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23. september 2019 

 

Flere ergoterapeuter i kommunerne 

Kommunerne er over tid blevet det største ansættelsesområde for ergoterapeuter. 

Ergoterapeutforeningen er generelt optaget af, hvordan det går med beskæftigelsen og 

rehabiliteringen i kommunerne. 

De tal, der kan trækkes fra det kommunale og regionale løndatakontor, viser, at der 

ansættes flere ergoterapeuter og at vi dermed som faggruppe er i fokus i kommunerne. Der 

er dog store forskelle fra kommune til kommune. TR’erne i hver enkelt kommune kan i 

samarbejde med deres regionsformand få en pejling af, hvorvidt man er ansat i en 

kommune, der vægter ergoterapeuter højt eller lavt i forhold til bemandingen. 

For at få et billede af rehabiliteringsindsatsen har vi spurgt de medlemmer, der er ansat i 

kommunerne og som samtidig er en del af Ergoterapeutforeningens medlemspanel om 

deres syn på indsatsen i kommunerne. 

En af de særlige opmærksomhedspunkter, som Ergoterapeutforeningen har, er, hvorvidt 

det frie valg på genoptræning efter syv dage (§140) fører til, at rehabilitering efter 

Serviceloven bliver nedprioriteret i kommunerne. 

 

Flere ansatte 

Antallet af ergoterapeuter i kommunerne er fra april 2015 til april 2019 steget med ca. 700 

personer, svarende til 600 fuldtidsstillinger. Det viser tal fra det kommunale og regionale 

løndatakontor (KRL). 

I april 2015 var der ansat 4.750 ergoterapeuter svarende til 4.282 fuldtidsstillinger. 

I april 2019 var der ansat 5.455 ergoterapeuter svarende til 4.882 fuldtidsstillinger. 

 

Store geografiske forskelle 

Stigningen dækker dog over store geografiske forskelle. Nogle kommuner har mange 

ergoterapeuter ansat, mens andre har få. Der er også store geografiske forskelle, hvis man 
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sætter antallet af ergoterapeuter i forhold til kommunens indbyggertal eller antallet af 

indbyggere over 75 år.  

Det er desværre ikke muligt at skaffe tal, der viser i hvilke funktioner, ergoterapeuterne 

præcist er ansat i de enkelte kommuner. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne 

en kommune med en anden kommune på et mere detaljeret niveau. Det er alene muligt at 

sammenligne kommunerne på baggrund af deres samlede antal ansatte ergoterapeuter. 

 

Nogle har reduceret – andre har øget antallet 

Ca. 25 kommuner har reduceret i antallet af ergoterapeuter fra april 2015 til april 2019, 

mens 30 kommuner har øget antallet af ergoterapeuter eller antallet af ergoterapeuter på 

fuld tid med over 20 procent. 

 

Medlemmernes oplevelser 

For at få medlemmernes vurdering af, hvorvidt der skæres i den rehabiliterende indsats i 

kommunerne, gennemførte Etf en undersøgelse i juli 2019 blandt de kommunalt ansatte 

deltagere i foreningens medlemspanel, der er ansat inden for hverdagsrehabilitering § 83a, 

vedligeholdelsestræning § 86 eller genoptræning § 86. 

113 kommunalt ansatte medlemmer valgte at deltage i undersøgelsen. Da det ikke fremgår 

af undersøgelsen, i hvilke kommuner de 113 er ansat, kan der ikke konkluderes på tværs af 

kommuner. Dertil kommer, at det lave antal respondenter gør, at undersøgelsen ikke er 

repræsentativ.  

Undersøgelsen giver et indblik i 113 ansattes vurdering af den rehabiliterende indsats i 

deres egne kommuner. 

 

Sat ned i arbejdstid eller fyret 

Undersøgelsen viser, at cirka hver sjette af de adspurgte ergoterapeuter, der arbejder med 

rehabilitering, inden for det sidste år har oplevet selv at blive sat ned i arbejdstid eller blive 

fyret - eller har oplevet, at ergoterapeutiske kolleger er blevet det. Der er dog tale om få 

ergoterapeuter, der har svaret. 

12 ud af 73 ergoterapeuter har oplevet det inden for hverdagsrehabilitering § 83a, og 4 ud 

af 28 har oplevet det inden for vedligeholdelsestræning § 86. Ingen ergoterapeuter inden 

for genoptræning § 86 har oplevet det. 
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Skåret ned tidsmæssigt eller ydelsesmæssigt 

Flere ergoterapeuter har ifølge undersøgelsen oplevet, at der inden for det seneste år er 

blevet skåret ned tidsmæssigt eller ydelsesmæssigt på rehabiliteringen. Der er igen tale om 

få besvarelser. 

Inden for hverdagsrehabilitering §83 a har 17 ud af 72 ergoterapeuter oplevet det. 

Inden for vedligeholdelsestræning §86 har 7 ud af 25 oplevet det. 

Inden for genoptræning § 86 har 4 ud af 9 oplevet det. 

Der kan desværre ikke ud fra undersøgelsen siges noget om, hvorvidt de sparede midler er 

blevet brugt til at øge det rehabiliterende arbejde andre steder i kommunen eller ej. Men 

resultaterne af undersøgelsen er udtryk for en udvikling, som Etf vil følge nøje. 

 

Nedprioriteret pga. ventetidsgarantien på genoptræning efter sundhedslovens § 140 

En stor del af de adspurgte ergoterapeuter vurderer, at vedligeholdelsestræning § 86 og 

genoptræning § 86 bliver nedprioriteret, fordi kommunen skal overholde 

ventetidsgarantien på syv dage på genoptræning efter sundhedslovens § 140. Der er dog 

tale om et lavt antal besvarelser. 

10 ud af de 27 ergoterapeuter, der arbejder med vedligeholdelsestræning § 86, vurderer, at 

den er blevet nedprioriteret. 

5 ud af de 9 ergoterapeuter, der arbejder med genoptræning § 86, vurderer, at den er 

blevet nedprioriteret. 

Det er et område, som Etf vil være opmærksom på i forbindelse med overvågningen af 

effekterne af det frie valg på genoptræningsområdet. 


