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Faglige 
fora i Etf

Mangler du sparring med  
erfarne ergoterapeutkollegaer?

Der findes netværk og selskaber inden 
for følgende områder af ergoterapi:
•  AMPS
•  Arbejdsliv – ergonomi og arbejdsmiljø 
•  Arbejdsrehabilitering
•  Hjælpemidler, bolig og velfærdsteknologi
•  Børn og unge
•  Dysfagi 
•  Forskning
•  Geriatri og gerontologi
•  Håndterapi 
• Kræft og pallation
•  Lungerehabilitering
•  Sundhedsfremme
•  Neurorehabilitering
•  Psykiatri og psykosocial rehabillitering

Vil du vide mere?
Se etf.dk/faglige-fora

Vil du melde dig ind? 
Se under det enkelte netværks hjemmeside 
eller på etf.dk/indmeldelse

Vil du starte et netværk på dit eget arbejdsfelt? 
Kontakt Ergoterapeutforeningen på etf@etf.dk.

Medlemskab af et fagligt netværk kræver som ud-
gangspunkt medlemskab af Ergoterapeutforeningen.



Etf’s faglige selskaber (EFS)

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR 
Neurorehabilitering

Et selskab, som støtter og inspirerer 
ergoterapeuter til faglig ajourføring og 
udvikling inden for neurorehabilitering. 
Det gør selskabet ved at understøtte og 
fremme evidensbaseret praksis inden 
for neurorehabilitering, samt at være 
talerør på det faglige område overfor 
Ergoterapeutforeningen samt andre 
aktører og myndig heder på området.

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR  
Lungerehabilitering

Et selskab, der udveksler erfaringer 
og kommer med anbefalinger til, hvad 
god ergoterapi er, når det handler 
om lungepatienter. Selskabet ønsker 
blandt andet at understøtte og fremme 
evidensbaseret praksis inden for 
ergoterapi til mennesker med lunge
problemer. Selskabet arbejder også 
på at udarbejde en anbefaling til en 
kompetenceprofil for ergoterapeuter, 

der beskæftiger sig med lunge
rehabilitering.

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR 
Geriatri og gerontologi

Et selskab for ergoterapeuter, der 
arbejder med ældre borgere og deres 
pårørende. Selskabets formål er bl.a. 
at fremme kvaliteten, dokumentation 
for og evidens basering af ergotera
peutiske ydelser inden for geriatri og 

 fremme ergoterapifaglig forsk
ning på geriatriområdet.

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR 
Kræft og Palliation

Et selskab, der udveksler erfaringer og 
kommer med anbefalinger til, hvad god 

ergoterapi er indenfor palliation 
og kræft.

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR 
Forskning

Et selskab, der har som formål at 
styrke og fremme vilkårene for dansk 
ergoterapeutisk forskning og specia
leudvikling i samarbejde med Ergo
terapeutforeningen og dens faglige 
grupperinger. Formålet er endvidere 
at styrke og fremme samarbejdet med 
forskningsmiljøer med relevans for er
goterapi. Det gøres bl.a. gennem støtte 
til initiativer til møder, workshops og 
temadage om forskning, udvikling, 

aktivitetsvidenskab og andre 
relevante videnskabsfelter.

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR 
Psykiatri og psykosocial  
rehabilitering

Et selskab, der samler kræfterne i et 
stærkt samarbejde på tværs af social 
og hospitalspsykiatrien med fokus på 
både praksis, evidens og forskning. I 
selskabet samarbejder man om den 
brede dagsorden på psykiatriområdet 
og sætter fokus på overgangene mel
lem systemerne og sektorerne. Målet 
er at sikre en endnu bedre psykiatrisk 
rehabilitering for borgere, der har brug 
for det. Selskabets medlemmer får 
information og inspiration inden for 
psykiatriområdet til faglig ajourføring, 
opkvalificering, forskning og udvikling 

gennem selskabets temadage, 
nyhedsbreve, kurser, møder mm.

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR 
Dysfagi

Selskabets formål er at styrke faglig
heden gennem videndeling og kom
petenceudvikling, og dermed være 
med til at sikre, at ergoterapeuter som 
faggruppe er bedst muligt rustede til 
at løse denne specialiserede opgave. I 
selskabet har medlemmerne mulighed 

for at samarbejde på tværs af 
geografi, specialer og sektorer.

DANSK SELSKAB FOR
Håndterapi

Et selskab for ergoterapeuter, der 
arbejder med mennesker med nedsat 
håndfunktion. Foreningen samarbejder 
med Dansk Håndkirurgisk Selskab og 
er medlem af både den internationale 
(IFSHT) og den europæiske håndtera
piforening (EFSHT). Selskabet arbejder 
bl.a. på at fremme kvaliteten, dokumen
tation for og evidensbasering af ergote
rapeutiske ydelser inden for håndterapi 

og fremme den ergoterapifaglige 
forskning på området.

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR 
Ergoterapeuter i arbejdsliv

Et selskab for ergoterapeuter med inte
resse for ergonomi, sundhedsfremme, 
arbejdsmiljø, arbejdsfastholdelse og til
bagevenden til arbejdsmarkedet. EFS Er
goterapeuter i Arbejdsliv arbejder først 
og fremmest for medlemmernes faglige 
udvikling og kollegiale sammenhold. 
Dette sker via fællesarrangementer med 
fysioterapeuterne samt rådgivning af 
Ergoterapeutforeningen om spørgsmål 

inden for ergonomi, arbejdsmiljø 
og sundhedsfremme.

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR  
Børn og unge

Et selskab for ergoterapeuter,  
der arbejder med børn og unge og 
deres forudsætninger for aktivitet og 
deltagelse. Selskabet ønsker bl.a. at 
fremme kvaliteten, dokumentation for 
og evidensbasering af ergoterapeuti
ske ydelser inden  for børne og unge
området. Samtidig er selskabet med
lemmernes faglige talerør i forbindelse 
med samarbejde med offentlige myn

digheder, private organisationer 
og uddannelses institutioner.

ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR  
Udviklingshæmning og  
Udviklingsforstyrrelser 
Et selskab, der udveksler erfaringer 
og kommer med anbefalinger til, hvad 
god ergoterapi til mennesker med 
udviklingshæmning og udviklingsfor
styrrelser.

etf.dk/ergoterapi-og-politik/om-faglige-fora



Etf’s faglige netværk (FNE)

Velfærdsteknologi
Facebookgruppe for ergoterapeuter 
med interesse for velfærdsteknologi.

Gruppen hedder Netværk for ergoterapeuter 
der arbejder med velfærdsteknologi.

Ergoterapi og sundhedsfremme
Et netværk for ergoterapeuter, som 
interesserer sig for brugen af bl.a. 
Lifestyle Redesign®. Netværket øn
sker at udvikle og skabe et kollegialt 
netværk med vægt på erfaringsud
veksling og gensidig inspiration, samt 
at støtte ergoterapeuter til at indgå i 

samarbejde omkring sundheds
fremme.

Ergoterapi i arbejdsrehabilitering
Et netværk af ergoterapeuter, der 
arbejder med at afklare borgere i for
hold til arbejdsmarkedet. Netværkets 
formål er bl.a. at indsamle og formidle 
viden og erfaringer på området og 
fremme tværgående samarbejde  
mellem ergoterapeuter og andre fag
grupper.

AMPS
Et netværk, der har som formål at 
medvirke til medlemmernes fortsatte 
dygtiggørelse i brugen af AMPS og 
Occupational Therapy Intervention 
Process Model, samt at medvirke til 
ergoterapiens udvikling og fremme af 
dokumentation. AMPS er et observa
tionsredskab, som anvendes til at vur
dere kvaliteten af personers udførelse 
af dagligdags aktiviteter (ADL). Under
søgelsesredskabet er validt og reliabelt.

Andre netværk i Etf
–  interesseret i videns- og erfaringsdeling?

Reumatologi
Facebookgruppe for ergoterapeu
ter, der arbejder inden for det reu

matologiske speciale eller er interesseret i 
specialeområdet reumatologi.
Gruppen hedder Ergoterapeuter i  
reumatologi/gigt og ryglidelser.

Vil du se flere netværk og vide mere? 

Hold dig opdateret på 
etf.dk/ergoterapi-og-politik/om-faglige-fora

– der er også et for dig!

etf.dk/ergoterapi-og-politik/om-faglige-fora
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Ergoterapeutforeningen 
Nørre Voldgade 90
1358 København K
Denmark 

etf@etf.dk
etf.dk
+45 88 82 62 70

Kontakt

Arbejdstilsynets klub

En klub for ergoterapeuter og fysio
terapeuter, som er tilsyns førende i 
Arbejdstilsynet.

Klubben af kliniske undervisere

En klub for ergoterapeuter, som i de
res arbejde helt eller delvist forestår 
klinisk uddannelse af ergoterapeut
studerende. Klubbens formål er bl.a. 
at yde gen sidig støtte i arbejdet som 
klinisk underviser og medvirke i 
udviklings arbejdet omkring klinisk 

undervisning i uddannelsen til 
ergoterapeut.

Etf’s selskab for ledere

En sammenslutning for ergoterapeuter, 
der er ansat i lederstillinger. Klubben 
arbejder særligt med at understøtte 
ledernes vilkår, udvikling og gensidige 
inspiration gennem videndeling, 
netværksdannelse og fokus på 

ledelsesmæssige 
strategier.

Vil du være med i klubben
– altid plads til flere medlemmer

Ergoterapeutforeningen organiserer ca. 9.000 ergoterapeuter og studerende. Foreningen udvikler og sikrer ergoterapeuters 
roller og vilkår på arbejdsmarkedet, samt styrker den faglige profil og værdi for borgerne og samfundet. Ergoterapeuter 
analyserer og identificerer det enkelte menneskes ressourcer, og bidrager på den måde til et samfund, hvor alle kan være 
inkluderede, aktive borgere i deres hverdag, uanset hvor og hvordan den foregår.

•  Er du klinisk underviser?
•  Er du tilsynsførende i 

Arbejdstilsynet?
•  Er du ansat på en 

professionshøjskole/University 
College?

• Er du privatpraktiserende?
•  Arbejder du med forskning?
• Er du leder?

Vil du vide mere? 
etf.dk/ergoterapi-og-politik/ 

om-faglige-fora

Vil du melde dig ind? 
Se under den enkelte klubs 
hjemmeside eller på 
etf.dk/indmeldelse

Vil du starte en klub på dit eget 
overenskomstområde? 
Kontakt Ergoterapeutforeningen 
på etf@etf.dk.

Medlemskab af en klub kræver 
medlemskab af Etf.

Hvis du kan svare ja på ét af 
de seks spørgsmål, kan du 
melde dig ind i en klub i 
Ergoterapeutforeningen:

Klub for privatpraktiserende 
ergoterapeuter

En klub for ergoterapeuter, der ønsker 
at starte egen virksomhed eller som 
allerede er etableret med egen virk
somhed. Det kan dreje sig om ergote
rapeuter, der er konsulenter, ansat i en 
deltidsstilling samt de ergoterapeuter, 
som arbejder fuld tid i egen virksom
hed. Netværket dækker ligeledes de 
personer, der har egen klinik/praksis, 

underviser, er forfatter eller har 
egen produktion eller værksted.

Klub for ergoterapilærere

En klub for ergoterapeuter, som er  
ansat ved professionshøjskolerne  
(University Colleges).


