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Ergoterapeuter i regionerne
Cirka 1.300 ergoterapeuter er i dag ansat i regionerne, 
hvor de bidrager til, at de borgere - som er ramt af syg-
dom eller sundhedsmæssige problemer - bliver i stand 
til at klare hverdagslivet. Målet er, at de igen kan mestre 
eget liv.

Ergoterapeuter bidrager på den måde til et samfund, 
hvor borgerne - så vidt muligt – er aktive og deltagende i 
hverdagslivet og der igennem får øget deres sundhed og 
livskvalitet. Det er ikke kun godt for den enkelte bor-
ger, men også for regionen i form af sparede udgifter til 
behandling og genindlæggelser på sygehusene.

Fokus på genoptræningsplaner
De ansatte på sygehusene løber hurtigere og hurtigere, fordi der 
bliver behandlet flere patienter, og fordi sygehusene hvert år skal 
levere to procent mere aktivitet uden at få ekstra ressourcer. 

På sygehusene arbejder ergoterapeuter systematisk med at gen-
optræne patienterne, så de på sigt igen kan mestre eget liv og der 
igennem få øget livskvalitet. Erfaringer viser, at det gavner kvali-
teten, patientsikkerheden og udskrivelsesprocessen, hvis ergote-
rapeuter er en fast del af såvel akutmodtagelsen som udskrivelses-
teams.

Inden patienterne udskrives er det meget vigtigt, at alle når at 
blive vurderet for deres behov for genoptræning. Med de korte 
indlæggelser øges risikoen for, at det ikke nås. En konsekvens af 
manglende genoptræningsplaner er, at patienterne hurtigere bli-
ver genindlagt, og dermed belaster regionernes økonomi.

På den baggrund foreslår Ergoterapeutforeningen, at der investe-
res flere midler i sygehusvæsenet, så alle patienter, der har behov 
for genoptræning, kan være sikre på at få en genoptræningsplan, 
når de udskrives.
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Investér i psykiatrien
Flere og flere patienter behandles i dag i psykiatrien, 
men antallet af medarbejdere – læger, plejepersonale og 
ergoterapeuter – er ikke steget i samme takt som antal-
let af patienter. 

Konsekvensen er, at behandlingen i for høj grad fo-
kuserer på den medicinske del og ikke i tilstrækkeligt 
omfang på, hvad patienten har brug for i forhold til at 
kunne tage vare på egen omsorg og hverdagslivet efter 
indlæggelsen. 

Der er fortsat et behov for at nedbringe anvendelsen 
af magt i psykiatrien. Effektive virkemidler er brug af 
sansestimulation og meningsfulde aktiviteter, som er 
ergoterapeuters spidskompetencer.

I de seneste år er der skåret betragteligt i antallet af 
psykiatriske sengepladser. Alene i perioden 2007-2015 
blev der 327 færre sengepladser til voksne psykiatriske 
patienter på landsplan svarende til en nedgang på lige 
knap 10 procent. Som en konsekvens af dette udskrives 
en del patienter, før de er klar til det.

Ergoterapeutforeningen foreslår derfor, at der afsættes 
flere penge til psykiatrien, så ergoterapeuter og andre 
faggrupper er i stand til sikre en anstændig kvalitet i 
behandlingen.



ergoterapeuter
Fakta
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


