
VI SÆTTER PRIS PÅ ERGOTERAPI
AFTAGERNES OPFATTELSE AF DE ERGOTERAPEUTISKE YDELSER

Baggrund og formål

Ergoterapeutforeningen har foretaget en undersøgelse blandt aftagerne af ergoterapi. Formålet er at tegne inspirationsbilleder af, hvordan forskellige 
interessenter opfatter de ydelser ergoterapeuter tilbyder, værdien af ydelserne samt kommunikerbarheden af dem. Inspirationsbillederne skal give forståelse 
for interessenternes opfattelser og derigennem danne udgangspunkt for diskussioner vedrørende de forskellige muligheder og udfordringer ergoterapeuter 
står overfor samt understøtte ude-fra-og-ind perspektivet i den igangværende udarbejdelse af et ydelseskatalog.

Der er gennemført i alt 10 interviews med interessenter på kommunalt og regionalt niveau samt fra patientforeninger og forsikringsverdenen.  
Interviewpersonerne er valgt så de repræsenterer et centralt administrativt og/eller økonomisk beslutningsniveau  De udsagn og tendenser, der præsenteres 
på plakaterne er et forsøg på at give et billede af, hvordan andre ser ergoterapi, og er hverken repræsentativt eller udtryk for en objektiv sandhed. Der er 
desuden gennemført et interview med Gunner Gamborg, formand for Ergoterapeutforeningen, for at give et billede af, hvordan foreningen ser på fagets 
udviklingsmuligheder og udfordringer. Interviewene er gennemført i maj 2011.

Interviewene bliver her præsenteret på 7 plakater med temaerne: 

• Øget dokumentation, forskning og metodeudvikling

• Tværfagligt samarbejde

• Beskrivelser af ergoterapeuter som faggruppe

• Beskrivelser af faget og den værdi der leveres

• Beskrivelser af de ergoterapeutiske ydelser

• Eksempler på udviklingsmuligheder på eksisterende ergoterapeutiske fagområder

• Det mener Ergoterapeutforeningen om fagets udviklingsmuligheder og hovedudfordringer

Plakaterne har til formål at sætte gang i debatten om, hvordan vi udvikler en robust profession og sikrer en fortsat samfundsmæssig efterspørgsel på de 
ergoterapeutiske ydelser. 



ØGET DOKUMENTATION, FORSKNING OG METODEUDVIKLING

Øget dokumentation, forskning og metodeudvikling kan være med til at sikre:

• Tilførsel af penge til områder, hvor ergoterapi anvendes

• Styrket faglighed indad og dermed øget ambitionsniveau og øget faglig stolthed

• Styrket faglighed i forhold til omverdenen og dermed større mulighed for at udvikle de tværfaglige 
samarbejder, større gennemslagskraft ift. at sætte dagsordenen på feltet samt flere gode historier 
og derigennem øget kendskabsgrad

• Adgang til at blive en del af diverse sundhedsforsikringer

En øget dokumentation af praksis på et forskningsbaseret 
grundlag, så det kan anvendes på uddannelsen, vil kunne være 
med til at øge ambitionsniveauet blandt ergoterapeuter og kan 
medføre, at de bliver mere dagsordensættende generelt indenfor 
feltet. Der bør satses på oprettelse af flere phd.’er og 
kandidatgrader indenfor faget.”

Stig Langvad
Formand, Danske Handicaporganisationer

En styrket faglighed kan være med til at sikre øget faglig stolthed og 
større gennemslagskraft ift. omverdenen og andre faggrupper

For at kunne udøve selvstændig faglighed i samarbejdet med 
andre faggrupper er det nødvendigt, at man er meget skarp på sin 
egen faglighed. For at styrke fagligheden kan man øge 
anvendelsen af dokumentation og forskning samt metodeudvikle i 
højere grad end i dag.”

Lone Vesterman Rasmussen
Seniordirektør, Kolding Kommune

Ergoterapeuter skal blive endnu bedre til at anvende og udvikle 
kvalificerede og validerede tests. Og til at anvende dem korrekt. 
Der er en tendens til at tests anvendes, men tilpasses den givne
situation, hvilket underminimerer fagligheden.”

Elsebeth Elsted
Leder, Faaborg-Midtfyn Kommune

Der mangler mere viden om, hvorvidt ergoterapi 
virker. Det er et problem i en tid med knappe 
ressourcer, hvor der konstant skal spares og 
prioriteres mellem forskellige tilbud. I dag er det 
ikke nok med erfaring for at ergoterapi virker –
der kræves dokumentation og evidens for at 
praksis virker. Man kan med fordel skele til, 
hvordan fysioterapeuter har håndteret samme 
problemstilling.”

Lene Witte
Direktør, Gigtforeningen

Som følge af den pressede økonomi er den offentlige sektor i stadig større grad tvunget 
til at prioritere mellem ydelser og kræver derfor i stigende grad evidens for praksis

Kommunernes dokumentationskultur har en mere kvalitativ og beskrivende karakter 
end den meget kvantitative tilgang i det regionale sygehusvæsen. Det er en udfordring, 
fordi det er svært at måle præcis, hvilke opgaver der løses i kommunerne og i hvilket 
omfang. Ergoterapeuterne kan spille en rolle ift. at udvikle sammenlignelige 
dokumentationsmetoder, og dermed være med til at styrke den kommunale 
genoptræning.”

Maj-Britt Winther
Konsulent, KL

Vi stiller krav til, at vores leverandører til sundhedsordningen kan 
påvise effekt eller høj grad af sandsynliggørelse af den givne 
behandling. Evidens for effekten er altså altafgørende i forhold til 
at blive en del af tilbuddet i sundhedsordningen hos os og 
sundhedsforsikringer generelt.”

Jakob Sand Kirk
Underdirektør, PensionDanmark

At kunne påvise forskningsbaseret evidens har betydning for 
fagets udviklingsmuligheder i forhold til sundhedsforsikringer



TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE ER EN UDFORDRING OG ET OMRÅDE MED BEHOV FOR UDVIKLING

Det opleves, at ergoterapeuter har ambitioner om at indgå i tværfagligt samarbejde, men at forskellige barrierer gør, at ambitionerne sjældent udleves i praksis

1. Manglende tydelighed i forhold til den ergoterapeutiske monofaglighed

Ergoterapeuter arbejder tæt sammen med andre fagligheder i hverdagen, men der er en tendens 
til, at der snarere praktiseres parallelle monofaglige forløb frem for reel tværfaglighed. 
Årsagen er, at der for de enkelte faggrupper mangler en rigtig stærk monofaglighed. For at kunne 
indgå i reelle tværfaglige samarbejder kræver det, at man er dygtig til at vide præcis, hvad de 
andre kan og hvor snitfladerne mellem faggrupperne er. Og det kræver, at man selv er 
monofagligt stærk og er helt skarp på, hvilke ydelser man tilbyder.”

Eva Borg
Vicedirektør, Region Hovedstaden

Ergoterapeuter har en stor udfordring i forhold til at udøve en selvstændig faglighed i samarbejdet 
med andre faggrupper. Det kræver, at man bliver mere skarp på den ergoterapeutiske faglighed. 
Hvis det faglige niveau skærpes og fagets indhold og afgrænsning tydeliggøres, vil mulighederne 
for reelt tværfagligt samarbejde øges. Samtidig vil der blive skabt mere synlighed omkring selve 
de ergoterapeutiske ydelser i tværfaglige sammenhænge.”

Lone Vesterman Rasmussen
Seniordirektør, Kolding Kommune

Ergoterapeuter har gode forudsætninger for at gå foran i arbejdet med at italesætte og udvikle 
det tværfaglige arbejdsmiljø, da faget i sig selv har en holistisk og tværfaglig tilgang.”

Maj-Britt Winther
Konsulent, Kommunernes Landsforening

2. En fragmenteret hverdag

Ergoterapeuter kan godt se nytteværdien i at arbejde tværfagligt, 
men deres hverdag er ofte fragmenteret i afdelinger og andre former 
for adskillelse, der gør, at tværfagligheden mangler i praksis. Der 
arbejdes ofte i teams, men de omfatter sjældent hele borgerens 
virkelighed. Ét team fokuserer fx kun på genoptræningen, men 
resten af hverdagsaspekterne er ikke inddraget.”

Stig Langvad
Formand, Danske Handicaporganisationer

Der er dog samtidig en opfattelse af, at ergoterapeuter har gode forudsætninger for 
at være med til at udvikle tværfagligheden



BESKRIVELSER AF ERGOTERAPEUTER SOM FAGGRUPPE

1. De pæne og loyale piger uden stor gennemslagskraft

Der er en opfattelse af, at ergoterapeuterne som 
faggruppe især består af ”pæne piger”, der er dygtige til 
deres arbejde, men som mangler gennemslagskraft i 
forhold til andre faggrupper.

Ergoterapeuter beskrives som loyale overfor systemet, 
hvilket gør, at de til tider ikke holder på deres faglige ret, 
men bøjer af i konfrontationen med andre fagligheders 
argumenter.

En anden opfattelse af ergoterapeuterne er, at der ikke 
er stor viden om dem og de ydelser de leverer, fordi de 
ikke formår at gøre opmærksomme på sig selv som 
faggruppe. 

2. Den anonyme og lettere indesluttede faggruppe

Ergoterapeuterne er ”pæne piger”, der desværre alt for 
ofte lader sig spise af med de givne omstændigheder i 
stedet for at kæmpe for den optimale løsning. Dermed 
er de i nogle tilfælde med til at reducere lovgivningens 
niveau ved at lade andre fagligheders argumenter gøre 
sig gældende på bekostning af egen faglighed. De 
måtte gerne langt oftere sætte hælene i og holde på
deres faglige ret.”

Stig Langvad
Formand, Danske Handicaporganisationer

Ergoterapi er en anonym branche. Sammenlignet med 
sygeplejersker, hvor folk udefra har et billede af, at de 
er mange og står sammen og er stolte og stærke. Det 
samme ses ikke hos ergoterapeuterne. Jeg tror ikke, at 
de ikke er stolte, men de lukker nok lidt omkring sig 
selv. Det er ikke ergoterapeuterne, du ser på stå oppe 
på barrikaderne.

De er hamrende engagerede og dygtige, men hvad 
hjælper det faget, hvis der ikke er andre, der opdager 
det?”

Stig Langvad,
Formand, Danske Handicaporganisationer

Der er generelt alt for lidt kendskab til, hvad 
ergoterapi er. Derfor har ergoterapeutforeningen en 
stor opgave i at gøre sig mere synlige som 
faggruppe uden for egne rækker.”

Lene Witte
Direktør, Gigtforeningen

Jeg ser en klar udfordring i forhold til, at der er 
ekstrem lav kendskabsgrad til de ydelser 
ergoterapeuterne leverer. Manglende kendskab kan 
være en direkte årsag til at ergoterapeuter 
anvendes i lavere grad. Så det kan da godt være, at 
man skulle gå ud og fortælle lidt mere om, hvad 
man kan.”

Niels Dieter Röck
Overlæge, Odense Universitetshospital

Der er for lille kendskab til ergoterapeuterne. For at øge 
kendskabet til faget kræver det, at vi bliver langt bedre 
til at kommunikere vores ydelser til modtagerne. Vi skal 
blive langt skarpere i forhold til at definere ydelserne og 
til at vise de resultater og den værdi, vi skaber. Her har 
vi en kæmpe udfordring.”

Gunner Gamborg
Formand, Ergoterapeutforeningen



BESKRIVELSER AF FAGET OG DEN VÆRDI DER LEVERES

Uafhængighed

”Ergoterapi omsætter funktioner til 
hverdag, og er med til at øge 
selvstændighed og uafhængighed. Det er 
værdifuldt for den enkelte borger og 
samfundet som helhed. Især med de 
velfærdsudfordringer vi har i dag.”

Lone Vesterman Rasmussen
Seniordirektør, Kolding Kommune

”Den ergoterapeutiske kernefaglighed består i at 
hjælpe borgerne til at leve så godt som muligt, 
med de funktionsnedsættelser de har. Der tænkes 
i muligheder frem for alene at fokusere på fysiske 
begrænsninger, som der ellers kan være en 
tendens til i det behandlende sundhedsvæsen.”

Maj-Britt Winther 
Konsulent, Kommunernes Landsforening

”Hjerneskader påvirker ofte evnen til at udføre 
dagligdags funktioner, og her kan ergoterapi 
være med til at sikre, at folk får genlært de 
funktioner, de har mistet. Ergoterapi er med til at 
sikre, at folk kan klare de dagligdagsting, der 
forhindrer, at man bliver isoleret. 

Ergoterapien gør folk  mest muligt parate til at 
være en del af et dagligliv. Det er enormt vigtigt. 
Ellers bliver man isoleret og ensom.”

Lise Beha Erichsen
Direktør, HjerneSagen

”Værdien af ergoterapi er, at det hjælper folk til 
at være mere selvhjulpne, så man undgår at 
være afhængig af andre, så vidt det er muligt. 
Man skal kunne klare sig selv i dagligdags-
forhold, som at kunne tage tøj på, sørge for 
personlig hygiejne, madlavning og rengøring. Og 
det er jo vigtigt for alle mennesker at være så lidt 
afhængig af andres hjælp som muligt.”

Lene Witte
Direktør, Gigtforeningen

”Der er nok ikke andre fag, der har samme 
fokus på dagligdagsfunktioner, som 
ergoterapi har, derfor ville en verden uden 
ergoterapi være en fattigere verden.”

Stig Langvad
Formand, Danske Handicaporganisationer

Selvstændighed

Forhindrer isolation 
og ensomhed

Fokus på
dagligdagsfunktioner

Selvhjulpenhed

Fokus på muligheder

At fungere i  hjemmet

Værdi til den enkelte



”Genstanden for ergoterapi er, hvordan hverdagen fungerer og 
for eksempel at sætte struktur og mønster på hverdagen. Derfor 
er ergoterapeuter med til at levere en ekstremt vigtig 
samfundsværdi – nemlig dét, at mennesker har en duelig 
hverdag uanset deres individuelle vilkår.

Gunner Gamborg
Formand, Ergoterapeutforeningen

”Ergoterapeuter har et holistisk syn på patienterne. 
De ser borgeren, der lever et helt liv og har fokus 
på borgernes dagligdag. Det ligger i faget at 
tænke i helheder og på tværs, hvilket er styrken i 
faget.”

Maj-Britt Winther
Konsulent, Kommunernes Landsforening

”Ergoterapeuter leverer stor værdi til 
patientforløb, fordi de netop kan få
patienterne til at fungere i hverdagen igen.”

Niels Dieter Röck
Overlæge, Odense Universitetshospital

”Ergoterapien afdækker, hvilke deficit en patient 
har i forhold til at kunne overskue eller 
koordinere hverdagen. Psykisk syge oplever ofte 
deres hverdag som vanskelig, og derfor er 
ergoterapi meget værdifuld, fordi faget har en 
række metoder til at kunne strukturere 
hverdagen og hjælpe til at få en hverdag med 
indhold.”

Eva Borg, Vicedirektør
Region Hovedstaden Psykiatri

”Der er stor værdi i den viden ergoterapeuter har om 
arbejdsstillinger og arbejdspladsens indretning. Det er 
vigtigt for at undgå nedslidning som følge af dårlige 
arbejdsstillinger.

Det er vigtig viden dels for den enkelte borger, men også
for samfundet generelt, da det sikrer, at folk er 
arbejdsdygtige og kan klare sig selv i hverdagen.”

Lene Witte
Direktør, Gigtforeningen

Fokus på hverdagen

Livskvalitet

Fokus på helheden

At fungere på arbejdet

Undgå nedslidning

Værdi til samfundet



BESKRIVELSER AF DE ERGOTERAPEUTISKE YDELSER

”På gigtområdet består de 
ergoterapeutiske ydelser primært 
af træning af hænderne og de 
aktiviteter hænder anvendes til 
samt brugen af hjælpemidler, fx 
til at gå med, så man kan fungere 
i hverdagen.”

Lene Witte
Direktør, Gigtforeningen

Eva Borg
Vicedirektør, Region Hovedstaden Psykiatri

”Ergoterapi anvendes især til at 
udrede patienter, men også til 
behandlingen. Der er tale om 
ADL, færdighedstræning og 
empowerment. I udredningen 
vurderes, hvilket funktionsniveau 
en given person har, og hvordan 
man opnår de færdigheder, man 
gerne vil have.”

Niels Dieter Röck
Overlæge, Odense Universitetshospital

”Her i afdelingen deltager ergoterapeuter i 
genoptræningen og rehabilitering af håndpatienter. Det 
drejer sig om træning af almindelige daglige forhold – dvs. 
træning i at kunne bruge sin hånd igen. At kunne spise, 
sy, skrive. Hvis der er særlige behov for hjælpemidler er 
ergoterapeuterne også med inde over det. På neurologi-
området består ydelserne især af at teste patienterne og 
en mere kognitiv genoptræning.”

Eksempler på ydelser:

• Genoptræning

• Vedligeholdende træning 

• Rehabilitering

• Kognitiv træning

• Indlæringstræning

• Brug af hjælpemidler

• Rådgivning og vejledning

• Visitering til hjælpemidler og hjemmehjælp

• Teste og udrede færdigheder i forhold til givne       
funktioner

•Empowerment

Maj-Britt Winther
Konsulent, Kommunernes Landsforening

”Ergoterapi består bl.a. af genoptræning og vedligeholdende træning i forhold til 
funktionsnedsættelser. Ergoterapeuter anvendes også i nogle kommuner som 
visitator til hjemmehjælp og hjælpemidler.”

Stig Langvad
Formand, Danske Handicaporganisationer

”Ergoterapeuter har opgaver i 
forhold til rådgivning, vejledning 
og visitering. Desuden 
varetager de en række centrale 
roller vedrørende genoptræning 
af daglige funktioner, fx 
påklædning, gribeteknik eller 
træningen af tungen i forhold til 
tale.”

Lise Beha Erichsen
Direktør, HjerneSagen

”Hjerneskader som følge af blodpropper medfører ofte lange genoptræningsforløb. Der 
trænes i at kunne lave mad, gå ud og handle, tage bussen, gå på trapper – alt! Der er 
ofte tale om kognitiv træning, hvor den ramte lærer redskaber til at få hverdagen til at 
fungere igen. Det kan fx være kalendersystemer eller andre måder at strukturere 
hverdagen.”



EKSEMPLER PÅ UDVIKLINGSMULIGHEDER PÅ EKSISTERENDE ERGOTERAPEUTISKE FAGOMRÅDER

Der er stadig større krav til at være længere tid på arbejdsmarkedet, 
hvilket medfører krav til, at vi stadigvæk kan bruge hjerne, hænder og 
krop. Så der kan være et stort felt for ergoterapeuter i forhold til at 
sikre, at folk kan blive på arbejdsmarkedet. ”

Lene Witte
Direktør, Gigtforeningen

Der er muligheder for at udvide arbejdsfeltet i forhold til forebyggelse. 
For eksempel kan børn og unges anvendelse af mobiltelefoner måske 
få konsekvenser for hændernes funktionsevne senere i livet.”

Lene Witte
Direktør, Gigtforeningen

Fastholdelse på arbejdsmarkedet og forebyggelse

Der er en opfattelse af, at ergoterapeuter vil kunne anvendes i langt højere 
grad end i dag til fastholdelse på arbejdsmarkedet og forebyggelse generelt.

Det kan fx være på arbejdsmiljøområdet i forhold til korrekte arbejdsstillinger 
eller i forhold til at sikre, at sygedagpengemodtagere vender hurtigere tilbage 
til arbejde igen.

Det kan også være i forhold til at sikre, at den teknologiske udvikling ikke 
medfører ergonomisk uhensigtsmæssige vaner i befolkningen.

Ergoterapeuter kan i højere grad end i 
dag stille deres ekspertise til rådighed til 
produktudvikling i industrien i stedet for, 
at de ergoterapeuter, der arbejder i 
industrien, primært fungerer som 
sælgere af eksisterende produkter.”

Stig Langvad
Formand, Danske 

Handicaporganisationer

Produktudvikling i industrien

Der ses et udviklingsområde for ergoterapeuter i industrien i forhold til at 
udvikle ergonomiske produkter. 

For eksempel er der udviklingspotentiale på emballageområdet i forhold til at 
sikre, at emballage giver nem adgang til produkter uden behov for at skulle 
anvende hjælpemidler.

Ansættelse i private plejevirksomheder

Ergoterapeuter har muligheder for at søge mere ud på det private 
arbejdsmarkedet, som fx private plejevirksomheder. Virksomhederne 
har brug for ergoterapeuterne, hvis de skal kunne matche de 
kommunale tilbud. De færreste ergoterapeuter tænker i de baner, fordi 
der i faget er tradition for ansættelse i det offentlige.”

Lone Vesterman Rasmussen
Seniordirektør, Kolding Kommune

Der er tradition for offentlig ansættelse indenfor faget, men ergoterapeuter vil 
også kunne finde anvendelse i de private plejevirksomheder, der bliver stadig 
mere udbredte, i takt med den stigende udlicitering i kommunerne.



Demensområdet er et stort udviklingsområde for ergoterapeuter, da 
den viden ergoterapeuterne har om kognitiv træning fra neurologi-
området, vil kunne være til stor gavn for borgere med demens. Af en 
eller anden grund er det ofte sygeplejersker, der anvendes i dag på
demensområdet.”

Elsebeth Elsted
Leder, Faaborg-Midtfyn Kommune

Demensområdet

Der er en opfattelse af, at ergoterapeuter vil kunne finde ansættelse på
demensområdet i langt højere grad end i dag.

Kommunernes overtagelse af genoptræning efter Sundhedsloven er 
stadig i en udviklingsfase, så ergoterapeuterne har virkelig god 
mulighed for at påvirke området og til at være med udvikle og opbygge 
genoptræning i kommunalt regi.”

Maj-Britt Winther
Konsulent, Kommunernes Landsforening

Opbygning af den kommunale genoptræning og rehabilitering

Ergoterapeuter har gode muligheder for fortsat at udvikle 
hverdagsrehabiliteringsområdet. Alle de projekter, der iværksættes for 
tiden indenfor rehabilitering viser, at det at få trænet i hjemmet og 
inddrage borgeren giver god mening i forhold til for eksempel at
begrænse hjemmehjælp.”

Hanne Jensen
Leder, Silkeborg Kommune

Kommunerne er stadig i gang med at udvikle genoptræningsområdet. Der er 
derfor en oplevelse af, at der er et udviklingspotentiale for ergoterapeuter i 
forhold til sikre, at ergoterapien stadig har en central rolle i den kommunale 
genoptræning og rehabilitering.

Desuden er der mange kommuner, der ikke har egne tilbud målrettet børn, så
her er der også et udviklingspotentiale i forhold til at udbygge de kommunale 
tilbud.

Ergoterapeuter vil kunne anvendes i langt højere grad som visitatorer til 
hjemmehjælp. Ergoterapeuternes fokus på rehabilitering og borgerens 
færdigheder giver god mening på området, frem for det nuværende 
fokus på borgerens begrænsninger og behov for service. Det vil hjælpe 
borgerne til en mere aktiv hverdag og potentielt mindske behovet for 
passivt kompenserende hjælp.”

Maj-Britt Winther
Konsulent, Kommunernes Landsforening

Visitator-rollen

Ergoterapeuter vil i højere grad end i dag kunne indgå i visitation til 
hjemmehjælp i kommunerne, til gavn for den enkelte borger og potentielt 
også den kommunale økonomi. 



DET MENER ERGOTERAPEUTFORENINGEN OM FAGETS UDVIKLINGSPOTENTIALE OG HOVEDUDFORDRINGER

Gunner Gamborg
Formand, Ergoterapeutforeningen

Ergoterapiens udviklingspotentiale Fagets hovedudfordringer.

Udvikling indenfor de eksisterende områder

”Ergoterapeuter har udviklingspotentiale i forhold til for 
eksempel neurologi, psykiatri, og familiebehandling, hvor 
andre vil kunne se, at vores ydelser er fagligt 
velbegrundede og får menneskers meget forskellige 
hverdagsliv til at hænge sammen.”

De nuværende strukturer giver dårlig tilgængelighed 
til ergoterapi 

”Faget har udviklingspotentiale på en række områder på
det offentlige og private arbejdsmarked, men der ligger en 
udfordring i at gøre ergoterapi mere tilgængelig for 
borgerne som samlet målgruppe. I de nuværende 
organisatoriske strukturer, hvor anvendelse af ergoterapi 
ofte foregår på baggrund af en henvisning, kan det være 
svært at udbrede fagets nytteværdi til det private 
arbejdsmarked. Hvis vi kan knække nødden i forhold til 
synlighed og tilgængeligheden til borgerne, er vi et langt 
stykke ad vejen.”

Ansættelse i privat regi
”Jeg tror, at der, som minimum de næste årtier, heldigvis 
stadig vil være en stor overvægt af ergoterapeuter i den 
offentlige sektor i forhold til i en privat velfærdssektor. Jeg 
tror dog, at ergoterapeuter i fremtiden vil finde anvendelse 
også i private finansieringssystemer. Jeg tror ikke, det er et 
spørgsmål om, hvorvidt det vil ske, men snarere et 
spørgsmål om hastigheden.

Hvis jeg skal tænke i alternativer til de traditionelle 
”kundegrupper” for ergoterapeuter, så tror jeg, at der i 
fremtiden er et udviklingspotentiale i forhold til at yde 
ergoterapi direkte til personer udenom sundhedssystemet, 
og som en del af sundhedsforsikringer. Desuden er der en 
potentiel aftagergruppe hos arbejdsgiverne i forhold til 
medarbejdersupport og et bedre arbejdsmiljø.”

Ydelserne er svære at kommunikere
”Genstandsfeltet for ergoterapi er forholdsvist abstrakt og 
kan derfor være vanskelig at være bevidst om, før man 
selv havner i en situation, hvor hverdagen ikke fungerer 
for én selv eller en pårørende. Det er en mere abstrakt og 
sammensat funktionsproblemstilling end dét, at ens 
skulder ikke kan bevæge sig. Derfor er ydelserne sværere 
at kommunikere til omverdenen.

Noget helt afgørende i forhold til at kunne kommunikere 
ydelserne er, at vi skal bryde med vores dominerende 
selvforståelse af, at faget først og fremmest handler om 
helheder. Vi skal nu blive i stand til at kaste os ind i 
helhederne for den enkelte, og derved få atomiseret og 
beskrevet nogle konkrete ydelser, der er vigtige og kan 
sælges. Vi skal være bedre til at gøre de konkrete faglige 
ydelser rationelt begrundede og til at sætte fokus på
ydelsernes output. Jo mere rationelle og tydelige vi kan 
være, des bedre. Det kommer til at kræve en kulturel 
ændring indenfor fagets udbydere, ergoterapeuterne.”

Ergoterapeuter som coaches

”Ergoterapeuter kan også levere stor merværdi udenfor 
det traditionelle, offentlige sundhedsvæsen. Vores 
kompetencer gør, at vi kan finde anvendelse som fx 
coaches, fordi vi har viden om relationer mellem person 
og omgivelser, og det at bryde vaner. Vi har et godt 
erfaringsgrundlag her – det er ikke bare en fix idé om, at 
nu vil vi også være coaches. Vi har rent faktisk en 
faglighed at byde ind med på hele denne 
livsstilsinteresse, netop fordi vores fokus er på indholdet i 
hverdagen.”


