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Ergoterapeuter i kommunerne
Cirka 5.500 ergoterapeuter er i dag ansat i kommunerne, 
hvor de bidrager til, at de borgere - som har sygdom, so-
ciale eller sundhedsmæssige problemer - bliver i stand 
til at klare hverdagslivet. Målet er, at de bliver mere 
selvhjulpne, kan mestre eget liv og på sigt eventuelt 
også i stand til at varetage et job.

Ergoterapeuter bidrager på den måde til et lokalsam-
fund, hvor borgerne - så vidt som det er muligt - kan 
være aktive og deltagende i hverdagslivet og der igen-
nem få øget deres livskvalitet. Det er ikke kun godt for 
den enkelte borger, men også for kommunen i form af 
sparede udgifter f.eks. til indlæggelser på sygehusene, 
eller varige sociale ydelser.

Et aktivt liv på plejehjemmet
I de kommende år bliver der mange flere ældre medborgere, som har 
brug for kommunal hjælp til at klare hverdagen. I dette arbejde spil-
ler ergoterapeuter en vigtig rolle.

På plejehjemmene arbejder ergoterapeuter systematisk med 
aktiviteter og involvering for at fastholde og udvikle beboernes 
færdigheder. Formålet er, at de ældre kan deltage i hverdagslivet og 
der igennem få øget livskvalitet. Derudover hjælper ergoterapeuter 
borgere, som har tygge- og synkeproblemer med at spise maden. 
Det mindsker antallet af dyre indlæggelser på sygehusene, som 
belaster kommunernes økonomi.

På den baggrund foreslår Ergoterapeutforeningen, at hverdagsre-
habilitering bliver en naturlig del af hverdagen på alle plejehjem, og 
at der derfor ansættes ergoterapeuter på alle plejehjem.



beskæftigelse

mestre eget liv

Skal mestre eget liv
I disse år oplever flere og flere kommuner, at udgifterne til so-
cialområdet stiger voldsomt. Flere er i kontakt med behand-
lingspsykiatrien, flere har brug for socialpædagogisk støtte 
og flere bor på et botilbud. 

Ergoterapeuter er en del af løsningen på denne udfordring. I 
det daglige arbejde kombinerer ergoterapeuter deres sund-
hedsfaglige viden med et fokus på borgerens egne ressourcer 
og mestring af opgaver i hverdagen. De spiller således en stor 
rolle i arbejdet med at hjælpe borgeren videre i livet, så ved-
kommende er i stand til at klare sig selv og komme tættere på 
uddannelse og job.

For at kunne deltage aktivt i samfundslivet er uddannelse og 
job to grundlæggende forudsætninger. Ergoterapeutforenin-
gen foreslår derfor – i lighed med KL - at inklusion på arbejds-
markedet bliver det styrende princip for indsatsen på tværs 
af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Flere i beskæftigelse
Kommunernes jobcentre skal i dag håndtere flere ledige med sociale 
og sundhedsmæssige problemer udover ledighed. Det kræver medar-
bejdere med viden om, hvordan sygdom påvirker kroppen, og hvordan 
vejen til et job kan realiseres.

Ergoterapeuter er godt rustet til dette arbejde. De er uddannet til at 
skabe sammenhæng mellem krop og omgivelser med hensyntagen til 
de fysiske, psykiske og sociale aspekter, som kan udfordre hverdagen. 

I dag har godt 40 kommuner ansat ergoterapeuter på jobcentrene, hvor 
de er tæt involveret i arbejdet med at bringe borgerne tættere på be-
skæftigelse, og dermed på sigt spare penge for den enkelte kommune. 

Ergoterapeutforeningen foreslår derfor, at der på hvert kommunalt 
jobcenter ansættes ergoterapeuter, som i samarbejde med andre fag-
grupper kan arbejde målrettet på at få borgerne i beskæftigelse.



ergoterapeuter
Fakta om ergoterapeuter
Der er i dag ca. 7.300 ergoterapeuter på arbejdsmarkedet.

Uddannelsen er en 3½ årig professionsbachelor, og efter endt 
uddannelse udsteder Sundhedsstyrelsen en autorisation. 
Det er også muligt at læse en overbygningsuddannelse og få 
kandidatgraden cand.scient. i ergoterapi.

Ergoterapeuter er primært beskæftiget indenfor genoptræ-
ning og rehabilitering, hjælpemidler og velfærdsteknologi, på 
jobcentre, i socialpsykiatrien og på sygehusene.

Læs mere på etf.dk


