Regberg
Birgitta Hård af Segerstad
Mia Linder
Maria Hagström
Charlotte Wåhlin
Elin Johansson
Charlotte Sandberg och Kerstin Tegbrant
Sara Lindblom Boogh

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Vice Ordförande
Kommunikatör, Webbansvarig
Utbildningsansvarig
Valberedning
Intern revisor

Styrelsearbete
Styrelsen har haft 7 st protokollförda styrelsemöten(4/2, 20/3, 8/5, 10/6, 2/9, 22/10,
11/11) varav 3 st fysiska möten. De fysiska mötena var i samband med årsmötet 20/3,
ett konstituerande möte 8/5 samt i samband med Fysioterapi 2015 den 22/10.
Sektionens ekonomi är god, bl a tack vare att vår kassör ifrågasätter varje utgift på ett
konstruktivt sätt. Se ekonomisk redogörelse.
Ansvarig Birgitta Hård af Segerstad.
Sektionen har ett stabilt medlemsantal på drygt 600 medlemmar.
Årsmöte hölls 20 mars i Kinnarps lokaler Stockholm. Deltog gjorde 18 st medlemmar
och i samband med årsmötet anordnades fortbildning på temat ”Aktivitets baserat
kontor”. Huvudansvarig Elin Johansson.
Styrelsen har haft ett medlemsutskick under året i form av ett sommarbrev med information och nyheter. Ansvariga Charlotte Wåhlin och Mia Linder.
Sektionen samlar allt gemensamt material i en kostnadsfri gruppfil på DropBox.
Professionsrådet

Maria Hagström vice ordförande deltog på förbundets Professionsrådsdagar 11 maj
samt 9 november. Här träffas representanter från alla sektioner, från förbundsstyrelsen och kansli för gemensam information och diskussioner. Bland annat arbetade
man tillsammans med förbundets värdegrund.
Hemsidan
Charlotte Wåhlin gick den 12 maj utbildning till webbredaktör. Charlotte har sedan
dess förbättrat och kontinuerligt uppdaterat sektionens hemsida.
Facebooknätverk
Sektionen har sedan några år en sluten grupp på Facebook ”Fysioterapeuternas ergonominätverk”. Nätverket syftar till att ergonomer, fysioterapeuter och andra intresserade ska kunna informera och diskutera kring ergonomi och arbetsmiljö. Medlemsantalet i gruppen ökar stadigt och närmar sig nu 400 st. Kerstin Tegbrant startade gruppen under sin tid i styrelsen och har sedan varit den drivande kraften. Tack Kerstin!
Nätverket får ses som navet i styrelsens arbete att nå ut till medlemmarna på ett
snabbt och direkt sätt. Nätverket främjer också diskussioner och erfarenhetsutbyte
mellan ergonomer i hela landet.
Fysioterapi 2015
Sektionen ansvarade för en utbildningsdag i samband med konferensen Fysioterapi
2015 i Stockholm. Dagen innehöll fem föredrag under följande teman, Fysisk aktivitet och stillasittande på kontor(Umeå universitet), Aktivitetsbaserat kontor -effekter
på hälsa, produktivitet och arbetsförmåga(Scania FHV), RAMP belastningsergonomisk riskbedömningsmetod -bakgrund och workshop(KTH Stockholm) samt OBSprojektet en jämförande studie(KI Stockholm). Huvudansvarig Eva Eriksson Regberg
NES Lillehammer Norge 1-4 november
Mia Linder och Charlotte Wåhlin från styrelsen, deltog med egna projekt, dock ej på
sektionens bekostnad.
Frukostseminarier
I samarbete med EHSS anordnas frukostseminarier i Stockholm 1 gång/mån under
höst och vår. Ansvarig Elin Johansson.
Nätverkande
Den 26 maj träffade Charlotte Wåhlin förbundsordförande Stefan Jutterdal. De diskuterade hur fysioterapeuter och ergonomer kan synas i sociala medier och samhällsdebatten, för att lyfta frågor om arbetsmiljö och hälsa.
Charlotte fick också möjlighet att nätverka med Emma Stoke president för fysioterapeuternas världsorganisation WCPT under Fysioterapi 2015.

Remissläsning
Sektionen har varit remissinstans för två nya nationella ritlinjer;
Nationella riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen samt
Nationella riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen.
Ansvarig Eva Eriksson Regberg
Remiss på standard EN ISO 9241-11 Ergonomi vid människa systeminteraktion - Del
11: Användarhet: Definitioner och begrepp. Ansvarig Mia Linder.
Mailfrågor
från medlemmar handlar ofta om ”vad som krävs för att kalla sig ergonom” eller ”hur
man utbildar sig till ergonom". Tyvärr är ergonom ingen skyddad titel, men vi rekommenderar alltid de högskoleutbildningar inom arbete och hälsa som finns att tillgå,
just nu i Stockholm, Umeå eller Lund.
Twitter
Nu finns sektionen för Ergonomi inom Fysioterapeuterna på twitter. Följ oss gärna
på: @ErgonomiSE. Ansvarig Charlotte Wåhlin.
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