
 
 

Ergoterapeutforeningens Advisory Board på hjælpemiddelområdet 

Kommissorium 

Baggrund for etablering af Advisory Board på hjælpemiddelområdet for Ergoterapeutforeningen  
Ergoterapeuter står traditionelt stærkt, når der drejer sig om hjælpemidler. Men i en virkelighed, hvor 
organisering og opgaver inden for social- og sundhedsvæsenet forandres med meget stor hastighed, er 
der behov for at fastholde og udvikle ergoterapeuternes stærke position i forhold til hjælpemidler og 
andre kompensatoriske tiltag – både på det private og på det offentlige arbejdsmarked. 
 
Ergoterapeutforeningen gennemførte i 2015/16 et projekt med henblik på at kortlægge udviklingen på 
området samt igangsætte et arbejde med at opnå en fremtidig medlemsorganisering, som kan 
understøtte foreningen i den politiske og faglige interessevaretagelse. En af projektets anbefalinger var 
etablering af et advisory board med en bred sammensætning af medlemmer med interesse for og viden 
om ergoterapi på hjælpemiddelområdet. 
  

Formål 
Advisory Board er et rådgivende forum, der skal fungere som kreativ strategisk sparringspart for 
Ergoterapeutforeningen. Advisory Board skal således understøtte Ergoterapeutforeningens politiske og 
faglige arbejde på hjælpemiddelområdet og medvirke til at skabe tæt forbindelse mellem foreningens 
indsats og medlemmernes daglige praksis. 
 

Opgaver 

 Deltage i drøftelser af faglige temaer, som kan udvide Ergoterapeutforeningens faglige viden om 
teori og praksis på hjælpemiddelområdet og medvirke til at øge offentlighedens kendskab til 
ergoterapi inden for området. 

 Medvirke til nye medlemsinitiativer på hjælpemiddelområdet. 

 Bidrage ved udarbejdelse af høringssvar i forhold til lovforslag mv. 

 Bidrage til initiativer, der kan fremme dokumentation for og evidensbasering af ergoterapeutiske 
ydelser inden for hjælpemiddelområdet. 
 

Advisory Board har ingen beslutningskompetence, men skal fungere rådgivende og understøttende i 
forhold til Egoterapeutforeningens arbejde på hjælpemiddelområdet. 
 
Advisory Board kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper. 
 

Organisering 
Medlemmerne af Advisory Board udpeges af Ergoterapeutforeningen blandt foreningens medlemmer og 
består af: 

 Formanden for Ergoterapeutforeningen (formand for Advisory Board) 

 3-4 ergoterapeuter fra det kommunale område (hhv. myndighedsområdet, udførerområdet og 
udviklingsområdet) 

 1 ergoterapeut fra sygehusområdet 

 1 ergoterapeut med egen virksomhed  

 1 ergoterapeut ansat i det private område 

 1 ergoterapeut fra ergoterapeutuddannelserne 

 1-2 ergoterapeuter, der arbejder med forskning 



Godkendt af Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse september 2016 

 
Advisory Board afholder møde 1-2 gange årligt. Formanden udarbejder dagsordner til møderne og 
indkalder med mindst 4 ugers varsel. 
 
Ergoterapeutforeningens sekretariat betjener Advisory Board. 
 
Posten som medlem af Advisory Board er ulønnet. Udgifter i forbindelse med Advisory Board afholdes af 
Ergoterapeutforeningen. 
 

 


