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1. Indledning 
 

Formålet med denne undersøgelse er at afdække en række forhold omkring er-

goterapeuter, der vælger at tage en lang videregående uddannelse.  

 

Behovet for viden på dette område er blevet aktualiseret i forbindelse med etable-

ring af Kandidatuddannelsen i Ergoterapi på Syddansk Universitet i september 

2014. Denne undersøgelse er iværksat for blandt andet at kunne informere og 

vejlede de nye kandidatstuderende samt andre ergoterapeuter med en lang vide-

regående uddannelse i forhold til deres beskæftigelsesforhold og -kontekst. 

 

Undersøgelsen afdække en række forhold såsom: 

 Stillingstyper 

 Arbejdsområder 

 Motivation 

 Jobmuligheder 

 Overenskomstforhold.  

 

 

2. Konklusion  

 

I forhold til undersøgelsens resultater er det vigtigt at bemærke, at det ikke vides, 

hvor mange ergoterapeuter med en lang videregående uddannelse der er totalt 

set. 80 personer har deltaget i denne undersøgelse – herunder personer, som 

forsat er under uddannelse. 80 personer er relativ lille population, hvorfor resulta-

terne også må læses i den kontekst. I særdeleshed i de spørgsmål hvor det kun 

er personer, som er i arbejde, der har svaret (dvs. arbejdsløse og studerende 

ikke har haft mulighed for at svare).  

 

Ergoterapeuterne med en lang videregående uddannelse udgøres i denne un-

dersøgelse af 90% kvinder og 10% mænd. Størstedelen af dem er i alderen 30-

39 år (38%) og fordeler sig ellers jævnt i de øvrige aldersgrupper. Kun få er dog i 

aldersgruppen over 60 år.  

 

45 % af ergoterapeuterne i undersøgelsen har taget eller er i gang med en kandi-

datuddannelse, 31 % har taget eller er i gang med en masteruddannelse på 60 

ECTS, 10 % har taget eller er i gang med en master på 90-ECTS point og 14% 

har taget eller er i gang med en ph.d.  

 

Ergoterapeuterne videreuddanner sig overvejende inden for det sundhedsfaglige 

område (46%) og dernæst inden for det humanistiske (26%). I forhold til sidst-

nævnte resultat kan det fremhæves, at der i tal fra Danmarks Statistik 2012 er 39 

ergoterapeuter, som har taget cand.scient.san uddannelsen (7% af det totale an-

tal frem til 2012). Et antal som stemmer overens med tallet i denne undersøgelse 

(39 personer, som angiver at have læst en overvejende sundhedsfaglig videre-

gående uddannelse), hvilket tegner et positivt og gyldigt billede af repræsentation 

af denne gruppe. 

 

Samlet set tegnes et billede af, at ergoterapeuterne med en lang videregående 

uddannelse i overvejende grad er kvinder i alderen 30-39 år. Flest med en kandi-

datuddannelse og flest med en uddannelse inden for det sundhedsfaglige områ-

de.  
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89% af ergoterapeuterne har været ude i praksis mellem deres basisuddannelse 

og deres lange videregående uddannelse. Den motiverende faktor for at tage en 

lang videregående uddannelse har for 83% været ønsket om faglig eller personlig 

udvikling. 56% angiver desuden, at de gerne ville udfordre sig selv, og/eller de 

havde brug for, at der skete noget nyt.   

 

43% har taget deres lange videregående uddannelse med en klar idé om, hvad 

de ville med den. Omvendt har 39% ikke taget uddannelsen med henblik på at 

kunne varetage et bestemt job.  

 

Overordnet set er ergoterapeuterne i undersøgelsen løbende blevet færdig med 

deres videreuddannelser, svarene fordeler sig relativt jævnt mellem at være ble-

vet færdig for under et år siden til at have færdiggjort videreuddannelsen for op til 

ti år siden. Få er dog blevet færdig for mere end 11 år siden. 

 

Ud af ergoterapeuterne i undersøgelsen er 15% under videreuddannelse og 3% 

uden arbejde (i alt 14 personer, hvilket betyder at de følgende resultater er base-

ret på en mindre population). 

 

Ergoterapeuterne er ansat i en bred vifte af jobtyper. Det mest udbredte er dog 

arbejde i en basisstilling (24%), underviser på professionshøjskole (19%) og ar-

bejde som konsulent, udvikler eller rådgiver (16%). Ergoterapeuterne med en 

lang videregående uddannelse arbejder ligeledes inden for en forskellige række 

områder og temaer. Flest er dog beskæftiget med genoptræning/rehabilitering 

(30%), sundhedsfremme og forebyggelse (23%), eller faglig udvikling (17%). 62% 

af ergoterapeuterne angiver, at de har skiftet arbejdsområde pga. deres videre-

uddannelse.   

 

Ergoterapeuterne fordeler sig ikke lige geografisk set. Størstedelen arbejder in-

den for det geografiske område Region Hovedstaden (41%) eller Region Midtjyl-

land (24%). Med hensyn til ansættelsessted varierer svarene. 38% er ansat i sta-

ten, 36% er ansat i kommunerne og 23% er ansat i regionerne – kun 5% er hhv. 

ansat i det private eller selvstændige.  

 

Flest ergoterapeuter har søgt en opslået stilling efter de afsluttede deres uddan-

nelse (41%). Derudover angiver 24% at de har skabt deres egen stilling på deres 

arbejdsplads og 20 % fik tilbudt en stilling på den arbejdsplads, de var på før, de 

tog en lang videregående uddannelse. For 54% var det et eksplicit krav eller øn-

ske fra deres arbejdsgiver, at de havde en master- eller kandidatuddannelse, da 

de søgte deres nuværende stilling. Omvendt var det for 46% ikke et krav eller 

ønske.  

 

Langt størstedelen følger Ergoterapeutforeningens/Sundhedskartellets overens-

komst (72%). Yderligere 13 % angiver at være på AC-organisationernes over-

enskomster. Med hensyn til arbejdstid følger 39% de normale arbejdstidsregler, 

og 39% er selvtilrettelæggende. 16% har ikke nogen højeste tjenestetid.  
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3.Gennemgang af resultater  
 

3.1 Baggrundsinformation 

3.1.1 Køn 
 

 
 

Hvad er dit køn? 

 
Procent Antal 

Mand 10% 8 

Kvinde 90% 72 

Antal som har besvaret spørgesmålet 80 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 0 

 

Majoriteten af ergoterapeuterne med en lang videregående uddannelse er kvin-

der. Kun 10% er mænd.  
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3.1.2 Alder 
 

 
 

Hvor gammel er du? 

 
Procent Antal 

Under 30 18% 14 

30-39 38% 30 

40-49 19% 15 

50-59 19% 15 

60 eller derover 8% 6 

Antal som har besvaret spørgesmålet 80 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 0 

 

Størstedelen af ergoterapeuterne med en lang videregående uddannelse er i al-

deren 30-39 år (38%). Derudover er der 18% som er under 30 år, 19% er mellem 

40-49 år, 19% er mellem 50-59 år, og 8% som er 60 år eller derover.  
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3.1.3 Uddannelse 
 

 
 

Hvilken uddannelse har du taget (eller er du i gang med at tage)? Hvis flere så 

vælg den højest opnåede uddannelse. 

  Procent Antal 

Master (60 ECTS) 31% 25 

Master (90 ECTS) 10% 8 

Kandidat (120 ECTS) 45% 36 

Ph.d. 14% 11 

Antal som har besvaret spørgesmålet 80 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 0 

 

Blandt ergoterapeuterne i denne undersøgelse er der 45%, der har taget en kan-

didatuddannelse, 31% som har taget en master på 60 ECTS-point, 10% som har 

taget en masteruddannelse på 90 ECTS-point og 14% der har taget en ph.d.-

uddannelse. 
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3.1.4 Videnskabeligt område 
 

 

 

Hvilket videnskabeligt område er/var din lange videregående uddannelse over-

vejende indenfor? 

  Procent Antal 

Overvejende ergoterapeutisk 8% 6 

Overvejende humanistisk 26% 21 

Overvejende samfundsvidenskabeligt 14% 11 

Overvejende sundhedsvidenskabeligt 46% 37 

Overvejende med fokus på ledelse og organisation 6% 5 

Antal som har besvaret spørgesmålet 80 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 0 

 

Næsten halvdelen af ergoterapeuterne har taget uddannelsen inden for det 

sundhedsvidenskabelige område (46%). 26% har taget deres videreuddannelse 

inden for det humanistiske område, 14% inden for det samfundsvidenskabelige, 

8 % inden for det ergoterapeutiske, og 6% har læst en uddannelse med fokus på 

ledelse og organisation.  
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3.2 Baggrund for at tage lang videregående uddannelse 

3.2.1 Har du været ude i praksis mellem din grund- og videreuddan-
nelse? 
 

 
 

Har du været ude og arbejde i praksis mellem din grunduddannelse (ergotera-

peutuddannelsen) og din overbygning (master eller kandidat)? 

  Procent Antal 

Ja, jeg er ude i praksis nu/har været ude i praksis 89% 71 

Nej, har ikke været ude og arbejde som ergoterapeut 

mellem min basisuddannelse og min videregående 

overbygning. 

11% 9 

Antal som har besvaret spørgesmålet 80 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 0 

 

Langt størstedelen af ergoterapeuterne har været ude i praksis fra de afsluttede 

deres basisuddannelse til de startede på deres videregående (89%). 11% har 

ikke været ude i praksis mellem deres basis- og videreuddannelse.  
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3.2.2 Motivation for videreuddannelse  
 

 
 

Hvad var din motivation for at tage en kandidat- eller masteruddannelse? 

  Procent Antal 

Faglig/personlig interesse og udvikling 83% 66 

Det var et forslag/krav fra min arbejdsgiver 10% 8 

Jeg vil/ville gerne forske 25% 20 

Jeg vil/ville gerne væk fra praksis 19% 15 

Jeg vil/ville gerne udfordre mig selv/Jeg havde brug 

for, at der skete noget nyt 
56% 45 

Jeg vil/ville gerne avancere på min arbejdsplads 24% 19 

Jeg kunne ikke få et job som ergoterapeut 1% 1 

Andet 9% 7 

Antal som har besvaret spørgesmålet 80 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 0 

 

I dette spørgsmål har det været muligt at angive flere svar. Flest angiver, at det 

var den faglig og/eller personlige interesse og udvikling, der var deres motivation 
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for at tage en kandidat- eller masteruddannelse (89%). 56% angiver desuden, at 

de havde brug for at udfordre dem selv, eller for at der skulle ske noget nyt.  

Herudover angiver 25% at de gerne ville forske, 24% ville gerne avancere på de-

res arbejdsplads og 19% ville gerne væk fra praksis.  

 

Få har angivet, at deres arbejdsgiver forslog eller krævede en videreuddannelse 

(10%) og kun en enkelt tog sin videregående uddannelse, fordi vedkommende 

ikke kunne finde job som ergoterapeut.  

 

9% har svaret ’andet’. Her fremkommer følgende svar og tilføjelser: 
 

 Udvidelse af jobmuligheder (1*) 

 Ønske om at bo og læse i udlandet (1) 

 Specialisering (1) 

 Nysgerrighed ift. tendenser indenfor og til gavn for faget (1) 

 Opkvalificering for at kunne navigere i og prioritere nye tiltag i henhold til 

udvikling af praksis (1) 

 Fastholdelse af job på længere sigt (1) 

 At få sat teori på mange års praksiserfaring (1) 

 

*Antal personer der har angivet dette svar. 

3.2.3 Er din master- eller kandidatuddannelse taget mhp. et bestemt 
job? 
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Er din master- eller kandidatuddannelse taget mhp. et bestemt job? 

  Procent Antal 

Ja, mit job kræver/krævede at jeg tog uddannelsen 19% 15 

Ja, jeg har/havde en klar idé om, hvad jeg gerne ville 

med uddannelsen 
43% 34 

Nej 39% 31 

Andet 0% 0 

Antal som har besvaret spørgesmålet 80 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 0 

 

I dette spørgsmål fordeler svarene sig overordnet set mellem to. På den ene side 

39% som ikke har taget deres videregående uddannelse med henblik på at kun-

ne varetage et bestemt job og på den anden side 43% som har haft en klar idé 

om, hvad de gerne ville med videreuddannelsen. 19% angiver desuden, at deres 

job kræver eller krævede at de videreuddannede sig.  

 

3.2.4 Hvornår har du afsluttet din master- eller kandidatuddannelse?  
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Hvornår blev du færdig med din master- eller kandidatuddannelse? 

  Procent Antal 

Jeg er stadig under uddannelse 15% 12 

Jeg blev færdig for mindre end et år siden 19% 15 

Jeg blev færdig for 1-2 år siden 21% 17 

Jeg blev færdig for 3-5 år siden 23% 18 

Jeg blev færdig for 6-10 år siden 18% 14 

Jeg blev færdig for 11-15 år siden 4% 3 

Jeg blev færdig for mere end 15 år siden 1% 1 

Antal som har besvaret spørgesmålet 80 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 0 

 

I dette spørgsmål fordeler svarene sig relativt jævnt. Flest har afsluttet deres vi-

dereuddannelse for mindre end et år siden (19%), 1-2 år siden (21%), 3-5 år si-

den (23%) og 6-10 år siden (18%). 5% er blevet færdige for 11 eller flere år siden. 

15% er forsat under uddannelse.  

 

3.3 Arbejdsplads og stilling 

3.3.1 Stillingstype   
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Hvilken type stilling er du på nuværende tidspunkt ansat i? 

  Procent Antal 

Ergoterapeut 24% 16 

Forsker 9% 6 

Forskningsassistent 3% 2 

Freelance/Selvstændig 3% 2 

Klinisk underviser 3% 2 

Konsulent/udvikler/rådgiver 16% 11 

Leder (personale ledelse og administration) 10% 7 

Projektleder 9% 6 

Udviklingskonsulent 6% 4 

Underviser på social- og sundhedsskole 2% 1 

Underviser på professionshøjskole 19% 13 

Underviser på universitet 0% 0 

Jeg er ikke i arbejde 3% 2 

Andet 18% 12 

Antal som har besvaret spørgesmålet 68 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 12 

 

Til dette spørgsmål skal det bemærkes, at de der forsat er under uddannelse, (12 

personer) ikke kunne besvare spørgsmålet, og derfor fremgår som om, de har 

sprunget spørgsmålet over. 

 

Ud fra svarene kan det ses, at ergoterapeuterne med en lang videregående ud-

dannelse fordeler sig bredt mellem de forskellige stillingskategorier. Flest har an-

givet, at de er ansat i en ergoterapeutstilling (24%), efterfulgt af 19% som under-

viser på en professionshøjskole og 16% der er konsulenter, udviklere eller rådgi-

vere.  

 

Blandt de resterende svar fremgår det, at 10% eller mindre og fordeler sig såle-

des: 10% har en lederstilling, 9 % er projektledere, 9% er forskere, 6% er udvik-

lingskonsulenter, 3% er forskningsassistenter, 3% er selvstændige/freelance, 3 % 

kliniske undervisere, 2% underviser på social- og sundhedsskolerne. Ingen i den-

ne undersøgelse underviser ved universitetet.  

 

3% er ikke i arbejde (2 personer). 

 

18% (12 personer) har svaret i kategorien ’andet’. Her fremkommer følgende: 

 

 Udviklingsterapeut (3) 

 Ph.d.-studerende (3) 

 Hjemmevejleder (ergoterapeut) (1) 

 Specialeansvarlig ergoterapeut (1) 

 Teamansvarlig og visitator (1) 

 Uddannelseskonsulent ved professionshøjskole (1) 

 Lektor ved professionshøjskole (1) 

 Fagligkoordinator, administrative opgaver og en smule facilitering og vej-

ledning på professionshøjskole (1) 
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3.3.2 Arbejdsområde 
 

 
 

Inden for hvilket område/tema udfører du dette arbejde? Angiv her de(t) vigtig-

ste – dog max tre svar. 

  Procent Antal 

Arbejdsmiljø og ergonomi 3% 2 

Arbejdsrehabilitering 6% 4 

Boligændringer/ hjælpemidler 8% 5 

Børn/unge 8% 5 

Genoptræning/ rehabilitering 30% 20 

Hjælpemidler 2% 1 

Håndterapi 2% 1 

Kvalitetssikring 11% 7 

Faglig udvikling 17% 11 

Psykiatri 12% 8 

Senhjerneskadede 11% 7 

Sundhedsfremme og forebyggelse 23% 15 

Visitation 0% 0 

Ældre 12% 8 

Andet 41% 27 

Antal som har besvaret spørgesmålet 66 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 14 
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Til dette spørgsmål skal det bemærkes, at de der forsat er under uddannelse, og 

de der pt ikke er i arbejde (14 personer) ikke kunne besvare spørgsmålet, og der-

for fremgår som havde de sprunget spørgsmålet over. 

 

Her har det været muligt at angive flere svar. De svar med størst tilslutning er: 

Genoptræning og rehabilitering som 30% arbejder indenfor samt sundhedsfrem-

me og forebyggelse som 23% arbejder inden for. 

 

Hernæst udfører 17% fagligt udviklende arbejde, 12% arbejder inden for psyki-

atrien, 12% arbejder med ældre, 11% arbejder med senhjerneskadede og 11% 

arbejder med kvalitetssikring. 

 

Få arbejder med hhv. børn/unge (8%), boligændringer/hjælpemidler (8%), ar-

bejdsrehabilitering (6%), arbejdsmiljø og ergonomi (3%), hjælpemidler (2%), 

håndterapi (2%).  

 

Ingen i denne undersøgelse arbejder med visitation.  

 

41% (27 personer) har angivet svaret ”andet”. Her fremkommer følgende: 

 

 Undervisning/uddannelse (6) 

 Innovation og velfærdsteknologi (2) 

 Mennesker med udviklingshæmning (2) 

 Tværprofessionelle område (1) 

 Tværsektorielt samarbejde (1) 

 Dokumentation, innovation og entreprenørskab (1) 

 Udvikling af diagnosticeringsteknologi (1) 

 Udsatte området (hjemløshed, psykiatri og misbrug) (1) 

 Teknologi (1) 

 Aktivitetsbaseret undersøgelse og intervention (1) 

 Dysfagi (1) 

 Design og indretning (1)  

 Sundhedsforvaltning (1) 

 Ergoterapeutisk forskning (1) 

 Videnskabelig metode (1) 

 Teori om hverdagsliv omgivelser aktivitet og tilgængelighed (1) 

 Udvikling af praksis inden for alle de nævnte (1) 



 

 

 

 

 

 

16/23 

 

3.3.3 Har du pga. din videregående uddannelse skiftet arbejdsområ-
de? 
 

 
 

Har du foranlediget af din videregående uddannelsen skiftet arbejdsområde? 

  Procent Antal 

Ja 62% 41 

Nej 38% 25 

Kommentarfelt 22 

Antal som har besvaret spørgesmålet 66 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 14 

 

Til dette spørgsmål skal det bemærkes, at de der forsat er under uddannelse, og 

de der pt ikke er i arbejde (14 personer) ikke kunne besvare spørgsmålet, og der-

for fremgår som havde de sprunget spørgsmålet over. 

 

62% af ergoterapeuterne med en lang videregående uddannelse har skiftet ar-

bejdsområde pga. denne. 38% har således ikke skiftet arbejdsområde. I forbin-

delse med dette spørgsmål er de, der har skiftet arbejdsområde blevet opfordret 

til at uddybe deres svar. Det er der 22 personer, som har gjort. Deres kommenta-

rer er her sorteret og tematiseret. 

 

Nyt arbejdsområde: 

 

 Nu arbejder jeg med psykosociale risikofaktorer. 

 

 Jeg er blevet ansat i en projektstilling, hvor jeg arbejder som ergotera-

peut (udreder) og udvikler på stillingen. 

 

 Gav mig mulighed for både lederjob, udviklingskonsulent og nu job inden 

for uddannelsesområdet. 
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Ændret ansættelse, men stadig på samme arbejdsplads: 

 

 Jeg er ikke ansat som traditionel ergoterapeut mere, men har job som 

projektansat og fagkonsulent og udvikler mine egne jobområder, dersæl-

ges i kommunalt regi. 

 

 Jeg er blevet frikøbt halvdelen af min arbejdstid til at varetage ledelse af 

et forebyggelsesprojekt i en anden afdeling på samme arbejdsplads. 

 

 Jeg tror, at de, at jeg valgte at gennemføre en master, gjorde at jeg fik til-

budt stillingen som teamkoordiantor. Dels fordi jeg havde udviklet mig 

fagligt og personligt, og dels fordi de manglede en til opgaven og vurde-

rede at jeg havde kompetencerne. Måske havde jeg fået det tilbudt uden 

at have taget masteren - det ved jeg ikke. 

 

Ny arbejdsplads: 

 

 Jeg har arbejdet som ergoterapeut på somatisk hospital. Ville gerne have 
arbejdet med udvikling og i praksis, men der var ikke en stilling med nok 
vægt på udvikling. Har arbejdet med tværfaglig kvalitetsudvikling ift. 
DDKM på hospital. Arbejder nu i en kommunal stilling delt mellem be-
skæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Min opgave er at bygge bro 
mellem områderne/afdelingerne. Jeg er selv med til at forme stillingen. 

 

 Jeg arbejdede før min videreuddannelse på et botilbud for mennesker 

med udviklingshæmning. Nu arbejder jeg som konsulent i en styrelse. 

 

 Som ergoterapeut arbejdede jeg med rehabilitering af senhjerneskadede 

i praksis. Efter min kandidatuddannelse har jeg arbejdet med akkredite-

ring og kvalitetsudvikling, projektledelse og nu ledelse. Ingen af disse 

jobs kunne jeg havde varetager alene på baggrund af min ergoterapeut-

uddannelse. 

 

 Jeg har fået mange flere projektleder opgaver. 

 

Ph.d./forsker: 

 

 Jeg gik fra at være ergoterapeut til at blive adjunkt. 

 

 Jeg gik fra at arbejde med neurorehabilitering til at undervise. Uddannel-

sen gjorde, at jeg fik tilbudt ansættelse som adjunkt. 

 

 Skift fra uddannelse til forskning. 

 

 Jeg arbejder nu med udvikling og forskning i kraft af min ph.d.. 

 

 Jeg har fået en Ph.d.-stilling, hvor jeg udvikler en elektrofysiologisk diag-

nosticeringsteknologi, så det er langt fra ergoterapi - men jeg benytter 

mine kompetencer i kontakten med bl.a. forsøgsdeltagere, tværfagligt ar-

bejde og min viden om sundhedssystemet generelt, så jeg ville bestemt 

ikke undvære min ergoterapifaglige baggrund. 
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3.3.4 Hvor ligger din arbejdsplads? 
 

 
 

 

Til dette spørgsmål skal bemærkes, at de der forsat er under uddannelse og de 

der pt ikke er i arbejde (14 personer) ikke kunne besvare spørgsmålet, og derfor 

fremgår som havde de sprunget spørgsmålet over. 

 

Størstedelen af ergoterapeuterne med en lang videregående uddannelse arbej-

der i Hovedstadsregionen (41%). 24% arbejder i Region Midtjylland, 15% arbej-

der i Region Syd, 11% arbejder i Region Sjælland og 9% arbejder i Region Nord-

jylland. 

I hvilket geografisk område ligger din arbejdsplads? Hvis du har flere så angiv 

den primære. 

  Procent Antal 

Region Hovedstaden 41% 27 

Region Sjælland 11% 7 

Region Syd 15% 10 

Region Midtjylland 24% 16 

Region Nordjylland 9% 6 

Antal som har besvaret spørgesmålet 66 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 14 
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3.3.5 Hvor er du ansat? 
 

 
 

Hvor er du ansat? Her kan angives flere svar. 

  Procent Antal 

I kommunerne 36% 24 

I regionen 23% 15 

I staten 38% 25 

I det private 3% 2 

Jeg er selvstændig 2% 1 

Andet 2 

Antal som har besvaret spørgesmålet 66 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 14 

 

Til dette spørgsmål skal bemærkes, at de der forsat er under uddannelse og de 

der pt ikke er i arbejde (14 personer) ikke kunne besvare spørgsmålet, og derfor 

fremgår som havde de sprunget spørgsmålet over. 

 

38% er ansat i staten, 36% er ansat i kommunerne, 23% i regionerne, 3% er an-

sat i det private og 2% er selvstændige. 

 

To personer har kommenteret, at de er ansat ved hhv. en professionshøjskole og 

en selvejende institution.  
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3.3.6 Har du selv været med til at skabe dit job efter endt uddannel-
se? 
 

 
 

Har du selv været med til at skabe dit job efter endt uddannelse? 

  Procent Antal 

Nej, jeg søgte et opslået job 41% 27 

Nej, jeg fik tilbudt en etableret stilling på den arbejds-

plads jeg var på, før jeg tog min master/kandidat. 
20% 13 

Ja, jeg har skabt min egen arbejdsfunktion på min 

arbejdsplads 
24% 16 

Ja, jeg har startet min egen virksomhed 2% 1 

Andet 14% 9 

Antal som har besvaret spørgesmålet 66 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 14 

 

Til dette spørgsmål skal bemærkes, at de der forsat er under uddannelse og de 

der pt ikke er i arbejde (14 personer) ikke kunne besvare spørgsmålet, og derfor 

fremgår som havde de sprunget spørgsmålet over. 

 

41% af ergoterapeuterne som har taget en lang videregående uddannelse søgte 

et opslået job efter endt uddannelse. 24% har skabt deres egen arbejdsfunktion 

og 20% fik tilbudt en allerede etableret stilling på den arbejdsplads, de var på før, 

de tog deres uddannelse. En enkelt person er selvstændig.  

 

14% har angivet svaret ”andet”, her fremkommer følgende kommentarer: 

 

 Samme job som før uddannelse (2) 

 Startede i løntilskudsstilling og fik herefter fastansættelse (1) 

 Fik tilbudt projektstillingen på hidtidige arbejdsplads (1) 

 Har haft flere jobs efter endt uddannelse (1) 

 Tilbudt job på ny arbejdsplads (1) 
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 Søgte et opslået job med mulighed for at forme og forvalte det (1) 

 Skabte efter endt uddannelse egen arbejdsfunktion på daværende ar-

bejdsplads (1) 

 Opstartet forskningsprojekt (1) 

 

3.3.7 Eksplicit krav eller ønske fra din arbejdsgiver om at du havde 
en master- eller kandidatuddannelse? 
 

 
 

Var der, da du søgte din nuværende stilling, et eksplicit krav eller ønske fra din 

arbejdsgiver om at du havde en kandidat eller master? 

 
Procent Antal 

Ja 54% 35 

Nej 46% 30 

Det kan jeg ikke huske 0% 0 

Antal som har besvaret spørgesmålet 65 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 15 

 

Til dette spørgsmål skal bemærkes, at de der forsat er under uddannelse og de 

der pt ikke er i arbejde (14 personer) ikke kunne besvare spørgsmålet, og derfor 

fremgår som havde de sprunget spørgsmålet over. 

 

I spørgsmålet om hvorvidt der var et eksplicit krav fra arbejdsgiver om en lang 

videregående uddannelse, er svarene delte. For lidt over halvdelen (54%) var der 

et eksplicit krav om, at jobansøgeren havde en lang videregående uddannelse, 

og for lige under halvdelen (46%) var der ikke noget eksplicit krav om, at ansøge-

ren skulle have en kandidat- eller masteruddannelse.   
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3.4 Overenskomst forhold 

3.4.1 Overenskomst 
 

 
 

Hvilken en overenskomst følger du? 

  Procent Antal 

Ergoterapeutforeningens/Sundhedskartellets 72% 46 

AC organisationernes 13% 8 

Jeg er på individuel kontrakt 3% 2 

Jeg følger ikke en overenskomst 2% 1 

Ved ikke 3% 2 

Andet 8% 5 

Antal som har besvaret spørgesmålet 64 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 16 

 

Til dette spørgsmål skal bemærkes, at de der forsat er under uddannelse og de 

der pt ikke er i arbejde (14 personer) ikke kunne besvare spørgsmålet, og derfor 

fremgår som havde de sprunget spørgsmålet over. 

 

Langt størstedelen af ergoterapeuterne med en lang videregående uddannelse 

(72%) følger Ergoterapeutforeningens/Sundhedskartellets overenskomst. Dertil 

følger 13% AC organisationernes overenskomst, 3% er på individuel kontrakt og 

en enkel person følger ikke en overenskomst. 3% ved ikke hvilken overenskomst 

de følger. 8% har angivet svaret ”andet”.  
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3.4.2 Arbejdstidsregler 
 

 
 

Hvilke arbejdstidsregler følger du? 

  Procent Antal 

Jeg følger de normale 39% 25 

Jeg har ikke nogen højeste tjenestetid 16% 10 

Jeg er selvtilrettelæggende 39% 25 

Ved ikke 6% 4 

Antal som har besvaret spørgesmålet 64 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 16 

 

Til dette spørgsmål skal bemærkes, at de der forsat er under uddannelse og de 

der pt ikke er i arbejde (14 personer) ikke kunne besvaret spørgsmålet, og derfor 

fremgår som havde de sprunget spørgsmålet over. 

 

Flest ergoterapeuterne med en lang videregående uddannelse er selvtilrettelæg-

gende (39%) eller følger de normale arbejdstidsregler (39%). 16% angiver, at de 

ikke har nogen højeste tjenestetid, og 6% har svaret ”ved ikke”. 


