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Vedtægter for Ergoterapeutforeningens Specialistordning

§ 1.

Formål med Specialistordningen
Formålet med Ergoterapeutforeningens Specialistordning er, at ergoterapeuter kan
godkendes som kvalificerede på højt niveau til varetagelse og udvikling af ergoterapi
inden for områder, hvortil grunduddannelsen og almen praksiserfaring ikke giver
tilstrækkelige forudsætninger.
Ergoterapeutforeningen (Etf) definerer en specialergoterapeut som en teoretisk og
metodisk højt uddannet praktiker inden for et afgrænset ergoterapeutisk område, hvor
den kliniske/praktiske erfaring skal være omfattende og suppleret med teoretisk viden
på videnskabeligt niveau.

Stk. 2

En specialergoterapeut er kendetegnet ved at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stk. 3

Være en særlig kyndig praktiker på højt niveau
Besidde specialiseret viden på master-/kandidat-niveau om teori, metode, forskning
og udvikling inden for specialet
Kunne vurdere ny viden med henblik på evt. implementering i specialet
Kunne iværksætte kliniske/praktiske projekter i forbindelse med kvalitetssikring,
udviklingsarbejde og forskning
Kunne udvikle faglig kompetence inden for specialet
Have et udvidet repertoire af interventionsmuligheder
Være en særlig kyndig klinisk/praktisk problemløser
Kunne iværksætte og arbejde i højt specialiserede tværfaglige teams
Kunne formidle specialets teori og metode til ergoterapeuter og andre faggrupper

Kriterier for godkendelse af nye specialeområder:
Et specialeområde for ergoterapeuter skal have historie, tyngde, volumen og relevans
således, at der er udviklings- og forskningsperspektiver i teori og praksis.
Der skal derfor foreligge:
• Et klart defineret kerneområde
• Beskrivelse af den ergoterapeutiske intervention indenfor området
• En dokumenteret faglig interesse, engagement i et ergoterapifagligt selskab
(EFS/DSF), et fagligt netværk (FNE) eller andre faglige aktiviteter
• Eksempler på referencer ifht. dokumentation og litteratur indenfor området
• Redegørelse for arbejdsområdets samfundsmæssige betydning, samt
arbejdsgiverinteresse for at udvikle området.
• Redegørelse for internationale paralleller, samt evt. samarbejdsrelationer.
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Stk. 4

Oprettelse og nedlæggelse af specialeområder
Ansøgning sker ved, at interessenter indsender ansøgning til Ergoterapeutforeningen.
Nedlæggelse af specialeområder skal vedtages af Repræsentantskabet.

Stk. 5

Godkendte specialeområder
•
•
•
•
•
•
•

Stk. 6

Arbejdsliv
Børn
Gerontologi
Håndterapi
Psykiatri
Neurorehabilitering
Hjælpemiddelformidling

Specialistordningens organisering
Specialistordningen ledes af et Specialistråd, der er fælles for alle specialer i ergoterapi.
Formand for Specialistrådet er Etf’s formand eller næstformand. Herudover er der til
hvert af de godkendte specialer tilknyttet et specialistnævn (se fig. 1 nedenfor).

Etf’s Specialistråd og 7 Specialistnævn

Specialistråd
1 Etf´s formand eller næstformand
1 repræse ntant for ergoterapeutuddannelserne
7 formænd for specialistnævnene

Specialistnævn
Gerontologi

Børn

Psykiatri

Arbejdsliv

Neurorehabilitering

Håndterapi

Hjælpemiddelformidling

Figur 1.
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§ 2.

Specialistrådet

Stk. 1

Specialistrådets sammensætning
Formand for Specialistrådet er Etf’s formand eller næstformand. Derudover består
Specialistrådet af formanden for hvert Specialistnævn, samt 1 repræsentant fra
Ergoterapeutuddannelserne, udpeget af uddannelseslederne for en 4-årig periode.

Stk. 2 Specialistrådets kompetence
Rådet træffer sine afgørelser ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende. Specialistrådet fastsætter selv en forretningsorden.
Stk. 3 Specialistrådets opgaver er at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 3.

Godkende eller afslå indstillingerne fra Specialistnævnene om godkendelse af
specialister
Udfærdige begrundede afslag og godkendelser på indstillinger fra
Specialistnævnene
Behandle klagesager fra ansøgere, som ikke indstilles til godkendelse af
Specialistnævnene. Specialistrådets afgørelse kan ikke ankes
Overvåge at Specialistnævnene følger de i vedtægterne definerede kriterier for
specialeområder og specialistgodkendelse
Evaluere specialistordningen og foreslå ændringer, herunder vedtægtsændringer til
specialistordningen til behandling/afgørelse i Hovedbestyrelsen (HB)
Informere HB og Ergoterapeutforeningens medlemmer om godkendte specialister
Aflægge beretning til HB forud for Repræsentantskabsmødet
Udarbejde ansøgningsskema samt vejledning til specialistgodkendelse på baggrund
af foreliggende materiale
Udarbejde ansøgningsskema samt vejledning til godkendelse af nye specialeområder på baggrund af foreliggende materiale
Udarbejde begrundede indstillinger om oprettelse af nye specialeområder til
godkendelse på HB på baggrund af ansøgninger fra interessenter

Specialistnævn
HB opretter et Specialistnævn for hvert af følgende specialeområde: Arbejdsliv, Børn,
Gerontologi, Håndterapi, Psykiatri, Neurorehabilitering og Hjælpemiddelformidling.
Specialistnævnene forankres i FNE’erne/EFS’erne, men ikke nødvendigvis gennem
formanden for det enkelte netværk. HB udpeger den eller de relevante FNE’er/EFS’er
for specialeområdet. Såfremt der ikke er en entydig FNE/EFS på det pågældende
specialeområde, udpeger HB to ergoterapeuter, der er anerkendte inden for det aktuelle
område, samt en relevant institution.
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Stk. 2 Specialistnævnenes sammensætning
•
•
•

•

•
•

•
•

Hvert Specialistnævn består af tre medlemmer: 2 ergoterapeuter
samt 1 særlig sagkyndig indenfor specialet.
Formanden for nævnet - den 1. ergoterapeutiske repræsentant indstilles af FNE’en/EFS’en, og godkendes af HB.
Den 2. ergoterapeutiske repræsentant udpeges suverænt af den
pågældende FNE/EFS, hvis der er en entydig FNE/EFS inden for
specialet. Det er ingen betingelse, at nævnsmedlemmer er med i
bestyrelsen for den pågældende FNE/EFS
(Under forudsætning af, at der er en entydig FNE/EFS indenfor
specialet).
Det 3. medlem af nævnet udpeges af en relevant institution.
FNE’en/EFS’en udpeger den relevante institution og institutionen
udpeger selv repræsentanten. Hvis institutionen ikke kan/vil
udpege en repræsentant, udpeger FNE’en/EFS’en en alternativ
institution.
Formanden for hvert Specialistnævn indgår i Specialistrådet.
De 2 ergoterapeutiske nævnsmedlemmer skal som udgangspunkt
være specialistgodkendt. Dette kriterium opfyldes i takt med, at
Specialistrådet vurderer det som realistisk for de enkelte
specialeområder.
Hvis et medlem af et Specialistnævn søger om specialistgodkendelse, behandles ansøgningen af Specialistrådet. De to
andre medlemmer indstiller til rådet.
Medlemmer af specialistnævn udpeges for en periode af 4 år.
Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3 Specialistnævnenes kompetence
Specialistnævnet er beslutningsdygtigt, når der er et flertal tilstede. Ved uenighed er
formandens stemme afgørende.
Stk. 4 Specialistnævnenes opgaver er at:
•
•
•
•

Gennemgå og vurdere ansøgninger om specialistgodkendelse udfra gældende krav og
udfærdige begrundede indstillinger til Specialistrådet – både ved godkendelse og afslag
af ansøgninger
Følge udviklingen inden for specialeområdet, og hvis behovet opstår foreslå ændringer
i kriterierne til specialistgodkendelse
Afgrænse og definere specialet i henhold til kriterierne beskrevet i § 6
Udarbejde positivliste over godkendte kurser eller uddannelser, til inspiration for
kommende ansøgere og videresende listen til Etf’s sekretariat
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§ 4.
Stk. 1

Sekretariatsfunktionen
Sekretariatsfunktionen varetages af Etf’s sekretariat
Sekretariatet er ansvarlig for at:
• Modtage og registrere ansøgninger samt videresende ansøgninger til de relevante
Specialistnævn
• Modtage, registrere og videresende klager til henholdsvis Specialistråd og HB
• Offentliggøre eventuelle positivlister over kurser inden for de enkelte specialer,
som er anerkendte i forbindelse med Specialistordningen

§ 5.

Ansøgning om specialistgodkendelse
Ansøgning sker ved udfyldelse af ansøgningsskema udarbejdet af Specialistrådet. Der
er ansøgningsfrist 1 gang årligt den 15. oktober. Ansøger kan forvente svar ca. 3
måneder efter ansøgningsfristen.

Stk. 2

Gebyr for udstedelse af Specialistgodkendelse
Det er gratis for medlemmer af Ergoterapeutforeningen at blive godkendt. Der er et
gebyr på 5.000 kr. for ikke-medlemmer, som betales for at få selve ansøgningen
vurderet. Herudover er der et gebyr på 5.000 kr. for de ansøgere, der efterfølgende
godkendes som specialergoterapeuter.

§ 6.

Kriterier for godkendelse af specialister

Stk. 1

Grunduddannelse i ergoterapi
Dansk autorisation som ergoterapeut.

Stk. 2

Erfaring som ergoterapeut i 2 år (svarende til fuld tid)
Erfaringer skal være indhentet fra monofagligt og tværfagligt arbejde på baggrund af
ergoterapeutuddannelsen og udført inden for enten den offentlige eller private sektor.
Hensigtserklæring: Der lægges vægt på en vis bredde i arbejdsfunktioner og
arbejdssteder.

Stk. 3

Erfaring som ergoterapeut svarende til 4 år inden for det pågældende
speciale
Udover de 2 års erhvervsfaring kræves yderligere 4 år inden for det pågældende
speciale d.v.s. 6 år i alt.
Erfaringen inden for specialeområdet opnås ved erhvervserfaring svarende til en
beskæftigelsesgrad på minimum 75 %.
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Følgende syv specialeområder er godkendt:
• Arbejdsliv
• Børn
• Gerontologi
• Håndterapi
• Psykiatri
• Neurorehabilitering
• Hjælpemiddelformidling

Stk. 4

Vejledning/supervision (25 timer)
Ansøger skal have modtaget vejledning fra en godkendt specialist indenfor
specialeområdet, eller vejledning fra egen eller andre faggrupper, der har
specialekompetence indenfor det aktuelle område på specialist-, master- eller
kandidatniveau. Dele af vejledningen kan bestå af kollegial supervision eller
volontørtjeneste med vejledning i specialeområdet.
Ansøgeren kan have videreuddannelse i vejledning/pædagogik, eller omfattende
erfaring med at vejlede i specialeområdet eller dokumenteret arbejde ud over de
krav, der er stillet i stk. 7.

Stk. 5

Efteruddannelse (300 timer)
(15 ECTS points)
Der forudsættes deltagelse på kurser, konferencer, kongresser, dele af
videreuddannelser samt volontørtjeneste indenfor de seneste 10 år. Ved kurser, der
er gennemført for mere end 10 år siden, skal aktualiteten vurderes.
Generelt fordeles de 300 timer med 50 timer til ergoterapifaglige
efteruddannelseskurser (A), 150 timer til specifikke emner inden for specialet (B)
og de resterende 100 timer til generel relevant efteruddannelse (C). Der gælder dog
en anden timefordeling inden for specialet håndterapi, da ansøgere skal udarbejde
en case-rapport, se bilag 1.
A. Ergoterapifaglige efteruddannelseskurser (50 timer)
Kurser for ergoterapeuter i ergoterapeutiske teorier og metoder, fx kursus i AMPS,
A-ONE, MOHO, Canadisk Model, specielle behandlingsmetoder.
B. Specifikke emner indenfor specialet (150 timer)
Kurser i aktuelle emner indenfor specialeområdet, fx almen sundhed, børn, ældre,
mental og somatisk sundhed, arbejdssundhed og forebyggelse. Eller specifikke
ergoterapikurser i det aktuelle specialeområde, fx A-ONE i forhold til neurologi.
C. Generel relevant efteruddannelse (100 timer)
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Kurser i faglig vejledning, praktikvejledning, forskning, projektmetode, statistik,
data, sektorviden eller aktivitetskurser og organisationskurser.
Stk. 6

Videreuddannelse (1 år)
(60 ECTS points)
Der stilles krav om videreuddannelse (eller anden form for dokumentation af viden
om forskningsmetodik) på master-/kandidatniveau svarende til 1 år. Dette er udover
efteruddannelseskravet nævnt i stk. 5. Videreuddannelsen skal være anerkendt og
relevant for specialet og kan være en kombination af nedenstående eksempler:
•
•
•
•
•

Stk. 7

Relevante universitetsuddannelser
Relevante universitetsfag for specialet
Flere relevante fag med eksamen kan stykkes sammen svarende til 1 år
Større gennemført forsknings- eller udviklingsarbejde
Betydelig faglig publicering (udover kravene i stk. 7)
Mundtlig og skriftlig faglig formidling

Målgruppe skal være på MVU-niveau (Mellemlang Videregående Uddannelse) eller
derover.
Omfanget skal som minimum være:
A. 30 timers mundtlig formidling indenfor specialeområdet
Eksempler på mundtlige formidling, der vægtes svarende til 30 timer:
• Undervisning svarende til 30 timer
• Praktikvejledning svarende til 30 ugers praktik
• 12 timers faglig vejledning
• Oplæg og foredrag på kongresser
B. 15 sider skriftlig formidling inden for specialet
Eksempler på skriftlig formidling:
• 15 sider publiceret artikel
• 15 sider projektplaner/rapporter
• 15 sider udviklingsarbejde
• Posters eller bidrag til lærebøger svarende til 15 sider

§ 7.

Klagemuligheder
•
•

Klager fra ansøgere over Specialistnævnets afgørelse stiles til og behandles af
Specialistrådet. Specialistrådets afgørelse er endelig.
Klager fra Specialistnævnet over Specialistrådets afgørelser behandles af HB
HB’s afgørelse er endelig.
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•

§ 8.

Alle klager sendes til Etf’s sekretariat og skal modtages senest 14 dage efter
modtaget svar fra Specialistrådet.

Andre bestemmelser
Det er Specialistrådets ansvar, at Specialistordningen evalueres med henblik på
eventuelle justeringer på Repræsentantskabsmøderne.

Stk. 2

Økonomi ved de årlige behandlingsmøder
•
•
•
•

§ 9.

Etf betaler transport/forplejning til formanden for hvert Specialistnævn, samt den
eksterne repræsentant
FNE’en/EFS’en betaler transport/forplejning for den 2. ergoterapeutiske
repræsentant i nævnet, som de suverænt udpeger
Såfremt der ikke findes en entydig FNE/EFS indenfor området, betaler Etf
transport/forplejning for alle medlemmer i specialistnævnet
Man vil ikke modtage økonomisk godtgørelse/refusion for tabt arbejdsfortjeneste
for arbejdet i hverken Specialistråd eller Specialistnævn

Ikrafttrædelse og varighed
Specialistordningen trådte i kraft 15. oktober 2002.
Ændringer i specialistordningens vedtægter skal godkendes af HB. Nedlæggelse af
Specialistordningen skal vedtages på Repræsentantskabet.
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Bilag 1 til specialistordning inden for håndterapi
§6: Kriterier for godkendelse af specialister
Stk. 3: Erfaring som ergoterapeut svarende til 4 år inden for det pågældende speciale
Dele af de 4 års erhvervserfaring inden for specialet håndterapi skal være erhvervet på
specialiseret niveau.
Stk. 4: Vejledning/supervision (25 timer)
Der skal foreligge beskrivelse af, hvordan denne vejledning/supervision er foregået og
refleksioner omkring udbyttet.
Stk. 5.: Efteruddannelse (300 timer)
A.
Ergoterapifaglige efteruddannelseskurser (50 timer)
Kurser for ergoterapeuter i ergoterapeutiske teorier og metoder, fx kursus i AMPS, MOHO,
Canadisk Model, specielle undersøgelses –og/eller behandlingsmetoder.
B.
Specifikke emner inden for specialet (140 timer)
Kurser i aktuelle emner inden for specialeområdet håndterapi. Af de 140 timer, skal mindst 50
timer være kurser med højt fagligt niveau, advanced kursus m.m. Enkelt stående temadage kan
maksimalt tælle for 70 af timerne.
C.
Generel relevant efteruddannelse (80 timer)
Kurser i faglig vejledning, praktikvejledning, forskning, projektmetode, statistik, data,
sektorviden eller aktivitetskurser og organisationskurser. Herudover planlægning og
gennemførelse af relevante kurser, konferencer, seminarer, internationalt arbejde, o.lign.
D.
Caserapport (30 timer)
Der skal laves en caserapport over 1-2 patientforløb ansøger har haft. Følgende skal beskrives:
Anamnese, undersøgelse, behandlingsprincipper, refleksioner, evidens for de anvende
principper. Der skal anvendes en ergoterapeutisk referenceramme. Max 5 sider.
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