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1. Forord 

Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse præsenterer hermed en mar-
kedsanalyse af det offentlige arbejdsmarked for ergoterapeuter. Markeds-
analysen er foretaget af Operate, som en del af Ergoterapeutforeningens 
fokusområde "Vi sætter pris på ergoterapi". Formålet med undersøgelsen 
har været at identificere en række særligt interessante jobmuligheder for 
ergoterapeuter med udgangspunkt i de syv specialeområder, som Etf's fag-
lige selskaber er bygget op omkring. Der vil således være en række andre 
arbejdsområder på det offentlige arbejdsmarked, som også er interessante 
for ergoterapeuter, men som ikke er omfattet af denne markedsanalyse. 
 
Baggrunden for undersøgelsen skal findes i mange forhold: Udviklingen af 
det danske velfærdssamfund, præget af finanskrise, demografiske udviklin-
ger og nye teknologiske muligheder, hvilket har været med til at sætte 
dagsordner om prioritering og nytænkning i det offentlige. Ergoterapiens 
position som nøglespiller i denne udvikling er forstærket. Den aktive borger, 
hvor optimering af ressourcer i og omkring sig er et ideal, fremstår tydeligt 
som en af visionerne for fremtidens velfærdssamfund. Det er dette mo-
mentum, som markedsanalysen skal understøtte. 
 
Genoptræning og rehabilitering har de senere år haft medvind både i regio-
nernes arbejde med at effektivisere behandling af sygdomme, og samarbej-
de med kommunerne om at få borgerne tilbage i tilværelsen og det aktive 
liv. Den store interesse for hverdagsrehabilitering har ændret dagsordenen 
på bl.a. ældreområdet. Antallet af ergoterapeuter i kommunerne har da 
også siden 2007 været i så stor vækst, at den har mere end kompenseret 
for den nedgang i antallet af ergoterapeuter i sygehusvæsenet, som kom-
munalreformen også medførte.  
 
Men vi kan ikke regne med at den udvikling fortsætter af sig selv. Det kræ-
ver nye faglige argumenter, dokumentation og bidrag til den løbende vel-
færdsdagsorden. 
 
Ergoterapeutforeningen har med "Vi sætter pris på ergoterapi" fokus på 
vækstområderne for ergoterapi. Denne markedsanalyse peger dels på fem 
businesscases med særlig stort potentiale for ergoterapeuter lige nu og 
herudover på tre strategiske anbefalinger ift., hvordan analysens resultater 
bedst muligt kan skabe værdi.  
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Jeg er sikker på, at analysen her kan give anledning til interessante diskussi-
oner, planer og initiativer, som bidrag til ergoterapiens arbejdsmarkedspo-
tentiale. 

 
Gunner Gamborg 
Formand, Ergoterapeutforeningen 
Marts 2015 
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2. Resumé 

Denne markedsanalyses resultater og konklusioner er en bearbejdning af 
medlemmernes indgående kendskab til de mange delområder af det offent-
lige arbejdsmarked, hvor ergoterapeuter finder beskæftigelse – suppleret 
med viden fra de offentlige arbejdsgivere. 
 
Markedsanalysens resultater kan opsummeres i fem overordnede konklusi-
oner om ergoterapeuternes muligheder på det offentlige jobmarked: 
 
1 Der er lige nu en unik situation med store muligheder 
2 Ergoterapi er anerkendt inden for kerneområderne, men ukendt uden 

for dem 
3 Realisering af potentialerne kræver fokus på afgrænsede fagområder 
4 Dokumentation og kommunikation til arbejdsgiverne efterspørges 
5 Ergoterapeuterne ønsker at være tæt på borgeren 
 
Derudover har Operate identificeret fem businesscases, som rummer et 
særligt stort potentiale for at realisere nye ergoterapeutstillinger, der vil 
have medlemmernes interesse. De fem cases præsenteres her i den seg-
mentering af medlemmernes interesser, som ligger til grund for Ergotera-
peutforeningens fokusområde ’Vi sætter pris på ergoterapi’.  
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3. Indledning 

Velfærdssamfundet har de seneste år været præget af finanskrise og krav 
om nulvækst i den offentlige sektor. Begrænsningerne i den offentlige øko-
nomi har skabt stor efterspørgsel på udvikling og innovation af velfærden. 
Der er kommet større fokus på, hvordan borgernes egne ressourcer kan 
aktiveres. Der er fokus på, at kvaliteten i den offentlige service skal styrkes 
via samarbejde på tværs af sektorer og bedre inddragelse af borgerne. 
 
Udviklingen har været til fordel for ergoterapifaget, når eksempelvis hver-
dagsrehabiliteringen er blevet rullet ud i de danske kommuner. Men ergo-
terapeuterne kan ikke regne med, at den positive udvikling fortsætter af sig 
selv. Derfor vil Ergoterapeutforeningen gå proaktivt ind i udviklingen af 
medlemmernes muligheder på det offentlige jobmarked. Denne markeds-
analyse giver et grundlag af viden, som udviklingsarbejdet kan baseres på. 
 
Inden resultater og konklusioner præsenteres, skal det understreges, at 
analyseprocessen, som har givet det nødvendige datamateriale, også er 
designet med et andet formål. Det har fra starten været et erklæret mål at 
engagere så mange medlemmer som muligt – for på den måde at øge fokus 
på udviklingen af det offentlige jobmarked internt i foreningen. 
 
Det er Operates vurdering, at dette er lykkedes i endnu højere grad end 
forventet. Medlemmernes store engagement blev tydeligt allerede tidligt i 
analyseprocessen, da mere end 2.000 ergoterapeuter besvarede spørge-
skemaundersøgelsen og på den måde bidrog til at give et solidt kvantitativt 
datamateriale. Derudover har Operate oplevet et enormt engagement fra 
medlemmerne ved workshops, dybdeinterviews, på hjemmesiden og på 
Facebook. 
 
Det er tydeligt, at ergoterapeuterne går op i udviklingen af deres fag. Og 
viljen til at engagere sig i deres faglige organisation har i høj grad været 
med til at bidrage til kvaliteten af markedsanalysen. 
 

Rapportens indhold 
 
I denne analyse af ergoterapeuternes muligheder på det offentlige jobmar-
ked præsenteres: 
 
● 5 konklusioner om situationen lige nu 
● 5 businesscases med særligt stort potentiale for ergoterapeuterne 
● 3 strategiske anbefalinger 
● Et overblik over datamaterialet 
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Hele analysen og samtlige konklusioner og anbefalinger tager udgangspunkt 
i Ergoterapeutforeningens fokusområde ’Vi sætter pris på ergoterapi’, som 
fokuserer på at udvikle de ergoterapeutiske ydelser. Det betyder bl.a., at 
analysen tager udgangspunkt i den segmentering af medlemmerne, som 
ligger til grund for arbejdet inden for dette fokusområde. 
 
På den baggrund er det ambitionen med markedsanalysen, at der præsen-
teres udviklingsmuligheder inden for hver af de fire felter i modellen neden-
for. Der skal altså identificeres et udviklingspotentialer i spændingsfeltet fra 
ergoterapeuter, som helst arbejder med velkendte ydelser inden for eksi-
sterende markeder, til de entreprenante ergoterapeuter, som vil udvikle 
helt nye ydelser til helt nye dele af det offentlige jobmarked. 
 

 
Med dette udgangspunkt har Operate designet en analyseproces, som iden-
tificerer en palet af forskellige udviklingspotentialer og samtidigt giver en 
samlet status på ergoterapeuternes rolle og muligheder på det offentlige 
jobmarked lige nu. 
 
Inden vi præsenterer konklusioner, businesscases og anbefalinger, vil vi kort 
gennemgå analysedesignet. 
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4. Analysedesign og metodevalg 

Markedsanalysen er designet til at tage udgangspunkt i Ergoterapeutfor-
eningens medlemmers indgående kendskab til det offentlige jobmarked. Så 
i stedet for at trække store datasæt, som sammenligner den økonomiske 
udvikling inden for område A med udviklingen inden for område B, har vi 
sat fokus på ergoterapeuternes faglighed, viden og ambitioner. 
 
Denne analyses resultater og konklusioner er altså en bearbejdning af med-
lemmernes indgående kendskab til de mange delområder af det offentlige 
arbejdsmarked, hvor ergoterapeuter finder beskæftigelse – suppleret med 
fem dybdeinterviews blandt repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere. 
 
I analysen er der blevet indsamlet datamateriale med følgende metoder: 
 
● 15 semi-strukturerede dybdeinterviews 

 
● 2019 svar fra medlemmer i kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 

 
● 10 workshops med fokus på deltagernes faglige speciale 

 
● 6 mini-interviews med workshopdeltagere, som blev delt på Facebook 

og www.etf.dk 
 

● 21 personlige indlæg fra medlemmer på www.etf.dk’s faglige fora 
 

● 1 Workshop for ’Vi sætter pris på ergoterapi’s styregruppe 
 
Datamaterialet er blevet indsamlet i en struktureret proces, hvor hver fase 
har dannet grundlaget for udviklingen af den næste: 

Foranalyse

15 interviews 
med 

ergoterapeuter 
og arbejdsgivere

Medlems-
undersøgelse

2019 besvarelser 
på spørgeskema 
via hjemmesiden

Faglige 
workshops

10 workshops på 
2½ time med 
fokus på et 

delområde, fx 
psykiatri

Online debat

Kvalitativt input 
fra medlemmer 

via etf.dk og 
Facebook

Styregruppe-
workshop

Inddragelse af 
Ergoterapeut-
foreningen i 

fortolkning af 
data
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5. Konklusioner 

På baggrund af datamaterialet har Operate gjort sig fem overordnede kon-
klusioner om ergoterapeuternes rolle og muligheder på det offentlige job-
marked. Konklusionerne er kendetegnet ved, at de er baseret på tendenser, 
som kommer til udtryk bredt i datamaterialet, på tværs af de forskellige 
metodevalg. Derudover kan konklusionerne ses som de grundlæggende 
muligheder og udfordringer i forhold til at indfri potentialet i de businessca-
ses, som præsenteres her i rapporten. 
 
1 Unik situation med store muligheder 
Den aktuelle udvikling i det offentlige – på tværs af kommuner, regioner og 
stat – giver ergoterapeuterne unikke muligheder for at få flere stillinger og 
samtidigt at gøre sig gældende inden for nye fagområder. Der kan ‘fiskes i 
rørte vande’ på grund af trends og reformer, fx hverdagsrehabiliteringen, 
ældremilliarden, folkeskolereformen, reformen af fleksjob & førtidspension 
samt bevægelsen af opgaver og jobs fra regioner til kommuner. 
 
2 Anerkendt inden for kerneområderne, ukendt uden for dem 
Ergoterapeuter arbejder med en række forskellige offentlige velfærdsopga-
ver, men det er meget forskelligt fra område til område, hvor kendt og an-
erkendt ergoterapeuternes bidrag er. Inden for kerneområderne, fx ældre 
og hjælpemidler, ved arbejdsgiverne, hvad en ergoterapeut kan og hvorfor 
hun er uundværlig. Men inden for flere af de mulige vækstområder, fx 
børn/unge og beskæftigelse, er kendskabet til ergoterapien begrænset. 
 
3 Udvikling kræver fokus på afgrænsede fagområder 
En direkte konsekvens af, at ergoterapeuter arbejder inden for en række 
relativt forskellige fagområder, er, at de fleste businesscases kræver, at der 
fokuseres på ergoterapiens effekt inden for et klart afgrænset område. 
Denne forudsætning er man nødt til at forholde sig til, når der skal arbejdes 
med at indfri det store potentiale for, at flere ergoterapeuter får arbejde i 
det offentlige – også inden for nye områder. 
 
4 Dokumentation og kommunikation til arbejdsgivere efterspørges 
Igennem hele analysen har de deltagende medlemmer haft et særligt ønske 
til dokumentation og kommunikation over for offentlige arbejdsgivere og 
beslutningstagere. Det kan være nødvendigt, at der i endnu højere grad 
fokuseres på enkeltområder – og hvad der konkret skal dokumenteres og 
kommunikeres til arbejdsgiverne for at påvirke deres viden og holdninger.  
 
5 Ergoterapeuterne ønsker at være tæt på borgeren 
Et meget stort flertal af ergoterapeuterne ønsker at arbejde så tæt på bor-
gerne som muligt. De kvalitative metoder – interviews og workshops – vi-
ser, at det simpelthen er her arbejdsglæden ligger. Denne konklusion åbner 
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for to muligheder: enten skal der primært fokuseres på at udvikle jobpoten-
tialet inden for områder og jobfunktioner, som indfrier dette ønske – eller 
også skal medlemmernes ønsker til deres arbejdsliv udvikles. 
 
 
Disse fem konklusioner sammenfatter det billede, som markedsanalysen 
tegner af ergoterapeuternes rolle og udviklingsmuligheder på det offentlige 
jobmarked. I næste afsnit vil vi præsentere fem udvalgte businesscases, 
som analysen viser, har et særligt stort potentiale i forhold til at udvikle er-
goterapeuternes muligheder. 

6. Businesscases 

Markedsanalysen er designet som en tragt, der i fokus er gået fra i starten 
at lave overordnede prioriteringer mellem fagområder til senere at blive-
mere og mere specifik på konkrete arbejdspladser og jobfunktioner.  
 
Det vil sige, at medlemsundersøgelsen tidligt i processen pegede på bl.a. 
ældreområdet, inklusion i folkeskolen og arbejdsrehabilitering, som områ-
der med stort uindfriet potentiale. Men det er først via de kvalitative meto-
der senere i processen, at der er kommet ord og fagligt indhold på, hvor de 
konkrete businesscases lå. 
 
De fem businesscases, som præsenteres her, er altså identificeret ved at 
krydse de kvantitative resultater med de deltagende ergoterapeuters kvali-
tative faglige input samt holdninger og viden fra de offentlige arbejdsgivere. 
 
Der er i løbet af markedsanalysen arbejdet med hypoteser om en lang ræk-
ke forskellige businesscases, men de fem, som præsenteres her, scorer sær-
ligt højt på følgende tre kriterier: 
 
1 Antal potentielle nye jobs til ergoterapeuter 

 
2 Realiserbarhed 

 
3 Medlemmernes ønsker 
 
Operate kommer med en konkret vurdering af potentialet i hver 
businesscase på disse tre dimensioner. På hver dimension vil det blive 
vurderet om potentialet er lille, medium, stort eller meget stort. 
Symboliseret med disse figurer: 
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En businesscase med symbolet for et lille potentiale på alle tre dimensioner 
giver altså relativt få nye offentlige stillinger til ergoterapeuter, den vil være 
svær at realisere og den vil kun passe til en lille andel af medlemmernes 
jobønsker. Denne symbolisering af potentialerne giver et intuitivt overblik 
over, hvor de primære udfordringer og største potentialer ligger i 
forbindelse med hver businesscase. 
 
Indledningsvis skal det siges, at der selvfølgelig ikke er identificeret den 
ideelle drømmecase, som bliver meget nem at indfri og giver tusindvis af 
offentlige stillinger, som alle ergoterapeuter drømmer om. Men de fem 
cases, som præsenteres her, kommer tættest på. De er dog alle i en vis grad 
udfordret på en eller flere af de tre dimensioner. 
 
I modellen neden for præsenteres de fem businesscases plottet ind i seg-
menteringen fra ’Vi sætter pris på ergoterapi’. Derefter præsenteres de i 
hvert sit beskrivende afsnit. 

 
Opsummerende er de fem businesscases med størst potentiale: 
 
1 Udvikle hverdagsrehabilitering i socialpsykiatrien 
2 Inklusionsvejleder på skoler, PPR og institutioner 
3 Sagsbehandler for udsatte borgere på jobcentre 
4 Udvikle markedet for ergoterapeuter på plejehjem 
5 Sikre ergoterapiens rolle i hverdagsrehabilitering 
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De vil nu blive uddybet i de kommende afsnit. 

6.1. Udvikle hverdagsrehabilitering i socialpsykiatrien 

Casebeskrivelse 
Markedsanalysen peger på, at der er et betydeligt potentiale for at ansætte 
flere ergoterapeuter i socialpsykiatriens special- og botilbud. Særligt er der 
potentiale for, at tankegangen og arbejdsmetoderne bag hverdagsrehabili-
tering i højere grad kommer i spil i socialpsykiatrien. For borgerne ved de 
socialpsykiatriske tilbud vil en større brug af hverdagsrehabilitering øge fo-
kus på den enkelte borgers udviklingsmuligheder. Til fordel for både borge-
ren og den kommunale økonomi. 
 
Det har stor værdi for arbejdet i socialpsykiatrien, at ergoterapeuter kan 
kombinere det sundheds- og det socialfaglige. Ergoterapeuter er godt klædt 
på i forhold til at arbejde med socialpsykiatriens grundlæggende præmis: 
udvikling og helbredelse sker bedst, hvis hele borgerens psykiske, sociale og 
helbredsmæssige situation inddrages. Dette udgangspunkt gør også ergote-
rapeuter velegnede til at skabe sammenhæng på tværs af sektorerne, som 
socialpsykiatrien er i berøring med. I den sammenhæng står mange ergote-
rapeuter stærkt på grund af deres kendskab til beskæftigelse, inklusion og 
velfærdsteknologi. 
 
Modsat socialpædagogerne, som fokuserer meget på socialt samvær og 
pædagogiske udviklingsperspektiver, kan ergoterapeuter arbejde systema-
tisk med målsætning og udvikling på baggrund af en grundig udredning.  
Socialområdet er en betydelig post på alle kommunale budgetter, hvorfor 
udviklingsperspektivet hos borgere med psykiatriske problemstillinger har 
stor interesse for de kommunale beslutningstagere. Som en ergoterapeut i 
foranalysen fortalte: ”Hos os leverer vi nu rehabiliteringsforløb, som løfter 
folk videre til egen bolig, i stedet for at de skal sidde i et botilbud, der koster 
30.000kr om måneden”. 
 

Hvor mange ergoterapeutstillinger kan det give? 
Der er allerede ergoterapeuter ansat i forskellige psykia-
triske funktioner på tværs af kommuner og regioner. Og 
her er over en årrække sket et ryk af arbejdspladser fra 
regioner over i kommuner. Men på baggrund af analysens 
resultater vurderes der at være et betydeligt potentiale 

for flere ergoterapeuter i socialpsykiatriske tilbud. Potentialet understreges 
af, at der ikke har været ligeså stor tradition for at ansætte ergoterapeuter 
ude på specialskoler, specialtilbud og psykiatriske botilbud. Samtidigt vok-
ser potentialet med det betydelige ryk af ansvarsområder og dermed ar-
bejdspladser fra regioner til kommuner. Her er socialpsykiatrien et af de 
områder, hvor rykket mærkes tydeligst. 
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Hvor nemt bliver det at realisere jobpotentialet? 
Mange af især de kommunale arbejdsgivere forbinder 
primært ergoterapeuter med rehabilitering, ældreområ-
det og hjælpemidler. Og der foregår lige nu en konkur-
rence mellem fysioterapeuter, sygeplejersker, socialpæ-
dagoger og socialrådgivere om disse stillinger inden for 

socialpsykiatrien. På trods af det vurderes det slet ikke at være umuligt at 
realisere potentialet i denne businesscase. Ergoterapeuternes faglige viden 
om psykiatri og evnen til at arbejde systematisk med målsætning blandt 
udsatte borgere gør, at deres faglighed repræsenterer et unikt værditilbud 
til de kommunale beslutningstagere. Det kræver en fokuseret indsats fra 
medlemmerne selv og Ergoterapeutforeningen, men til gengæld vil ar-
bejdsgiverne tage godt imod budskabet om ergoterapeuternes relevans. 
 

I hvor høj grad ønsker medlemmerne de nye stillinger? 
Markedsanalysen peger i retning af, at psykiatri hverken 
er det mest populære fagområde eller på den anden side 
et upopulært fagområde for ergoterapeuterne. Mange 
ergoterapeuter specialiserer sig inden for området og 
finder stor tilfredshed. Derfor vil der være en god andel af 

medlemmerne, som er interesseret i denne type stillinger. Uden at det er et 
arbejdsområde, som et stort flertal af medlemmerne drømmer om at enga-
gere sig i. 
 
Hvordan realiserer Ergoterapeutforeningen potentialet?  
På mange af arbejdspladserne, hvor disse stillinger findes, er der ikke et 
tilstrækkeligt kendskab til ergoterapeuters meget relevante faglighed. Det 
er ikke tilstrækkeligt kendt, hvor stor en andel af den ergoterapeutiske ud-
dannelse, som faktisk fokuserer på psykiatri. Derudover er der heller ikke et 
tilstrækkeligt kendskab til ergoterapeuternes evne til at sætte retning på 
sundheds-, omsorgs- og socialarbejdet.  
 
Der er behov for at flere arbejdsgivere forstår, at ergoterapeuter arbejder 
systematisk med målsætning på baggrund af grundig udredning. Medlems-
undersøgelsen viser, at ergoterapeuterne, som arbejder inden for psykiatri-
en, i særlig høj grad efterspørger, at de selv og Ergoterapeutforeningen i 
højere grad kommer i spil i forhold til den faglige udviklingen af psykiatrien. 
Derudover efterspørger de ligesom mange andre medlemmer kommunika-
tion af deres faglighed til arbejdsgivere og politikere.  
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Det vil være oplagt at løfte erfaringerne fra hverdagsrehabiliteringsdagsor-
denen over i socialpsykiatrien – både i forhold til efteruddannelse, dialog 
med arbejdsgivere og intern kommunikation i Ergoterapeutforeningen.  

6.2. Inklusionsvejleder på skoler, PPR og institutioner 

Casebeskrivelse 
Markedsanalysen peger på, at ergoterapeuter kan komme til at spille en 
større rolle på skoler og børneinstitutioner på grund af skolereformen og 
inklusionsdagsordenen. Men muligheden for at indfri potentialet er for-
mentligt begrænset i tid. Skolereformen betyder, at der lige nu er ’rørte 
vande’ omkring de mange pædagogstillinger fra SFO’er og lignende institu-
tioner. 
 
Lige nu arbejder mange kommuner og skoler med det udgangspunkt, at så 
mange pædagoger som muligt skal ansættes på skolerne pga. den længere 
skoledag og de nye ansvarsområder. Det er muligt, at en vis andel af disse 
stillinger kan omsættes til ergoterapeutstillinger, hvis der sættes fokus på, 
hvordan ergoterapeuter kan understøtte udviklingen af læringsmiljøerne på 
skolen. Det ergoterapeutiske fokus på aktiviteter er stærkt i forhold til ud-
viklingen af de fysiske rammer og de pædagogiske tilbud på skolerne. Man-
ge steder vil ergoterapeuter også kunne bidrage til implementeringen af 
reformen. Kravene til øget fysiske aktivitet og understøttende undervisning 
er konkrete dele af skolereformen, hvor ergoterapeutiske kompetencer er 
meget relevante. 
 
Ergoterapeuterne skal ikke overtage undervisning eller de pædagogiske op-
gaver. Derimod kan ergoterapeuterne arbejde systematisk med målsæt-
ning, hvilket er vigtigt i forhold til at hjælpe med at lægge individuelle un-
dervisningsplaner. Ergoterapeuterne skal vejlede og sparre med lærerne, og 
de kan bidrage med screening af eleverne i forhold til sociale og helbreds-
mæssige udfordringer. I den sammenhæng vil det have stor værdi, at ergo-
terapeuter både har sundheds- og socialfaglig viden. 
 
I andre lande, fx Norge og USA, har man ergoterapeuter ansat til børn med 
særlige behov på skoler og institutioner. I Danmark findes der allerede nog-
le ergoterapeuter, som er ansat i PPR, hvor de udfylder en konsulentfunkti-
on på kryds af en række folkeskoler. På baggrund af markedsanalysen vur-
deres det, at mange flere ergoterapeuter kan ansættes på større skoler, i 
klynger af institutioner og i det kommunale PPR. 
 

Hvor mange ergoterapeutstillinger kan det give? 
Hvis der for alvor bliver skabt opmærksomhed omkring 
børneergoterapeuters relevans for arbejdet med inklusi-
on og implementering af skolereformen, kan det medføre 
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et betydeligt antal nye stillinger for medlemmerne. Da det vil betyde, at der 
åbner sig en række muligheder på tværs af alle de danske kommuner. Det 
er et fagområde, hvor ergoterapeuterne på nuværende tidspunkt ikke spil-
ler en markant rolle – især når man fokuserer på de kommunale skoler og 
fritidsordninger. 
 

Hvor nemt bliver det at realisere jobpotentialet? 
Det er en stor udfordring for realiseringen af potentialet, 
at arbejdsgiverne inden for området ikke har kendskab til 
ergoterapeuternes relevante kompetencer. Arbejdsgiver-
ne kender simpelthen ikke til ergoterapeuters uddannelse 
og efteruddannelse inden for børneområdet. På skolerne 

har man vænnet sig til, at pædagogerne spiller en rolle som ’den anden 
personalegruppe’, men hverken medarbejdere eller ledere er vant til at an-
dre faggrupper spiller en rolle.  
 
Samtidigt gør både den enkelte pædagog og deres faglige organisationer 
lige nu en betydelig indsats for at fremtidssikre deres rolle i den danske fol-
keskole. En udfordring, som ligger blandt medlemmerne, er, at mange ergo-
terapeuter har meget svært ved at se sig selv i stillinger, hvor der ikke ek-
splicit efterspørges en ’Ergoterapeut’ – også i de tilfælde hvor det mest af 
alt handler om stillingsbetegnelsen. Derfor vurderes det, at denne busi-
nesscase kræver en særligt høj prioritering af Ergoterapeutforeningen og en 
betydelig investering af ressourcer i både intern og ekstern udvikling for at 
indfri potentialet. 
 

I hvor høj grad ønsker medlemmerne de nye stillinger? 
”Alle ergoterapeuter starter med at drømme om at ar-
bejde med børn”, var en af de bemærkelsesværdige for-
tællinger fra de faglige workshops. Og på tværs af data-
indsamlingen peger markedsanalysen på, at mange med-
lemmer gerne ser, at der kommer bedre muligheder for 

at arbejde med børn og unge. Særligt gerne flere stillinger, som er placeret i 
offentligt regi. 
 
Hvordan realiserer Ergoterapeutforeningen potentialet?  
Hvis dette potentiale skal realiseres kræver det en højt prioriteret indsats 
fra Ergoterapeutforeningen og medlemmerne. Indsatsen skal sætte ind på 
mange niveauer – nationalt, kommunalt og på de enkelte skoler – og den 
skal leveres konkrete bud på, hvordan en ergoterapeut skaber værdi i for-
hold til fx inklusion. Det bliver derudover afgørende, at der sættes ind med 
en fokuseret indsats over for skolelederne, som stort set alle har en lærer-
baggrund og er vant til at ansætte lærere. Derfor bliver det også vigtigt, at 
man kommunikerer tydeligt, at ergoterapeuterne ikke skal overtage under-
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visningsopgaver, men skal fungere som et fagligt supplement i forhold til 
udviklingen af læringsmiljøet og i forhold til at løfte inklusionsopgaven. 
 
Indsatsen er nødt til at ske med udgangspunkt i to erkendelser. For det før-
ste, er det afgørende, at der bliver handlet hurtigst muligt – det er lige nu, 
at reformen bliver implementeret, og det er nu, at den nye hverdag bygges 
op på landets mange skoler. For det andet, skal man være indstillet på, at 
det bliver et langt, sejt træk, hvorfor det fulde potentiale først vil blive ind-
friet over en årrække. Resultaterne kommer, når de gode erfaringer spre-
des og kendskabet til ergoterapeuterne øges ude på skolerne og i børne- og 
ungeforvaltningerne. 

6.3. Sagsbehandler for udsatte borgere på jobcentre 

Casebeskrivelse 
På jobcentrene og i de kommunale beskæftigelsesforvaltninger er der et 
fortsat voksende behov for sagsbehandlere, som har kompetencer i forhold 
til særligt udsatte borgere, fx som koordinerende sagsbehandlere i det 
kommunale rehabiliteringsteam. Reformerne af førtidspensions- og fleks-
jobordningerne har skabt behov hos kommunerne, som kræver nye kompe-
tencer af dem i forhold til at løfte opgaverne. Med reformerne er det bl.a. 
blevet et lovkrav, at jobcentrene nu skal have faglige kompetencer i forhold 
til borgernes sundhedsmæssige udfordringer. 
 
Derfor er der potentiale for, at ergoterapeuter kan blive en vigtig medar-
bejdergruppe i forhold til at løfte kvaliteten af disse ydelser fra jobcentrene. 
Der er nu og vil fremadrettet være flere borgere med mere komplekse 
sammensætninger af udfordringer – både fysiske, psykiske og sociale – på 
jobcentrene. Især arbejdet med borgere, som har psykiske sygdomme og 
sårbarheder, er en udfordring.  
 
Derfor vil det for mange jobcentre og rehabiliteringsteams være en fordel, 
at få flere ergoterapeuter ansat med et særligt fokus på den fysiske, psyki-
ske og sociale helhed. De udsatte borgere er kendetegnede ved, at de har 
behov for at fokusere på et længere udviklingsperspektiv, hvor ergotera-
peuten kan hjælpe borgeren ved at arbejde systematisk med målsætning og 
individuelt tilrettelagte handlingsplaner. 
 

Hvor mange ergoterapeutstillinger kan det give? 
Der er et betydeligt potentiale for at realisere flere ergo-
terapeutstillinger af denne type. Samtlige kommuner skal 
nu have særlige rehabiliteringsteams, som bl.a. har an-
svaret for ressourceforløbene. Det er teams med oplagte 
jobfunktioner for ergoterapeuter. Potentialet understre-
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ges også af medlemsundersøgelsen, hvor ergoterapeuterne peger på ar-
bejdsrehabiliteringer som et af de områder med størst uindfriet potentiale.  
 
 

Hvor nemt bliver det at realisere jobpotentialet? 
Det er meget positivt, at arbejdsgiverne i foranalysen har 
nemt ved at se ergoterapeuternes relevans på jobcentre-
ne. Så selvom det ikke er et af de traditionelle kerneom-
råder for ergoterapeuter, så anerkender arbejdsgiverne, 
at ergoterapeutiske kernekompetencer er meget relevan-

te inden for dette område. Der vil dog fortsat være en betydelig konkurren-
ce med socialrådgivere og til dels sygeplejersker samt socialpædagoger om, 
hvem der er de rigtige til at bestride disse stillinger. 
 

I hvor høj grad ønsker medlemmerne de nye stillinger? 
Markedsanalysen peger på, at der findes en betydelig 
andel af ergoterapeuterne, som ønsker at arbejde med 
borgernes arbejdsliv – eller tilbagevenden til arbejdsmar-
kedet. I forhold til disse stillinger som sagsbehandlere er 
det dog en udfordring, at mange ergoterapeuter har me-

get svært ved at se sig selv i stillinger, som der ikke er tydeligt opslået til en 
’Ergoterapeut’. Derfor er det vigtigt, at der også internt i Ergoterapeutfor-
eningen arbejdes med at tydeliggøre det interessante ergoterapeutiske ar-
bejde, som findes her. 
 
Hvordan realiserer Ergoterapeutforeningen potentialet?  
På en del jobcentre, hvor disse stillinger findes, er der ikke et tilstrækkeligt 
kendskab til ergoterapeuternes meget relevante faglighed. Det er ikke til-
strækkeligt kendt, hvor stor en andel af den ergoterapeutiske uddannelse, 
som faktisk fokuserer psykiatri og udvikling blandt udsatte borgere.  
 
Der er behov for at flere arbejdsgivere forstår, at ergoterapeuter altid ar-
bejder systematisk med målsætning på baggrund af grundig udredning. 
Medlemsundersøgelsen viser, at ergoterapeuterne, som beskæftiger sig 
med arbejdsrehabilitering, i særlig høj grad efterspørger, at deres faglighed 
kommunikeres tydeligere til arbejdsgiverne. 
 
Det kan hænge sammen med, at arbejdet på jobcentre med de særligt ud-
satte borgere i høj grad minder om andre traditionelle ergoterapeutiske 
opgaver inden for psykiatri og socialområdet. Det ved en betydelig andel af 
arbejdsgiverne bare ikke. En fokuseret indsats fra foreningen og medlem-
merne, som kobler ergoterapi tættere sammen med fx opgaverne i de 
kommunale rehabiliteringsteams vil formentlig have en betydelig effekt. 
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6.4. Udvikle markedet for ergoterapeuter på plejehjem 

Casebeskrivelse 
Markedsanalysen peger på et betydeligt potentiale for, at endnu flere ergo-
terapeuter kan finde beskæftigelse inden for ældreområdet. I næste busi-
nesscase vil vi beskrive, hvordan der ligger en vigtig opgave i at fremtidssik-
re ergoterapeuternes centrale rolle inden for hverdagsrehabilitering. Men i 
denne case beskrives det, hvordan der ligger et særligt stort uindfriet po-
tentiale for ergoterapeutisk beskæftigelse ude på plejehjemmene. 
 
Hverdagsrehabiliteringen, som er blevet en landsdækkende succes i hjem-
meplejen, kan med fordel overføres til plejehjem, hvor man også kan øge 
borgernes livskvalitet og funktionsevne med udgangspunkt i de eksisteren-
de ressourcer. Potentialet opstår til dels pga. formelle krav, fx at borgere 
med demens fremover skal screenes for rehabiliteringsmuligheder. Dels 
ligger potentialet i en tydeliggørelse af, at selv svækkede borgere, som bor 
på plejehjemmene, har mulighed for udvikling ved hjælp af rehabilitering. 
 
Der er et betydeligt potentiale i at tydeliggøre over for arbejdsgiverne, at de 
ikke nødvendigvis behøver at investere i dyrt udstyr, men også kan fokusere 
på at systematisere det tværfaglige samarbejde på plejehjemmet. Eksem-
pelvis igennem et ergoterapeutisk fokus på rehabilitering via fx medicin, 
aktiviteter og fokus på konkrete problemstillinger som dysfagi. 
  
Ergoterapeuterne har allerede vist deres betydelige værdi for kommunerne 
i hverdagsrehabiliteringen under hjemmeplejen. Men da målgruppen er en 
anden end i hjemmeplejen, skal det tydeliggøres over for arbejdsgiverne på 
plejehjemmene, at ergoterapeuter også her kan skabe værdi igennem deres 
systematiske arbejde med målsætning og udvikling blandt de ældre. 
 

Hvor mange ergoterapeutstillinger kan det give? 
Medlemsundersøgelsen peger på et betydeligt potentiale 
for endnu flere ergoterapeutstillinger inden for ældreom-
rådet. Resten af markedsanalysen peger på, at en betyde-
lig andel af dette potentiale findes på plejehjemmene. 
’Ældre-milliarden’, som blev en realitet i forbindelse med 

2013 finansloven, er også med til at motivere kommunerne til at tænke 
endnu mere i rehabilitering og udviklingen af ældreplejen. 
 

Hvor nemt bliver det at realisere jobpotentialet? 
Ældreområdet er et af de fagområder, hvor ergoterapeu-
ternes kompetencer og værdi er bredt anerkendt blandt 
arbejdsgiverne og de andre faggrupper. Derfor er dette 
en businesscase, hvor det vil være nemmere at overbevi-
se om ergoterapiens relevans. Den vigtigste indsats bliver 
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at tydeliggøre, hvilke konkrete arbejdsopgaver og ansvarsområder, ergote-
rapeuter er de rigtige til at løfte på et plejehjem. 
 

I hvor høj grad ønsker medlemmerne de nye stillinger? 
For rigtig mange medlemmer er ældreområdet en hjem-
mebane. Det betyder, at det vil have betydelig værdi for 
dem, at mulighederne for beskæftigelse inden for ældre-
området fortsat udvikles. Samtidigt peger analysen også 
tydeligt på, at et stort flertal af medlemmerne foretræk-

ker at være så tæt på borgerne som muligt. En mulighed, som arbejde på 
plejehjemmene i høj grad vil tilbyde dem. 
 
Hvordan realiserer Ergoterapeutforeningen potentialet?  
Ligesom med flere af de andre businesscases kræver indfrielsen af potentia-
let, at der både kommunikeres internt i foreningen til medlemmerne om de 
konkrete muligheder – og direkte til arbejdsgiverne ude på plejehjemmene. 
Det er vigtigt, at ergoterapeuternes konkrete værdiskabelse på hjemmene 
er i fokus, fx løftet af den faglige kvalitet og forbedringerne af økonomien. 
 
At få flere ergoterapeuter ansat vil for det enkelte plejehjem være en god 
investering, som på længere sigt forbedrer hjemmets samlede økonomi. 
Eksempelvis hvis ergoterapeuter i højere grad tænkes ind som en fast del af 
plejen, træning og vejledning af assistenter og hjemmehjælpere.  
 
Denne businesscase kan med fordel tænkes sammen med konsoliderings-
opgaven i den næste, selvom denne case taler for en fokuseret indsats in-
den for et konkret delområde af ældreplejen, plejehjemmene. 

6.5. Sikre ergoterapiens rolle i hverdagsrehabilitering 

Casebeskrivelse 
Hverdagsrehabiliteringsdagsordenen har været ekstremt positiv for ergote-
rapeuterne, både i forhold til at give faglig anerkendelse og i forhold til at få 
flere stillinger på det offentlige jobmarked. Hverdagsrehabiliteringen er nu 
blevet udrullet inden for ældreområdet i hele landet og fremover bliver det 
et lovkrav. Det betyder, at en stor andel af beskæftigelsespotentialet er 
blevet indfriet. 
 
Markedsanalysen peger dog på, at der ligger en vigtig businesscase i fortsat 
at sikre ergoterapien en central rolle i udviklingen af hverdagsrehabilitering 
som praksis og som overordnet dagsorden. Andre professioner har for 
længst fattet interesse for stillingerne inden for området, og der vil fremad-
rettet være en øget konkurrence i forhold til, hvem der har hvilket ansvar i 
den enkelte kommunes arbejde med hverdagsrehabilitering. 
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Ergoterapeuterne kan med fordel fortsat gå offensivt ind i videreudviklin-
gen af hverdagsrehabiliteringstankegangen for fortsat at sikre deres skarpe 
profil inden for området. Det skal understreges, at ergoterapeuter er den 
faglige garanti for, at der arbejdes systematisk med målsætning og udvikling 
blandt de ældre. På et mere overordnet niveau handler det om at sikre, at 
hverdagsrehabilitering er synonym med ergoterapi, når der skal tages be-
slutninger om udvikling og drift ude i kommunerne.  
 

Hvor mange ergoterapeutstillinger kan det give? 
En stor andel af det umiddelbare jobpotentiale er allere-
de indfriet i forbindelse med hverdagsrehabilitering, som 
det er tænkt ind i fx den kommunale hjemmepleje. Men 
der er potentiale for endnu flere ergoterapeutstillinger 
inden for ældreområdet, også bare i at hverdagsrehabili-

teringen rulles fuldt ud i samtlige kommuner. Lige nu motiverer bl.a. ’ældre-
milliarden’ kommunerne til fortsat at tænke udvikling af rehabiliteringen. 
Men det skal også understreges, at en central del af potentialet i denne 
businesscase ligger i at få konsolideret de nyvundne stillinger inden for 
hverdagsrehabilitering som offentlige jobs, der mange år ud i fremtiden skal 
bestrides af ergoterapeuter. 
 

Hvor nemt bliver det at realisere jobpotentialet? 
Ergoterapeuterne står med rigtigt stærke kort på hånden 
på grund af hverdagsrehabiliteringens historik og faglige 
udvikling. Derfor er der ’medvind på cykelstien’, når ergo-
terapeuterne skal konsolidere deres betydning inden for 
hverdagsrehabilitering. Arbejdsgiverne anerkender gene-

relt, at ergoterapi giver et særligt bidrag til ældreområdet i forhold til at 
skabe aktiviteter i hjemmet. 
 

I hvor høj grad ønsker medlemmerne de nye stillinger? 
Medlemmerne ser ældreområdet som et kerneområde. 
Mange identificerer sig selv og deres arbejdsdag med om-
rådet og finder stor arbejdsglæde inden for området. Der 
er andel medlemmer, som helst søger imod andre fagom-
råder. Men for en stor andel af medlemmerne vil det ha-

ve stor værdi, at ergoterapiens rolle i hverdagsrehabiliteringen – samt de 
medfølgende offentlige stillinger – fremtidssikres og fortsat udvikles. Her 
ligger dog en potentiel udfordring i forhold til medlemmernes ønske om at 
arbejde tæt på borgerne, da ergoterapeuterne i arbejdet med hverdagsre-
habilitering ofte fungerer konsulterende og instruerende for social- og 
sundhedspersonalet. 
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Hvordan realiserer Ergoterapeutforeningen potentialet?  
For Ergoterapeutforeningen og medlemmerne handler det om at slå fast, 
hvorfor ergoterapi er et uundværligt kerneelement i arbejdet med hver-
dagsrehabilitering. Det handler om fortsat at byde ind med fagligt indhold, 
arrangementer samt kommunikation både internt og eksternt om hver-
dagsrehabilitering, som understreger, at ergoterapeuterne er ’thought 
leaders’, når det kommer til dette fagområde. Ergoterapeuter skal positio-
neres som en fast del af plejen, træning og vejledning af assistenter og 
hjemmehjælpere. 
 
Indholdsmæssigt bliver det vigtigt, at ergoterapeuternes værdi tydeliggøres 
på parametre, som har betydning for de kommunale beslutningstagere og 
arbejdsgivere. Det er eksempelvis budskaber som: flere ergoterapeuter be-
tyder, at der kan spares på andre faggrupper – og dermed forbedres den 
samlede offentlige økonomi.  
 

7. Strategiske anbefalinger 

På baggrund af de overordnede konklusioner og de udvalgte businesscases 
kommer Operate her med tre strategiske anbefalinger. De gives med fokus 
på, hvordan Ergoterapeutforeningen bedst muligt kan omsætte den nye 
viden om det offentlige jobmarked til værdi for medlemmerne. 
 
1 Reagér på de unikke muligheder lige nu 
Hele Velfærdsdanmark står lige nu i en unik situation med massive refor-
mer, ryk af opgaver fra regioner til kommuner og fokus på rehabilitering og 
borgerens evne til at være selvhjulpen. Det er et tidspunkt med unikke mu-
ligheder for ergoterapeuterne. Når krisestemningen tager af, vil fokus skifte 
igen. Derfor bør Ergoterapeutforeningen snarest udnytte de særlige betin-
gelser, som præger den offentlige velfærd lige nu, til at kapitalisere på en 
eller flere af de ovenstående businesscases. 
 
2 Kommunikér om arbejdet med målsætning blandt udsatte borgere 
Som gentaget flere gange i rapporten er ergoterapeuternes rolle på det of-
fentlige jobmarked præget af at ske inden for en række forskellige fagom-
råder. Men en ting har de identificerede businesscases til fælles: ergotera-
peuterne arbejder systematisk med målsætning blandt udsatte borgere. Det 
vil være oplagte at starte en kampagne af kommunikation (i bred for stand: 
PR, hvidbøger, kaffemøder, sociale medier, faglige arrangementer osv.) til 
offentlige arbejdsgivere om netop denne ergoterapeutiske evne.  
 
3 Prioritér få businesscases og sats 100% på dem 
Hvis så stor en andel af det identificerede jobpotentiale skal indfris som mu-
ligt, så er det afgørende, at Ergoterapeutforeningen udvælger relativt få 
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fagområder og jobfunktioner – og gennemfører en fokuseret indsats for at 
skabe opmærksomhed omkring ergoterapiens relevans over for både ar-
bejdsgiverne, politikerne og foreningens egne medlemmer. Spredt fægtning 
med mange fokusområder øger risikoen for, at man samlet set ingen gen-
nemslagskraft har. 
 

8. Bilag – centrale resultater fra medlemsundersø-
gelsen 

I dette afsnit gengiver vi tabeller med en håndfuld af de centrale resultater 
fra medlemsundersøgelsen, som er baseret på 2019 besvarelser fra med-
lemmerne og derfor er en vigtig del af grundlaget for markedsanalysens 
konklusioner og anbefalinger. 

8.1. Fagområder med stort potentiale 
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Ovenstående tabel viser, hvordan medlemmerne prioriterer, når de skal 
vælge tre fagområder, som rummer et særligt stort potentiale for flere er-
goterapeutstillinger i kommuner og regioner.  
 
Ældreområdet, inklusion i folkeskolen og arbejdsrehabilitering er alle tre i 
fokus i de endelige businesscases, men der er ikke blevet prioriteret en case 
med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, selvom medlemmerne 
samlet set prioriterer området højest. Det er der flere årsager til. 
 
For det første, har medlemmerne i de kvalitative dele af analysen meget 
svært ved at konkretisere potentialet i egentlige jobfunktioner og offentlige 
velfærdsydelser. For det andet, har arbejdsgiverne i foranalysen svært ved 
at se, hvad der gør ergoterapeuter bedre kvalificeret til at arbejde med fo-
rebyggelse og sundhedsfremme end andre sundhedsfagpersoner, fx syge-
plejersker og fysioterapeuter. 
 
En sandsynlig del af forklaringen er, at ”Sundhedsfremme og forebyggelse” 
rent metodisk er for bred en formulering til at indgå i en spørgeramme af 
denne type. Formentlig vil meget af potentialet, som medlemmerne ser, 
blive indfriet ved at fokusere konkret på andre fagområder, fx inklusion og 
psykiatri. 
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8.2. Andre dygtige fagforeninger 
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Hvilken faglig organisation er særligt dygtig til 
at sikre medlemmerne offentlige stillinger?

Ved ikke Dansk Sygeplejeråd

DJØF FOA

Danske Fysioterapeuter Socialpædagogernes Landsforbund

Dansk Socialrådgiverforening Lægeforeningen

Danmarks Lærerforening Ingen af ovenstående
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8.3. Hvad skal Ergoterapeutforeningen blive bedre til? 
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Hvad skal Ergoterapeutforeningen blive bedre 
til i forhold til offentlige arbejdspladser?

At fortælle politikerne om medlemmernes evner og faglighed

At fortælle om medlemmernes evner og faglighed i medierne

At dokumentere effekten af medlemmernes arbejde

At bringe fagligheden i spil i forhold til udviklingen af den offentlige
velfærd
At sikre medlemmerne gode muligheder for efteruddannelse

At fortælle arbejdsgivere om medlemmernes evner og faglighed

At hjælpe medlemmerne med at blive faglige specialister
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8.4. Hvilket fagområde er deltagerne knyttet til 
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Hvilket fagområde føler du dig tættest knyttet 
til?

Ældreområdet
Neurorehabilitering
Psykiatri
Velfærdsteknologi/hjælpemidler
Andet
Sundhedsfremme/forebyggelse
Inklusion i folkeskolen
Ledelse
Arbejdsrehabilitering
Ingen af delene


