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Overordnet hensigt  

Synliggøre hvilke kompetencer ergoterapeuter skal 
have for at varetage forskellige typer af 
hjælpemiddel formidling 

• Arbejdsgiver kan se, hvad der kan forventes af en 
ergoterapeut, og kan stille realistiske krav

• Ergoterapeut kan se, hvilken faglig kvalitet der skal 
leveres

• Ergoterapeut  og arbejdsgiver har rettesnor til behov 
for eventuel efteruddannelse og oplæring



Formål

• Konkretisere krav til ergoterapeutiske kompetencer inden 
for forskellige typer af hjælpemiddelformidling

• Medvirke til at ergoterapeuter der arbejder på 
hjælpemiddelområdet har de rette kompetencer og løser 
deres opgaver med høj faglig kvalitet

• Medvirke til ensartethed og gennemsigtighed i 
ergoterapeutisk hjælpemiddelformidling på tværs af 
sektorer og geografi

• Medvirke til at udbydere af kompetenceudvikling og 
uddannelse får viden om behov for relevante tilbud til 
ergoterapeuter på hjælpemiddelområdet



Indhold

• Afgrænsning af hjælpemiddelbegrebet

• Arbejdsområder

• Lovgivning

• Hjælpemiddelformidlingsprocessen

• Kompetencer

• Uddannelsesmuligheder

• Perspektiver

• Forfattere og sparringspartnere

• Terminologi og definitioner

• Litteraturliste



Beskrivelse af kompetencer

• Fire niveauer

• Seks trin i hjælpemiddelformidlingen og 
kvalitetsudvikling

• Tre typer af kompetencer



Beskrivelse af kompetencer

• Fire niveauer
• Basalt niveau: alle ergoterapeuter

• Avanceret niveau: ergoterapeuter med myndighedsfunktion

• Specialiseret niveau

• Avanceret og specialiseret niveau med akademisk overbygning

• Seks trin i hjælpemiddelformidlingen og 
kvalitetsudvikling

• Tre typer af kompetencer



Beskrivelse af kompetencer

• Fire niveauer

• Seks trin i hjælpemiddelformidlingen og 
kvalitetsudvikling
• Undersøgelse og indsamling af oplysninger

• Analyse og vurdering

• Valg af hjælpemiddel

• Afgørelse

• Implementering

• Opfølgning og evaluering

• Kvalitetsudvikling

• Tre typer af kompetence



Beskrivelse af kompetencer

• Fire niveauer

• Seks trin i hjælpemiddelformidlingen og 
kvalitetsudvikling

• Tre typer af kompetence
• Viden

• Færdigheder

• Kompetencer 



Sådan ser beskrivelserne ud



Eksempel på forskelle mellem 
niveauerne

Basalt niveau



Eksempel på forskelle mellem 
niveauerne

Avanceret niveau



Eksempel på forskelle mellem 
niveauerne

Specialiseret niveau



Eksempel på forskel mellem 
niveauerne

Avanceret og specialiseret niveau m. akademisk overbygning



Et andet eksempel på forskelle 
mellem niveauerne

Valg af hjælpemiddel



Perspektiver
• Hvad kan kompetenceprofilerne bruges til?

• Vil de kunne bruges efter hensigten?

• Kan de styrke ergoterapifagets position?

• Kan de styrke vores faglige identitet på hjælpemiddelområdet?



Tak for i dag

Åse Brandt – aabr@socialstyrelsen.dk

Didde Neuchs Christensen – fb5t@kk.dk

Beate Jarl – bj@etf.dk

mailto:aabr@socialstyrelsen.dk
mailto:fb5t@kk.dk
mailto:bj@etf.dk

