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Notat om nyspecialisering 

Anbefalinger til indsatsområder for Ergoterapeutforeningen 

 

Baggrund 

Ergoterapeutforeningen har igangsat et delprojekt om ’Nyspecialisering’ under fokusområdet ’Vi sætter pris 

på ergoterapi’, der har til formål at afdække udviklingstendenserne på det ergoterapeutiske arbejdsmarked 

efter strukturreformen i 2007. Fokus har været på, hvad der har forandret sig, hvilke positive og negative 

konsekvenser det har haft for borgerne og for ergoterapifaget, og hvordan ergoterapeuter kan bidrage i op-

gaveløsningen fremover. 

Afdækningen er sket gennem en mindre spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i juni 2012, hvor 

112 medlemmer deltog, og gennem tre fokusgruppeinterviews, der blev gennemført i august og september 

2012, hvor i alt 15 medlemmer har deltaget. Spørgeskemaet er blevet sendt til medlemmer af faglige selska-

ber, netværk, klubber, samt Ergoterapeutforeningens opinionspanel. Fokusgrupperne er blevet sammensat, 

så der er repræsentanter fra henholdsvis kommuner, regioner og uddannelsessteder, ledere og udviklingste-

rapeuter, samt repræsentanter fra vores faglige selskaber i hver gruppe.  

Der har spørgeskema og interviews været fokus på nye arbejdsområder for ergoterapeuter, hvor de syv 

nuværende specialeområder for ergoterapeuter ikke er en del af dette notet. Det vil sige, at notatet ikke 

kommer med anbefalinger til indsatser i forhold til børn, gerontologi, senhjerneskade, håndterapi, psykiatri, 

hjælpemiddelformidling og arbejdsmiljø/ergonomi. 

 

Forslag til indsatsområder 

Spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewsne har ikke overraskende vist, at der er sket en ræk-

ke ændringer på det ergoterapeutiske arbejde i kommuner og regioner siden kommunalreformen. Det drejer 

sig i særlig grad om, at der er kortere indlæggelsestider på sygehusene, og at en lang række af genoptræ-

ningsopgaverne er flyttet til kommunerne, hvilket har skabet nye betingelser for ergoterapi både i kommuner 

og regioner. Denne afrapportering har alene fokus på, hvilke muligheder for nye ergoterapeutiske specialer 

de ændrede vilkår har skabt, og hvor Ergoterapeutforeningen med fordel kan prioritere sin indsats fremadret-

tet.  

I spørgeskemaundersøgelsen og fokusgruppeinterviewsne har der vist sig at være en række gennemgående 

temaer og arbejdsområder. De er oplistet i nedenstående skema, derudover er det angivet, hvilke indsatser 

der foreslås igangsat i forhold til hvert område, om der allerede er igangsat en indsat, og hvordan området 

forslås prioriteret.   

Der er forslag om fire forskellige typer af produkter: 

 Businesscases – kan ergoterapi betale sig? Kræver ekstern bistand fra fx Implement. 

 Casebeskrivelser – hvad betød den ergoterapeutiske indsats for fru Jensen? 

 Markedsføringsmateriale – hvad kan ergoterapeuter? 

 Politik ark – hvad mener Ergoterapeutforeningen? 
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Fremtidens sygehuse     

Arbejdsområder med særligt potentiale for ergoterapeuter Forslag til produkter Prioritering 

Intensivafdelinger Markedsføringsmateriale   

AMA/FAM 
Markedsføringsmateriale,  
Politik-ark Er i gang  

 
 

  Fremtidens kommuner     

Arbejdsområder med særligt potentiale for ergoterapeuter Forslag til produkter Prioritering 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Businesscases, Markedsfø-
ringsmateriale,  
Politik-ark 

Forslås 
igangsat 
først 

Job- og beskæftigelsesområdet; herunder rehabiliterings-
teams og ressourceforløb  

Businesscases, Markedsfø-
ringsmateriale,  
Politik-ark 

Forslås 
igangsat 
først  

Fibromyalgi, smerte, ryg 

Businesscases,  
Casebeskrivelser Markedsfø-
ringsmateriale,  

Forslås 
igangsat 
først  

Hverdagsrehabilitering   Er i gang 

Velfærdsteknologi   Er i gang  

Demens Markedsføringsmateriale   

Nybyggeri     

Nye organisatoriske opgaver      

Arbejdsområder, der kræver særligt opmærksomhed Forslag til produkter Prioritering 

Forskning   Er i gang  

 
 

  Opgaver, der går på tværs af kommuner og regioner     

Arbejdsområder med særligt potentiale for ergoterapeuter Forslag til produkter Prioritering 

Mennesker med kroniske sygedommen, fx KOL, hjerte-
karsygedomme 

Businesscases, Markedsfø-
ringsmateriale,  
Politik-ark 

Forslås 
igangsat 
først  

Frivilligt arbejde  
Markedsføringsmateriale,  
Politik-ark 

Forslås 
igangsat 
først   

Dysfagi 
Casebeskrivelser Markedsfø-
ringsmateriale,  

Er besluttet, 
at indsats 
skal i gang  

Kræft   Er i gang  

Nye organisatoriske opgaver     

Arbejdsområder, der kræver særligt opmærksomhed Forslag til produkter Prioritering 

Øget krav om dokumentation     

Øget behov for koordinations- og tovholderfunktioner      

 

 


