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1. Indledning 
 

1.1. Baggrund for undersøgelsen 

Ergoterapeutforeningen præsenterer hermed en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at afdække en 
række forhold omkring børneergoterapeuters arbejde i kommuner og regioner. Ergoterapeutforeningen øn-
sker med undersøgelsen at sætte fokus på ergoterapi til børn og unge, da den habiliterende og rehabilite-
rende indsats til børn og unge står over for mange udfordringer organisatorisk, lovgivningsmæssigt og fag-
ligt.   
 
En rapport fra Region Syddanmark peger på, at børn i nogle tilfælde ikke får den indsats, de har brug for, for 
at kunne udvikle sig og opnå bedst mulig funktions- og mestringsevne (Region Syddanmark, 2009). Mens en 
undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har peget på, at de tre mest udbredte 
træningsformer til småbørn med handicap og træningsbehov er fysioterapi, ergoterapi og talepædagogisk 
bistand, men fysioterapi er langt mere udbredt end ergoterapi. Samme undersøgelse pegede også på, at 
børn i specialinstitutionerne i højere grad får tilbudt fysioterapi, talepædagogik og ergoterapi end børn i al-
mindelige institutioner, både fordi de har et større behov, men også fordi en bedre normering i højere grad 
gør det muligt at sammensætte tværfaglige faggrupper (Wüst m.fl., 2008). 
 
Med kommunalreformen rykkede genoptræningsopgaven fra de gamle amter til kommunerne, endvidere 
blev de fleste af de specialiserede institutioner, hvor genoptræningsopgaverne til børn og unge traditionelt er 
blevet løst, kommunale. Et af formålene med at lægge ansvaret for genoptræning ud til kommunerne var at 
skabe bedre sammenhæng i de forskellige træningstilbud. Kommunerne har dermed overtaget træningsom-
rådet også på børneområdet, men det er meget forskelligt, hvor langt kommunerne er kommet med opga-
ven, og hvordan kommunerne har valgt at udføre opgaven. 
 
Der er ikke en måde at organisere området på i kommunerne, nogle kommuner har tradition for at ansætte 
fysioterapeuter andre ergoterapeuter, nogle køber alle deres ydelser hos enten privatpraktiserende eller på 
kommunalt ejede specialskoler, nogle organiserer børneterapeuterne i PPR, andre på sundhedscentrene, 
derudover er området splittet ud på fire lovgivninger (service, sundhed, dagtilbud og skole).   
 
Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvordan området er organiseret i kommuner og regioner, her-
under hvor børneterapeuterne er ansat fx i PPR, sundhedscentre, specialskoler, hvilke ydelser terapeuterne 
leverer og efter hvilken lovgivning, hvilke målgrupper der er de primære for de ergoterapeutiske ydelser, og 
hvilken praksis der er i kommunerne for at købe ergoterapeutiske ydelser i andre kommuner, regionale eller 
private tilbud. 
 

1.2. Datagrundlag  

Undersøgelsens resultater er tilvejebragt gennem en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der har været 
offentligt tilgængelig på www.etf.dk fra den 15. december 2010 til den 15. februar 2011. For at gøre ergote-
rapeuter opmærksomme på undersøgelsen har den været omtalt i fagbladet Ergoterapeuten og på forenin-
gens hjemmeside. Derudover er der sendt en mail ud til medlemmer og arbejdspladser gennem Ergotera-
peutforeningens medlemssystem, Ergoterapeutforeningens faglige netværk og tillidsrepræsentanter. For at 
få det højest mulige antal respondenter er der i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen 
trukket lod om tre fripladser til Ergoterapeutforeningens faglige konference i 2011.  
 
Spørgeskemaet består af 29 spørgsmål, der er kategoriseret inden for følgende overskrifter: 1) Baggrund, 2) 
Din arbejdsplads, 3) Privat praksis, 4) Hvilke børn arbejder du med?, 5) Dine ydelser, 6) Ressourcetilførelser 
og besparelser, 7) Sagsbehandlingstid og ventetid, 8) Køb og salg af ergoterapeutiske ydelser. Jf. bilag 1. 
 
Spørgeskemaet er udarbejdet af ansatte i Ergoterapeutforeningens Afdeling Fag & Politik i samarbejde med 
Fagligt Netværk for ergoterapeuter der arbejder med børn og unge, der har haft flere udkast af spørgeske-
maet til kommentering. For at kvalitetssikre spørgeskemaet er det desuden blevet testet hos enkelte ansatte 
på børneområdet. 

http://www.etf.dk/
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1.3. Afgrænsning  

Dette er en spørgeskemaundersøgelse, der afdækker en række overordnede forhold omkring ergoterapi og 
ergoterapeutiske ydelser, som ergoterapeuter ser det. Undersøgelsen siger således ikke noget om, hvordan 
forældrene eller børnene oplever ergoterapi, ligesom undersøgelsen heller ikke tilvejebringer viden om kvali-
teten og nærmere indhold af de ydelser ergoterapeuter leverer. Men undersøgelsen kan bruges som afsæt 
for, at eksempelvis ergoterapeutstuderende arbejder videre med at sådanne problemstillinger i deres bache-
loropgaver.  
 

1.4. Repræsentativitet  

Der er ifølge Ergoterapeutforeningens medlemsdatabase i alt 376 ergoterapeuter, der arbejder på børneom-
rådet. Heraf har i alt 257 besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 68 pct. Samlet set vurde-
res det, at undersøgelsen har en tilfredsstillende svarprocent. 
 
Det er muligt at vurdere undersøgelsens repræsentativitet ud fra tre parametre: Geografi, overenskomstom-
råde og uddannelsesår.  
 
Undersøger man repræsentativitet i forhold til geografi, viser det sig, at Region Syddanmark er en anelse 
overrepræsenteret i undersøgelsen med en afvigelse på 7 pct. sammenlignet med medlemsdatabasen, at 
Region Nordjylland er underrepræsenteret med en afvigelse på 6 pct., mens der i de tre andre regioner max 
er 2 pct. afvigelse fra undersøgelsen til medlemsdatabasen (jf. tabel 1.1).  
 
 
Tabel 1.1. Geografi 
 

  

Spørgeskemaundersøgelse Etf's medlemsdatabase 

(n=257) (n=376) 

Region Hovedstaden 21% 23% 

Region Sjælland 14% 14% 

Region Syddanmark 31% 24% 

Region Midtjylland 22% 22% 

Region Nordjylland 13% 19% 

 
 
Kigger man på repræsentativiteten i forhold til overenskomstområderne, så er der fin overensstemmelse 
mellem respondenternes svar og medlemsdatabasen, således svarer 75 pct. at de arbejder i en kommune, 
19 pct. at de arbejder på en regional arbejdsplads, og 3 pct. at de arbejder på en privat arbejdsplads, mens 
det samme gælder for henholdsvis 74 pct., 22 pct. og 4 pct. af de medlemmer i databasen, der arbejder på 
børne- og ungeområdet. 
 
 
Tabel 1.2. Overenskomstområde 
 

  

Spørgeskemaundersøgelse Etf's medlemsdatabase 

(n=257) (n=376) 

Kommunalt 75% 74% 

Regionalt 19% 22% 

Privat/selvstændig 3% 4% 

Ikke besvaret 3% 0% 

 
 
I forhold til uddannelsesår er der lille skævhed, således er der 64 pct. af respondenterne i undersøgelsen og 
68 pct. af medlemmerne i databasen, der er uddannet før september 2001. Denne skævhed kan hænge 
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sammen med, at undersøgelsen er elektronisk og internetbaseret, hvilket må forventes i højere grad at ap-
pellere til yngre mennesker (jf. tabel 1.3).  
 
 
Tabel 1.3. Uddannelsesår 
 

  

Spørgeskemaundersøgelse Etf's medlemsdatabase 

(n=257) (n=376) 

Før september 2001 64% 68% 

Efter september 2001 36% 32%  

 
 
Materialet rummer ikke muligheder for at foretage en mere uddybende bortfaldsanalyse – det vil sige, at det 
er ikke muligt at sige, om der er systematiske skævheder i bortfaldet og respondenternes svar. Men under-
søgelsen vurderes samlet set at være repræsentativ. 
 

1.5. Læsevejledning 

Dette er en beskrivende rapport, der så vidt muligt ikke tager stilling til, om noget er bedre end andet. Rap-
porten er struktureret omkring syv hovedtemaer:  
 

- Ansættelsessteder og arbejdsområder 
- Privat praksis 
- Målgrupper for ergoterapeutisk intervention 
- Lovgivning 
- De ergoterapeutiske ydelser 
- Sagsbehandlingstid og ventetid 
- Besparelser og ressourcetilførelser.  

 
Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, dvs. er man kun interesseret i at læse om Lovgivning, kan 
man således nøjes med at læse afsnit seks.  
 
Undersøgelsens resultater er baseret på statistiske tests. Der er gennemgående testet via krydstabuleringer 
for forskelle på (og dermed sammenhænge mellem) de fem regioner, ansættelsesområde og om man arbej-
der i special- eller normalsystemet. Hvis der er forskelle, vil disse blive fremhævet i løbet af analyserne.  
 
Metodisk bygger undersøgelsen på forskellige statistiske tests, som alle er foretaget i statistikprogrammet 
SPSS. Der er hovedsageligt brugt Chi2-tests, der belyser sammenhængen mellem to nominale kategorivari-
able. For læsevenlighedens skyld er der ikke angivet p-værdier eller antal frihedsgrader i den skriftlige frem-
stilling. Men når der står, at der er en sammenhæng mellem eller en forskel på to variable betyder det, at 
p<0,05, og når der står, at der ikke er en sammenhæng mellem to variable, betyder det, at p>0,05. 
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2. Hovedresultater 
 
Denne spørgeskemaundersøgelse peger på, at der ikke er ensartede tilbud om ergoterapi til børn og unge 
kommuner og regioner imellem. Der er gennemgående store forskelle de fem regioner imellem, forskellene 
går lige fra, om man er kommunalt eller regionalt ansat, hvilke børn man arbejder med, og hvilke ydelser 
man leverer.  
 
 
Ansættelsessteder 
 
Tre ud af fire er kommunalt ansatte, mens en ud af fem er regionalt ansat, men tallene dækker over regiona-
le forskelle. 
 
19 pct. arbejder på specialskoler, 16 pct. er ansat på PPR, mens 10 pct. er ansat på sygehuse, specialbør-
nehave eller kommunale myndighedsafdelinger. 
 
 
Målgrupper 

 
Tre ud af fem arbejder i specialsystemet, og to ud af fem arbejder i normalsystemet.  
 
72 pct. arbejder med skolebørn, 63 pct. arbejder med børnehavebørn, 58 pct. arbejder med vuggestuebørn 
og 19 pct. arbejder med unge. I normalsystemet er der flere, der arbejder med vuggestuebørn og børneha-
vebørn, mens der i specialsystemet er flere, der arbejder med skolebørn. 
 
Børneergoterapeuterne arbejder i særlig høj grad med børn med udviklingsmæssige handicap, børn med 
indlæringsvanskeligheder, børn med sansemotoriske diagnoser, børn med neurologiske diagnoser og børn 
uden diagnoser. 
 
Der er regionale forskelle på, hvilke diagnoser de børn, ergoterapeuterne arbejder med, har i forhold til tre 
diagnosegrupper – børn med indlæringsvanskeligheder, børn med sansemotoriske diagnoser og børn med 
psykiatriske diagnoser. Der er desuden forskelle på, hvilke diagnoser de børn, ergoterapeuterne arbejder 
med har, alt efter om børneergoterapeuterne arbejder i normal- eller specialsystemet.  
 
 
Lovgivning 
 
38 pct. arbejder hovedsageligt under Serviceloven, 26 pct. under Folkeskoleloven, og 24 pct. under Sund-
hedsloven. 
 
39 pct. af de kommunalt ansatte børneergoterapeuter arbejder hovedsageligt under Serviceloven, mens 48 
pct. af de regionalt ansatte børneergoterapeuter hovedsageligt arbejder under Sundhedsloven. 
 
37 pct. af de børneergoterapeuter der arbejder i normalsystemet, arbejder under Sundhedsloven, mens 44 
pct. af de børneergoterapeuter der arbejder i specialsystemet, arbejder under Serviceloven. 
 
 
Ydelser 
 
De tre mest udbredte ydelser er vejledning/rådgivning til andre fagpersoner, vejledning/rådgivning til forældre 
og undersøgelse. 
 
Der er regionale forskelle på, hvilke ydelser børneergoterapeuterne svarer, at de giver i forhold til tre ydelser 
– vejledning/rådgivning til andre fagpersoner, udredning og funktionstræning.   
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44 pct. svarer, at deres ydelser sigter mod habilitering, 20 pct. svarer, at de sigter mod kompensation og 17 
pct. svarer, at de sigter mod sundhedsfremme og forebyggelse. Flere regionalt ansatte end kommunalt an-
satte svarer, at deres ydelser retter sig mod rehabilitering, hvorimod relativt flere kommunalt ansatte svarer, 
at deres ydelser sigter mod kompensering, sundhedsfremme og forebyggelse. 
 
44 pct. svarer, at de sælger ydelser til andre kommuner, regioner etc., mens 17 pct. svarer, at de køber ydel-
ser. Der er størst efterspørgsel på vejledning/rådgivning til forældre, vejledning/rådgivning til andre fagper-
soner og undersøgelse. Mens de ydelser, der sælges mest, er behandling, udredning og vejled-
ning/rådgivning til forældre. 
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3. Ansættelsessteder og arbejdsområder 
 
I dette kapitel vil en række forhold omkring børneergoterapeuternes arbejdspladser og ansættelsessteder 
blive belyst. Det vil kort blive beskrevet, hvor børneergoterapeuterne arbejder både i forhold til, om de er 
kommunalt eller regionalt ansatte, om de er ansat på sygehus, PRR eller på institutioner. Derudover vil det 
blive beskrevet, om de arbejder sammen med andre ergoterapeuter, om de arbejder fuldtid eller deltid. 
 
I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne myndighedsansvaret for al genoptræning herun-
der også genoptræning af børn, dog foregår den specialiserede ambulante genoptræning på sygehusene. 
Såfremt der er et lægefagligt vurderet behov for genoptræning såvel almen som specialiseret efter udskrivel-
se fra sygehus, er det sygehusenes ansvar at udarbejde en genoptræningsplan. En af intensionerne med 
udlægning af ansvaret for genoptræning er at skabe sammenhæng og kontinuitet i de forskellige træningstil-
bud, der er til borgere med behov for genoptræning/træning (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 
2009). Der er således sket et skift i forhold til, hvor børneergoterapeuterne er ansat som følge af kommunal-
reformen. Før kommunalreformen var specialinstitutionerne placeret i amterne, nu er de fleste overtaget af 
kommunerne. 
 
I undersøgelsen er der ikke spurgt ind til, hvilken kommune børneergoterapeuterne er ansat i kun hvilken 
region. Undersøgelsen viser, at omkring 75 pct. af børneergoterapeuterne er kommunalt ansatte, 19 pct. er 
regionalt ansat og 9 pct. er privatansatte eller selvstændige. Der er regionale forskelle på, hvor børneergote-
rapeuterne er ansat, eksempelvis er 89 pct. af børneergoterapeuterne i Region Sjælland kommunalt ansat 
og 8 pct. er regionalt ansat, mens 69 pct. af børneergoterapeuterne i Region Hovedstaden er kommunalt 
ansat og 24 pct. er regionalt. jf. tabel 3.1.  
 
 
Tabel 3.1. Er du kommunalt, regionalt eller privatansat? Det har været muligt at sætte flere krydser. 
 

  
Region Ho-
vedstaden 

(n=54) 

Region Sjæl-
land 

(n=36) 

Region Syd-
danmark 

(79) 

Region 
Midtjylland 

(n=56) 

Region Nord-
jylland 
(n=32) 

Alle 
(N=257) 

Kommunalt 69% 89% 78% 70% 75% 75% 

Regionalt 24% 8% 15% 27% 16% 19% 

Privat/selvstændig 7% 6% 13% 7% 9% 9% 

 
 
Der er forskel i organiseringen fra kommune til kommune og fra region til region i forhold til, hvor og hvor 
mange børneergoterapeuter der er ansat. Undersøger man nærmere, hvor børneergoterapeuterne er ansat, 
så viser der sig, at 18 pct. er ansat på specialskoler, 16 pct. på PPR, mens 10 pct. er ansat på henholdsvis 
sygehuse, specialbørnehaver og i kommunale myndighedsafdelinger.  
 
Der er naturligt nok forskel på, hvor børneergoterapeuterne arbejder, alt efter om de er kommunalt eller regi-
onalt ansatte, da eksempelvis sygehusene er forankrede i regionerne, mens PPR er forankret i kommuner-
ne. Jf. tabel 3.2 og 3.3.  
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Tabel 3.2. Hvor arbejder du? Hvis du har flere ansættelsesforhold, sæt kryds ved det primære.  
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=53) 

Region 
Sjælland 
(n=35) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=76) 

Region 
Midtjylland 

(n=55) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=31) 

Alle 
(n=250) 

Specialskole 30% 23% 22% 5% 10% 19% 

PPR 13% 20% 14% 11% 26% 16% 

Sygehus 13%  11% 15% 6% 10% 

Specialbørnehave 11% 3% 16% 7% 6% 10% 

Kommunal myndighedsafdeling 9% 11% 5% 16% 10% 10% 

Andre institutioner 4% 6% 7% 18% 10% 9% 

Kommunal genoptræning 9% 9% 8% 4% 10% 8% 

Kommunal sundhedspleje   7% 13%  5% 

Andet  6% 7% 7% 6% 5% 

Sundhedscenter 4% 14% 1%  10% 4% 

Privatpraktiserende 6%  3% 4% 3% 3% 

Folkeskole 9%     3% 2% 

 
 
Tabel 3.3. Primært ansættelsessted. Top tre for kommunalt og regionalt ansatte.  
 

Kommunalt ansatte (n=194) Regionalt ansatte (n=48) 

Specialskole (21%) Sygehus (52%) 

PPR (20%) Andre institutioner (23%) 

Kommunal myndighedsafdeling (13%) Specialskole (13%) 

 
 
Ergoterapeuter arbejder typisk sammen med andre faggrupper og vil indgå i tværfaglige teams omkring bør-
nene, disse teams kan både være kommunalt og regionalt forankret. På mange ansættelsessteder vil bør-
neergoterapeuterne arbejde tæt sammen med børnefysioterapeuter, og nogle ansættelsessteder vil børne-
ergoterapeuterne arbejde alene. Arbejder børneergoterapeuterne alene, må de forventes at skulle varetage 
bredere arbejdsopgaver (Gjesing og Lauritzen, 2008). I spørgeskemaet er der spurgt ind til, om børneergote-
rapeuterne arbejder sammen med andre ergoterapeuter. Der er statistisk signifikant forskel på, hvor mange 
der arbejder sammen med andre ergoterapeuter regionerne imellem. Der er flere ergoterapeuter i henholds-
vis Region Sjælland og Region Nordjylland, der har en ergoterapeut som kollegaer, end der er i øvrige tre 
regioner, hvor færre har ergoterapeuter som kollega.  
 
 
Tabel 3.4. Er der andre ergoterapeuter ansat på din arbejdsplads?  
 

 

Region 
Hoved-
staden 
(n=53) 

Region 
Sjælland 
(n=35) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=75) 

Region 
Midt-

jylland 
(n=55) 

Region 
Nord-jylland 

(n=31) 

Alle 
(n=249) 

Arbejder sammen med andre 
ergoterapeuter 

77% 83% 64% 75% 94% 76% 

Arbejder ikke sammen med an-
dre ergoterapeuter 

23% 17% 36% 25% 6% 24% 

 
 
Undersøger man videre, hvorvidt børneergoterapeuterne arbejder fuldtid eller deltid, viser det sig, at 34 pct. 
af respondenterne arbejder fuldtid, mens 66 pct. arbejder deltid. Der er statistisk signifikant forskel på antal-
let af fuldtidsansatte i Region Sjælland og Region Nordjylland og de øvrige tre regioner, således arbejder lidt 
over 50 pct. fuldtid i de to regioner, men det kun gælder for 25-35 pct. af respondenterne i de tre øvrige regi-
oner.  
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Tabel 3.5. Arbejder du fuldtid eller deltid? 
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=53) 

Region 
Sjælland 
(n=35) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=75) 

Region 
Midt-

jylland 
(n=55) 

Region 
Nord-jylland 

(n=29) 

Alle 
(n=247)  

Fuldtid (37 timer eller mere om 
ugen) 

36% 51% 25% 25% 52% 34% 

Deltid (under 37 timer om ugen) 64% 49% 75% 75% 48% 66% 

 
 
Opsamling 
 

- 75 pct. er kommunal ansat, 19 pct. er regionalt ansat og 9 pct. er privatansat eller selvstændig 
- Der er regionale forskelle på ansættelsesområder, således er 89 pct. kommunalt ansat og 8 pct. re-

gionalt ansat i Region Sjælland, mens 60 pct. er kommunalt ansat og 24 pct. er regionalt ansat i Re-
gion Hovedstaden. 

- 19 pct. arbejder på specialskoler, 16 pct. er ansat på PPR, mens 10 pct. er ansat på sygehuse, spe-
cialbørnehaver eller kommunale myndighedsafdelinger. 

- 76 pct. arbejder sammen med andre ergoterapeuter, mens 24 pct. ikke arbejder sammen med andre 
ergoterapeuter. 

- 66 pct. arbejder deltid og 34 pct. arbejder fuldtid. 
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4. Privat praksis  
 
I det følgende belyses det i hvilket omfang børneergoterapeuterne arbejder som privatpraktiserende. I Dan-
mark er omkring 98 pct. af alle ergoterapeuter offentligt ansatte og herved adskiller ergoterapeuter sig fra for 
eksempel fysioterapeuter, hvor langt flere har egen klinik. Denne forskel hænger især sammen med, at fysio-
terapeuter har overenskomst med sygesikringen, og dermed kan kunder få henvisning fra en læge og tilskud 
fra det offentlige til behandling af en privatpraktiserende fysioterapeut. Blandt de privatpraktiserende ergote-
rapeuter, der er i Danmark, har det vist sig, at det største marked for privatpraktiserende ergoterapeuter er 
på børneområdet. Der er derfor spurgt særskilt ind til dette i undersøgelsen. Det skal understeges, at der i 
det følgende er meget få besvarelser, så resultaterne er ikke statistisk signifikante.  
 
Undersøger man, hvor mange der arbejder som privatpraktiserende, så svarer 15 pct. ja hertil. På trods af 
procentforskellene er der ikke statistisk signifikant forskel på antallet af privatpraktiserende ergoterapeuter 
regionerne i mellem, der er dog flest privatpraktiserende respondenter i Region Sjælland og Region Nordjyl-
land og færrest i Region Hovedstaden (jf. tabel 4.1). 
 
 
Tabel 4.1. Arbejder du som privatpraktiserende (freelancer)? 
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=53) 

Region 
Sjælland 
(n=35) 

Region Syd-
danmark 
(n=75) 

Region 
Midt-

jylland 
(n=55) 

Region 
Nord-jylland 

(n=31) 

Alle 
(n=249) 

Arbejder som privatpraktiseren-
de 

9% 14% 19% 15% 19% 15% 

Arbejder ikke som privatpraktise-
rende  

91% 86% 81% 85% 81% 85% 

 
 
Selvom 15 pct. svarer, at de arbejder som privatpraktiserende, er der kun tre ergoterapeuter i undersøgel-
sen, der svarer, at de arbejder fuldtid som privatpraktiserende, mens langt de fleste svarer, at de arbejder 
mellem 0-9 timer ugentligt som privatpraktiserende. Så for de fleste er egen praksis en bibeskæftigelse til 
deres offentlige ansættelse. 
 
 
Tabel 4.2. Hvis du arbejder som privatpraktiserende (freelancer), hvor mange timer arbejder du gen-
nemsnitlig som privatpraktiserende om ugen? 
 

  Antal  Procent 

0-9 timer 30 86% 

10-19 timer 1 3% 

30-37 timer 1 3% 

37 timer eller mere 3 9% 

I alt 35 100% 

 
 
For at finde ud af om det kan betale sig for de privatpraktiserende at have egen praksis, er der yderligere 
spurgt ind til, om de privatpraktiserende børneergoterapeuters praksis giver overskud, det svarer 75 pct. ja 
til, 11 pct. nej og 14 pct. at det ved de ikke. 
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Tabel 4.3. Hvis du arbejder som privatpraktiserende (freelancer), giver din forretning så overskud? 
 

  Antal  Procent 

Ja 27 75% 

Nej 4 11% 

Ved ikke 5 14% 

I alt  36 100% 

 
 
Opsamling 
 

- 15 pct. arbejder som privatpraktiserende.  
- Det er langt de færreste, der arbejder fuldtid som privatpraktiserende, mens 86 pct. arbejder op til ni 

timer ugentligt som privat praktiserende og har dermed en offentlig ansættelse ved siden af. 
- 75 pct. svarer, at deres forretning giver overskud, 11 pct. svarer, at den ikke giver overskud, og 14 

pct. svarer, at de ikke ved om den giver overskud.  
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5. Målgrupper for ergoterapeutisk intervention  
 
I følgende afsnit sættes der fokus på de børn, som ergoterapeuterne arbejder med. Det vil blive belyst om 
ergoterapeuterne arbejder med børn i normal eller specialsystemet, hvor gamle børnene er, og hvilke diag-
noser de har. Ergoterapeuter arbejder med børn og unge fra 0 til 18 år, der har aktuelle eller potentielle van-
skeligheder på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau (Gjersing og Lauritzen, 2008). Ergoterapeuter har 
således traditionelt arbejdet med børn inden for et bredt spektrum af fysiske og psykiske funktionsnedsættel-
ser, og både børn der får rådgivning, træning eller behandling i normal- og specialsystemet.  
 
Der findes ingen samlet opgørelse af, hvor mange børn med handicap der er i Danmark, men det er muligt at 
finde tal på forskellige områder, der kan være med at give et overblik. Socialstyrelsen angiver på deres 
hjemmeside, at der aktuelt er ca. 500 døgn- og aflastningspladser til børn, der alene har fysiske funktions-
nedsættelser, mens der er ca. 4.600 døgnpladser til børn med både fysiske og psykiske funktionsnedsættel-
ser (Socialstyrelsen, 2012). Samtidig har Socialministeriet tilbage i 2007 foretaget en mindre spørgeskema-
undersøgelse blandt landets kommuner, der viser, at antallet af børn og unge, der er visiteret til et trænings-
tilbud, er ca. 5.300. Socialministeriet vurderer endvidere, at der vil komme ca. 900 nye børn og unge om året 
med svære handicap, som skal have et træningstilbud (Socialministeriet, 2008).  
 
Endvidere er der i de seneste år sket en markant stigning i antallet af henvisninger til børne- og ungdoms-
psykiatrien; fra 2004 til 2006 steg henvisningerne således med 47 pct. (Ministeriet for Sundhed og Forebyg-
gelse, 2008). En af de psykiske forstyrrelser, der fylder meget i den offentlige debat, er ADHD, men antallet 
af børn og unge med ADHD kendes ikke. Det anslås, at ADHD optræder hos 3 til 5 pct. af alle børn, men 
ikke alle børn med mistanke om ADHD henvises til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien 
(Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, 2008). Antallet af elever, der ikke kan rummes i folke-
skolens normalklasser, er næsten fordoblet siden 2001, og udgifterne til specialundervisning uden for den 
almindelige folkeskole er i gennemsnit steget med 8,6 pct. om året (Mandag Morgen, 2010).  
 
En SFI-undersøgelse om indsatsen til småbørn med handicap og træningsbehov fra 2008 viser, at de tre 
mest udbredte træningsformer for børn med handicap og træningsbehov er fysioterapi, ergoterapi og tale-
pædagogisk træning. 70 pct. af børnene modtager en form for fysioterapi, mens henholdsvis 48 pct. og 26 
pct. modtager en form for talepædagogisk eller ergoterapeutisk træning. Derudover får mange børn tilbud 
om svømning, ridning og andre aktiviteter, der er integreret i institutionernes rammer. 
 
Generelt får børnene i specialinstitutionerne i højere grad tilbudt fysioterapi, talepædagogik og ergoterapi 
end børn i basisgrupper eller almindelige institutioner. Det kan forklares med både deres større behov for en 
særlig indsats og de bedre normeringer i specialiserede institutioner, hvilket resulterer i flere ansatte fra flere 
faggrupper (Wüst m.fl., 2008). 
 
I denne undersøgelse svarer 39 pct. af respondenterne, at de arbejder med børn i normalsystemet, mens 61 
pct. svarer, at de arbejder med børn i specialsystemet. Selvom der er procentvise forskelle regionerne i mel-
lem, er forskellen ikke statistisk signifikant.  
 
 
Tabel 5.1. Arbejder du hovedsageligt med børn i special- eller normalsystemet? 
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=51) 

Region 
Sjælland 
(n=34) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=75) 

Region 
Midt- 

jylland 
(n=51) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=31) 

Alle 
(n=242)  

Normalsystemet  
(fx normal folkeskole eller bør-
nehave) 

27% 44% 35% 47% 52% 39% 

Specialsystemet  
(fx specialskole eller børnehave) 

73% 56% 65% 53% 48% 61% 
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Der er videre spurgt ind til, hvilke aldersgrupper børneergoterapeuterne arbejder med, og her svarer 58 pct., 
at de arbejder med børn i alderen 0-3 år, 63 pct. svarer, at de arbejder med børn i alderen 4-6 år, 72 pct. 
svarer, at de arbejder med børn i alderen 7-16 år, mens 19 pct. svarer, at de arbejder med børn, der er 17 år 
eller ældre. Det har været muligt at sætte flere krydser, og 32 pct. svarer, at de kun arbejder med en af al-
dersgrupperne, 25 pct. arbejder med to af aldersgrupperne, 30 pct. arbejder med tre af aldersgrupperne og 
13 pct. svarer, at de arbejder med alle fire aldersgrupper. Der er ikke statistisk signifikant forskel på, hvilke 
og hvor mange aldersgrupper respondenterne arbejder med tværs af regionerne. 
 
  
Tabel 5.2. Hvor gamle er de børn, du arbejder med primært? Det har været muligt at sætte flere kryd-
ser. 
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=54) 

Region 
Sjælland 
(n=36) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=79) 

Region 
Midt-

jylland 
(n=56) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=32) 

Alle 
(n=257)  

0-3 år (Vuggestuebørn) 52% 50% 62% 66% 53% 58% 

4-6 år (Børnehavebørn) 54% 61% 63% 75% 56% 63% 

7-16 år (Skolebørn) 81% 81% 66% 70% 63% 72% 

17 år eller ældre (Unge) 20% 28% 11% 25% 13% 19% 

 
 
Der er sammenhæng mellem hvilken alder, de børn, man arbejder med, har, og om man arbejder i normal- 
eller specialsystemet, således arbejder ergoterapeuter i normalsystemet i højere grad med vuggestue- og 
børnehavebørn, end ergoterapeuter der arbejder i specialsystemet. Dette kan hænge sammen med, at bør-
nene ikke kommer i specialsystemet, før de når skolealderen, eksempelvis fordi de ikke får diagnoser, før de 
bliver lidt ældre. 
 
 
Tabel 5.3. Hvor gamle er de børn, du arbejder med? Det har været muligt at sætte flere krydser. 
 

  
Normalsystemet 

(n=95) 
Specialsystemet 

(n=147) 
Alle 

(n=242) 

0-3 år (Vuggestuebørn) 81% 49% 62% 

4-6 år (Børnehavebørn) 81% 57% 67% 

7-16 år (Skolebørn) 69% 80% 76% 

17 år eller ældre (Unge) 7% 28% 20% 

 
 
Med udgangspunkt i diagnosekategorierne i Evaluation of Social Interaction (ESI) er der spurgt ind til, hvilke 
diagnoser børneergoterapeuterne hovedsageligt arbejder med (Fischer og Griswold, 2010). 73 pct. arbejder 
med børn med udviklingsmæssige handicap, 70 pct. med børn med indlæringsvanskeligheder, 70 pct. med 
børn med sansemotiske diagnoser, 67 pct. med børn med neurologiske diagnoser og 61 pct. svarer, at de 
arbejder med børn uden diagnoser. 
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Tabel 5.4. Hvilke diagnoser har de børn, du arbejder med hovedsageligt?
1
 Det har været muligt at 

sætte flere krydser.  
 

  
Antal 

(n=257) 
Procent 

Børn med udviklingsmæssige handicap
2
 175 73 

Børn med indlæringsvanskeligheder
3
  168 70 

Børn med sansemotoriske diagnoser
4
  166 70 

Børn med neurologiske diagnoser
5
  161 67 

Børn uden diagnoser
6
  146 61 

Børn med psykiatriske diagnoser
7
  70 29 

Børn med bevægeapparat diagnoser
8
 28 12 

Andet 20 8 

Børn med medicinske diagnoser
9
  9 4 

 
 
Undersøger man videre for regionale forskelle, viser det sig, at der er statistisk signifikant forskel i forhold til 
tre diagnosegrupper. I Region Sjælland og Region Nordjylland arbejder henholdsvis 78 pct. og 81 pct. med 
børn med indlæringsvanskeligheder, mens det kun gælder for 48 pct. af respondenterne i Region Hovedsta-
den. Ligeledes er der regionale forskelle på, hvor mange der svarer, at de arbejder med børn med sansemo-
toriske diagnoser, hvor 52 pct. i Region Hovedstaden, 78 pct. i Region Sjælland og 72 pct. i Region Syd-
danmark svarer, at de arbejder med disse målgrupper. Endvidere er der kun 9 pct. af respondenterne i Re-
gion Hovedstaden, der svarer, at de arbejder med børn med psykiatriske diagnoser, men det gælder for 25 
pct. og 42 pct. i de øvrige fire regioner. 
 
 
Tabel 5.5. Hvilke diagnoser har de børn, du arbejder med hovedsageligt?  
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=54) 

Region 
Sjælland 
(n=36) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=79) 

Region 
Midtjylland 

(n=56) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=32) 

Alle 
(n=257)  

Børn med udviklingsmæssige 
handicap 

67% 67% 73% 64% 66% 68% 

Børn med indlæringsvanske-
ligheder  

48% 78% 65% 66% 81% 65% 

Børn med sansemotoriske 
diagnoser  

52% 78% 72% 57% 66% 65% 

Børn med neurologiske diagno-
ser  

76% 56% 66% 55% 53% 63% 

Børn uden diagnoser  50% 61% 58% 50% 72% 57% 

Børn med psykiatriske diag-
noser  

9% 42% 29% 34% 25% 27% 

Børn med bevægeapparat diag-
noser  

9% 8% 10% 14% 13% 11% 

Andet 13% 11% 4% 5% 9% 8% 

Børn med medicinske diagnoser  7% 6% 4%     4% 

                                                 
1 Svarkategorierne er inspireret af Evaluation of Social Interaction (ESI) diagnose kategorier 
2 Fx Autisme, Downs syndrom, sanseintegrationsproblemer, mental retardering, generelle udviklingsforstyrrelser 
3 Fx ADHD, opmærksomhedsproblemer, sanseintegrationsproblemer 
4 Fx sanseintegrationsproblemer, syns- eller hørenedsættelser 
5 Fx hjernetumor, cerebral parese 
6 Fx børn med risiko for forsinket udvikling 
7 Fx ADHD, depression, misbrug, angst, tilknytningsforstyrrelser 
8 Fx rheumatoid arthrit, frakturer på ben, hofte eller ryg 
9 Fx hjerte-kar-sygdomme, diabetes 
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Der viser sig også at være forskel på, hvilke diagnoser de børn, respondenterne arbejder med, har alt efter, 
om de arbejder med børn i normalsystemet eller børn i specialsystemet. Der er statistisk signifikant flere 
respondenter, der arbejder med børn i normalsystemet, der arbejder med børn med sansemotoriske diagno-
ser, børn med indlæringsvanskeligheder og børn uden diagnoser. Mens der er statistisk signifikant flere der 
arbejder med i børn i specialsystemet, der arbejder med børn med udviklingsmæssige handicap og børn 
med neurologiske diagnoser. Disse er markeret med fed i tabel 3.5. 
 
 
Tabel 5.6. Hvilke diagnoser har de børn, du arbejder med, hovedsageligt? Det har været muligt at 
sætte flere krydser. 
 

  

Arbejder med 
børn i normal-

systemet 
(n=95)  

Arbejder med 
børn i special-

systemet 
(n=147)  

Alle 
(n=242) 

Børn med udviklingsmæssige handicap  56% 83% 72% 

Børn med sansemotoriske diagnoser  79% 62% 69% 

Børn med indlæringsvanskeligheder  78% 64% 69% 

Børn med neurologiske diagnoser  44% 81% 67% 

Børn uden diagnoser  80% 48% 60% 

Børn med psykiatriske diagnoser  27% 30% 29% 

Børn med bevægeapparat diagnoser  9% 13% 12% 

Andet 9% 7% 8% 

Børn med medicinske diagnoser 2% 5% 4% 

 
 
Opsamling 
 

- 61 pct. arbejder i normalsystemet, og 39 pct. arbejder i specialsystemet. 
- 72 pct. arbejder med skolebørn, 63 pct. arbejder med børnehavebørn, 58 pct. arbejder med vugge-

stuebørn og 19 pct. arbejder med unge. 
- I normalsystemet er der flere, der arbejder med vuggestuebørn og børnehavebørn, men der i speci-

alsystemet er flere, der arbejder med skolebørn. 
- Børneergoterapeuterne arbejder i særlig høj grad med børn med udviklingsmæssige handicap (73 

pct.), børn med indlæringsvanskeligheder (70 pct.), børn med sansemotoriske diagnoser (70 pct.), 
børn med neurologiske diagnoser (67 pct.) og børn uden diagnoser (61 pct.). 

- Der er regionale forskelle på, hvilke diagnoser de børn, ergoterapeuterne arbejder med, har.  
- Der er forskelle på, hvilke diagnoser de børn, ergoterapeuterne arbejder med, har, alt efter om bør-

neergoterapeuterne arbejder i normal- eller specialsystemet.   
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6. Lovgivning 
 
Ergoterapeuterne i undersøgelsen er blevet spurgt ind til, hvilken lovgivning de arbejder under. Den lovgiv-
ningsmæssige ramme for genoptræning, vedligeholdelsestræning og rehabilitering til børn og unge er Ser-
viceloven, Sundhedsloven, Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.  
 
Efter Sundhedsloven § 140 har kommunerne myndighedsansvaret for den almene genoptræning, der skal 
tilbydes patienter efter udskrivning fra sygehus. Mens sygehusene skal levere genoptræning, hvis der er 
behov for specialiseret, ambulant genoptræning.  
 
Indsatsen efter Lov om Social Service er ikke rettet mod børn med en bestemt diagnose, men henvender sig 
til alle børn med særlige behov. Hvis en person under 18 år har behov for hjælp og støtte til genoptræning, 
der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, har kommunen forpligtelse til at iværksætte foranstaltninger 
efter Servicelovens § 11, stk. 4 (rådgivning, undersøgelse og behandling), § 44, jf. § 86, stk. 2 (vedligehol-
delse af fysiske og psykiske færdigheder) eller § 52, stk. 3, nr. 9 (foranstaltninger).  
 
Efter Folkeskolelovens § 20 skal kommunerne sørge for specialundervisning eller anden specialpædagogisk 
bistand til børn og unge under 18 år. Endvidere skal kommunerne sørge for specialpædagogisk bistand til 
børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. De ergoterapeutiske ydelser kan rette sig imod hjælpe-
midler, indretning af arbejdsplads, rådgivning til forældre og lærere samt særligt tilrettelagte træningsaktivite-
ter.  
 
38 pct. svarer, at de arbejder under Serviceloven, 26. pct. at de arbejder under Folkeskoleloven, 24 pct. at 
de arbejder under Sundhedsloven og 7 pct. at de arbejder under Dagtilbudsloven. Flere respondenter har 
desuden angivet i et åbent svarfelt, at de arbejder under flere lovgivninger samtidig – typisk Serviceloven og 
Sundhedsloven.  
 
 
Tabel 6.1. Hvilken lovgivning arbejder du hovedsageligt under? 
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=51) 

Region 
Sjælland 
(n=33) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=73) 

Region 
Midtjylland 

(n=50) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=31) 

Alle 
(n=238)  

Serviceloven 35% 39% 36% 42% 42% 38% 

Folkeskoleloven 31% 30% 22% 16% 39% 26% 

Sundhedsloven 20% 15% 29% 30% 19% 24% 

Dagtilbudsloven 8% 6% 8% 8%   7% 

Andet 6% 9% 5% 4%   5% 

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Undersøgelsen viser desuden, at der er forskel på, hvilken lovgivning, ergoterapeuterne arbejder under, alt 
efter om de er kommunalt eller regionalt ansatte, således arbejder 39 pct. af de kommunalt ansatte under 
Serviceloven, 31 pct. under Folkeskoleloven og 18 pct. under Sundhedsloven, mens det gælder for hen-
holdsvis 30 pct., 11 pct. og 48 pct. af de regionalt ansatte. 
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Tabel 6.2. Hvilken lovgivning arbejder du hovedsageligt under? 
 

  
Kommunalt ansat  

(n=184) 
Regionalt ansat  

(n=46) 
Alle 

(n=230) 

Serviceloven 39% 30% 37% 

Folkeskoleloven 31% 11% 27% 

Sundhedsloven 18% 48% 24% 

Dagtilbudsloven 9%   7% 

Andet 3% 11% 5% 

I alt 100% 100% 100% 

 
 
Tilsvarende er der også forskel på, hvilken lovgivning ergoterapeuterne i undersøgelsen arbejder under, alt 
efter om de primært arbejder med børn i normalsystemet eller børn i specialsystemet. Blandt ergoterapeuter, 
der angiver, at de arbejder med børn i specialsystemet, svarer 44 pct., at de arbejder under Serviceloven, og 
30 pct. at de arbejder under Folkeskoleloven. Til sammenligning svarer henholdsvis 30 pct. og 20 pct. af 
ergoterapeuterne, der primært arbejder med børn i normalsystemet, at de arbejder under Serviceloven og 
Folkeskoleloven. Blandt ergoterapeuterne, der primært arbejder med børn i normalsystemet, svarer 37 pct., 
at de arbejder under Sundhedsloven, hvilket er mere end dobbelt så hyppigt, som de respondenter, der ar-
bejder med børn i specialsystemet. 
 
 
Tabel 6.3. Hvilken lovgivning arbejder du hovedsageligt under? 
 

  
Arbejder primært i 
normalsystemet 

(n=94) 

Arbejder primært 
i specialsystemet 

(n=144) 

Alle 
(n=238)  

Serviceloven 30% 44% 38% 

Folkeskoleloven 20% 30% 26% 

Sundhedsloven 37% 15% 24% 

Dagtilbudsloven 6% 7% 7% 

Andet 6% 4% 5% 

I alt 100% 100% 100% 

 
 
Opsamling 
 

- De fleste af børneergoterapeuterne arbejder under enten Serviceloven, Folkeskoleloven eller Sund-
hedsloven. 38 pct. arbejder hovedsageligt under Serviceloven, 26 pct. under Folkeskoleloven, 24 
pct. under Sundhedsloven. 

- De kommunalt ansatte arbejder hovedsageligt under Serviceloven, mens de regionalt ansatte ho-
vedsageligt arbejder under Sundhedsloven. 

- 37 pct. af de børneergoterapeuter, der arbejder i normalsystemet, arbejder under Sundhedsloven, 
mens 44 pct. af de børneergoterapeuter, der arbejder i specialsystemet, arbejder under Servicelo-
ven. 
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7. De ergoterapeutiske ydelser 
 
I det følgende sættes der fokus på de ergoterapeutiske ydelser. Det vil blive undersøgt, hvilke ydelser bør-
neergoterapeuterne giver, hvad deres ydelser sigter imod, om de køber eller sælger ergoterapeutiske ydel-
ser, hvilke ydelser der er størst efterspørgsel på, og hvem der tilrettelægger ydelsernes indhold, omfang og 
pris.  
 
Der er mange måder at beskrive ydelser på, og ergoterapeuter leverer en bred vifte af ydelser, men der er i 
undersøgelsen for overskuelighedens skyld valgt at spørge ind til en række overordnede kategorier, som 
vejledning/rådgivning, undersøgelse og udredning, en række behandlings- og træningsydelser samt under-
visning.  
 
Respondenterne i undersøgelsen er også blevet spurgt ind til, hvilke ydelser de leverer. De mest udbredte 
ydelser er i den forbindelse vejledning/rådgivning til andre fagpersoner, som 70 pct. svarer, at de giver, og 
vejledning/rådgivning til forældre, som 69 pct. svarer, at de giver. Derudover svarer 55 pct., at undersøgelse 
er deres primære ydelser, 48 pct. svarer, at aktivitetstræning er en primær ydelse og 40 pct. svarer, at ud-
redning er en af deres primære ydelser.  
 
Der er flere store procentvise forskelle på, hvilke ydelser respondenterne angiver som deres primære regio-
nerne imellem, men der er kun statistisk signifikante forskelle regionerne imellem på tre af ydelserne (de er 
markeret med fed i tabel 7.1). Det gælder vejledning/rådgivning til andre fagpersoner, som henholdsvis 84 
pct. af respondenterne i Region Nordjylland giver, mens det gælder for 61 pct. af respondenterne i Region 
Hovedstaden og Region Syddanmark. Ligeledes er der forskel på, hvor mange der svarer, de giver udred-
ning i Region Nordjylland, hvor det er 69 pct., og Region Hovedstaden, hvor det er 20 pct., der svarer, at de 
giver det som en af deres primære ydelser. Endvidere svarer flere i Region Hovedstaden, Region Sjælland 
og Region Syddanmark, at funktionstræning er en af deres primære ydelser (mellem 25 pct. og 28 pct.), end 
i Region Midtjylland og Region Nordjylland (9 pct.). 
 
 
Figur 7.1. Hvilke ydelser giver du primært? Det har været muligt at sætte flere krydser. 
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=54) 

Region 
Sjælland 
(n=36) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=79) 

Region 
Midtjylland 

(n=56) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=32) 

Alle 
(n=257)  

Vejledning/rådgivning til an-
dre fagpersoner 

61% 72% 77% 61% 84% 70% 

Vejledning/rådgivning til forældre 67% 56% 72% 68% 84% 69% 

Undersøgelse 57% 47% 56% 52% 66% 55% 

Aktivitetstræning 57% 47% 53% 38% 41% 48% 

Udredning 20% 33% 43% 45% 69% 40% 

Vejledning og afprøvning af 
hjælpemidler 

44% 33% 32% 29% 41% 35% 

Færdighedstræning 31% 33% 29% 23% 31% 29% 

Behandling 31% 25% 22% 16% 9% 21% 

Funktionstræning 28% 22% 25% 9% 9% 20% 

Undervisning/kursus 9% 17% 11% 13% 13% 12% 

Andet 7% 3% 3% 14% 6% 7% 

 
 
Der er også forskel på, hvilke ydelser de respondenter, der primært arbejder i normalsystemet og de respon-
denter, der primært arbejder i specialsystemet, svarer, at de giver. Respondenterne i normalsystemet giver i 
højere grad vejledning/rådgivning til andre fagpersoner og til forældre, samt undersøgelse og udredning end 
respondenter, der arbejder i specialsystemet. Derimod giver respondenter, der arbejder i specialsystemet i 
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højere grad aktivitetstræning, færdighedstræning og vejledning og afprøvninger af hjælpemidler end respon-
denterne, der arbejder i normalsystemet.  
 
Forskellene kan hænge sammen med, at børnene i specialsystemet allerede er på en specialskole eller -
institution, og derfor i højere grad får træning, mens børnene i normalsystemet kan være på vej til videre 
henvisning og derfor skal udredes og undersøges. 
 
 
Figur 7.2. Hvilke ydelser giver du primært? Det har været muligt at sætte flere krydser. 
 

  

Arbejder pri-
mært i normal- 

systemet 
(n=95)  

Arbejder pri-
mært i special-

systemet 
(n=147)  

Alle 
(n=242) 

Vejledning/rådgivning til andre fagpersoner 83% 69% 75% 

Vejledning/rådgivning til forældre 89% 63% 74% 

Undersøgelse 81% 44% 59% 

Aktivitetstræning 41% 58% 51% 

Udredning 62% 31% 43% 

Vejledning og afprøvning af hjælpemidler 8% 56% 37% 

Færdighedstræning 20% 38% 31% 

Behandling 22% 23% 23% 

Funktionstræning 18% 23% 21% 

Undervisning/kursus 16% 11% 13% 

Andet 7% 7% 7% 

 
 
Der er yderligere spurgt ind til, hvad respondenternes ydelser sigter imod rehabilitering, habilitering, kom-
pensation, sundhedsfremme og forebyggelse eller andet. Rehabilitering og habilitering beskriver tiltag, der 
sikrer børn med funktionsnedsættelser den størst mulige autonomi og sociale integration. Rehabilitering 
defineres i Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet således:  
 
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. 
Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller soci-
ale funktionsevne, opnår et meningsfuldt og selvstændigt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele 
livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats” 
(MarselisborgCentret, 2004). 
 
Både rehabilitering og habilitering bruges for at beskrive tiltag, der sikrer børn med funktionsnedsættelser 
den størst mulige autonomi og sociale integration. Men da habilitering ikke indgår direkte i det danske arbej-
de med at definere rehabilitering, ”kan der opstå usikkerhed om den indsats, der skal gives, når der er behov 
for en habiliteringsindsats snarere end en rehabiliteringsindsats, det gælder f.eks. i forhold til børn, der har et 
medfødt handicap eller udviklingsforsinkelse. Det betyder, at børnene i nogle tilfælde ikke får den indsats, de 
har brug for, for at kunne udvikle sig og opnå bedst muligt funktions- og mestringsevne” (Regions Syddan-
mark, 2009). 
 
44 pct. af børneergoterapeuterne svarer, at deres ydelser sigter mod habilitering, 20 pct. svarer, at de sigter 
mod kompensation, 17 pct. svarer, at de sigter mod sundhedsfremme og forebyggelse, og 14 pct. svarer, at 
deres ydelser sigter mod rehabilitering. Det statistiske materiale er for lille til, at vi med sikkerhed kan sige 
noget om regionale forskelle i den forbindelse.  
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Tabel 7.3. Hvad sigter dine ydelser primært imod? 
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=51) 

Region 
Sjælland 
(n=33) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=72) 

Region 
Midtjylland 

(n=48) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=31) 

Alle 
(n=235)  

Habilitering 53% 48% 46% 33% 39% 44% 

Kompensering 12% 21% 15% 25% 32% 20% 
Sundhedsfremme og forebyg-
gelse 

10% 12% 17% 25% 23% 17% 

Rehabilitering 20% 15% 15% 15% 3% 14% 

Andet 6% 3% 7% 2% 3% 5% 

I alt  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
Der er derimod forskelle på, hvad respondenterne siger, at deres ydelser sigter imod alt efter, om det er 
kommunalt eller regionalt ansatte (jf. tabel 7.4), eller om de primært arbejder med børn i normalsystemet 
eller specialsystemet (jf. tabel 7.5). Således svarer flere regionalt ansatte end kommunalt ansatte, at deres 
ydelser retter sig mod rehabilitering, men flere kommunalt ansatte end regionalt ansatte svarer, at deres 
ydelser sigter mod kompensering og sundhedsfremme og forebyggelse. Derudover svarer flere, der primært 
arbejder i specialsystemet, at deres ydelser sigter mod habilitering og kompensering, mens flere, der arbej-
der med børn i normalsystemet, svarer, at deres ydelser sigter mod sundhedsfremme og forebyggelse (jf. 
tabel 7.5). 
 
 
Tabel 7.4. Hvad sigter dine ydelser primært imod? 
 

  
Kommunalt ansat  

(n=181) 
Regionalt ansat 

(n=46) 
Alle 

(n=227) 

Habilitering 45% 39% 44% 

Rehabilitering 10% 33% 15% 

Kompensering 22% 11% 20% 

Sundhedsfremme og forebyggelse 19% 11% 17% 

Andet 4% 7% 5% 

I alt 100% 100% 100% 

 
 
Tabel 7.5. Hvad sigter dine ydelser primært imod? 
 

  
Arbejder primært i 
normal-systemet 

(n=93)  

Arbejder primært 
i special-
systemet 
(n=142)  

Alle 
(n=235) 

Habilitering 38% 49% 44% 

Rehabilitering 15% 14% 14% 

Kompensering 8% 27% 20% 

Sundhedsfremme og forebyggelse 38% 4% 17% 

Andet 2% 6% 5% 

I alt 100% 100% 100% 
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7.1. Køb og salg af ydelser 

 
I undersøgelsen er der også spurgt ind til, om børneergoterapeuterne eller deres arbejdspladser sælger og 
køber ydelser til andre kommuner, regioner eller private. 44 pct. svarer, at de eller deres arbejdsplads sælger 
ydelser til andre, mens 17 pct. svarer, at de køber af andre kommuner, regioner eller andre. At der er for-
holdsvis flere, der sælger end køber ydelser, afspejler sandsynligvis, at børneergoterapeuterne sælger ydel-
ser til kommuner og eller institutioner, der ikke selv har ansat børneergoterapeuter. Selvom der er procentvi-
se forskelle på, hvor mange der sælger ergoterapeutiske ydelser regionerne i mellem, så er forskellene ikke 
statistisk signifikante. Jf. tabel 5.6. 
 
 
Tabel 7.6. Sælger eller køber du eller din arbejdsplads ergoterapeutiske ydelser til børn og unge til 
andre kommuner, regioner etc.?  
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=51) 

Region 
Sjælland 
(n=33) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=72) 

Region 
Midtjylland 

(n=45) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=30) 

Total 
(n=231) 

Sælger ydelser 49% 36% 42% 40% 53% 44% 

Sælger ikke ydelser 51% 64% 58% 60% 47% 56% 

Køber ydelser 16% 18% 15% 20% 17% 17% 

Køber ikke ydelser 84% 82% 85% 80% 83% 83% 

 
 
Undersøger man videre, om der er forskel på, om kommunalt og regionalt ansatte børneergoterapeuter sæl-
ger eller køber ydelser, så viser det sig, at der er 64 pct. af de regionalt ansatte, der sælger ydelser og 7 pct. 
der køber ydelser, mens det gælder, at 37 pct. af de kommunalt ansatte børneergoterapeuter sælger ydelser 
og 19 pct. køber ydelser. Salg af ydelser er tilsyneladende mere udbredt i regionerne end i kommunerne, det 
kan hænge sammen med, at regionerne stadig har nogle af de mere specialiserede tilbud, som andre køber 
ydelser af. 
 
 
Tabel 7.7. Sælger eller køber du eller din arbejdsplads ergoterapeutiske ydelser til børn og unge til 
andre kommuner, regioner etc.?  
 

  
Kommunal ansat 

(n=180) 
Regional ansat 

(n=45) 
Total  

(n=225) 

Sælger ydelser 37% 64% 42% 

Sælger ikke ydelser 63% 36% 58% 

Køber ydelser 19% 7% 17% 

Køber ikke ydelser 81% 93% 83% 

 
 
Blandt de børneergoterapeuter, der sælger ydelser, er der yderligere blevet spurgt ind til, hvilke ydelser der 
er størst efterspørgsel på. Ud af de i alt 101 respondenter, der svarer, at de sælger ydelser, er der 51 pct. 
der svarer, at der er størst efterspørgsel på vejledning/rådgivning til forældre, 48 pct. svarer, at der er størst 
efterspørgsel på vejledning/rådgivning til andre fagpersoner, 45 pct. svarer undersøgelse, 40 pct. svarer 
udredning, mens der er lidt mindre efterspørgsel på behandlings- og træningsydelser. Mens behandling (56 
pct.), udredning (31 pct.) og vejledning/rådgivning er de tre ydelser (28 pct.), som fleste svarer, at de køber.  
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Tabel 7.8. Hvilke ydelser er der størst efterspørgsel på? Det har været muligt at sætte flere krydser 
 

  
Sælger ydelser 

(n=101) 
Køber ydelser 

(n=39) 

Vejledning/rådgivning til forældre 51% 28% 
Vejledning/rådgivning til andre fagpersoner 48% 25% 
Undersøgelse 45% 21% 
Udredning 40% 31% 
Behandling 38% 56% 
Aktivitetstræning 34% 21% 
Funktionstræning 25% 23% 
Færdighedstræning 22% 23% 
Vejledning og afprøvning af hjælpemidler 19% 21% 
Undervisning/kursus 18% 8% 
Andet 12% 13% 

 
 
Der er yderligere spurgt ind til, hvem der tilrettelægger ydelsernes indhold, omfang og pris, og her viser det 
sig, at det hovedsageligt er ergoterapeuternes nærmeste leder og dem selv, der tilrettelægger ydelserne. 
  
 
Tabel 7.9. Hvem tilrettelægger ydelsernes indhold, omfang og pris? Det har været muligt at sætte 
flere krydser (n=101). 
 

 Antal  Procent 

Din nærmeste leder 59 58% 

Ergoterapeuterne 59 58% 

Administrativ ledelse 40 40% 

Politisk ledelse fx byråd eller regionsråd 23 23% 

Fysioterapeuterne 22 22% 

Andre end de nævnte 14 14% 

Brugerne 11 11% 

 
 
Opsamling 

- Vejledning/rådgivning til andre fagpersoner, vejledning/rådgivning til forældre og undersøgelse er de 
tre ydelser, som flest børneergoterapeuter i undersøgelsen svarer, er der deres primære ydelse. 

- Der er regionale forskelle på, hvilke ydelser børneergoterapeuterne svarer, at de giver.  
- 44 pct. svarer, at deres ydelser sigter mod habilitering, 20 pct. svarer, at de sigter mod kompensati-

on og 17 pct. svarer, at de sigter mod sundhedsfremme og forebyggelse. 
- 44 pct. svarer, at de sælger ydelser til andre kommuner, regioner etc., mens 17 pct. svarer, at de 

køber ydelser.  
- Der er størst efterspørgsel på vejledning/rådgivning til forældre, vejledning/rådgivning til andre fag-

personer og undersøgelse. Mens de ydelser der sælges mest er behandling, udredning og vejled-
ning/rådgivning til forældre. 

- Det er hovedsageligt børneergoterapeuterne og deres nærmest leder, der tilrettelægger ydelsernes 
indhold, omfang og pris. 
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8. Sagsbehandlingstid og ventetid 
 
Dette afsnit handler om sagsbehandlingstid og ventetid. Der er i undersøgelsen spurgt ind til, hvad den gen-
nemsnitlige sagsbehandlingstid er, og hvor lang den reelle ventetid på ergoterapi er. Der findes ikke opgø-
relser over sagsbehandlingstid og ventetiden på ergoterapi specifikt til børn og unge. Der er derimod lavet 
undersøgelser, der beskæftiger sig med ventetid på genoptræning. KL angiver i deres udspil om det nære 
sundhedsvæsen, at medianventetiden

10
 på genoptræning på landsplan er 18 dage, men at ventetiden varie-

rer fra kommune til kommune (KL, 2012). En undersøgelse foretaget af Gallup om kommunal gentræning til 
ældre fra 2011 viser, at 32 pct. af kommunerne har op til 1 uges reel ventetid på genoptræning efter Sund-
hedsloven, mens 19 pct. af kommunerne har op til 1 uges reel ventetid på genoptræning efter Serviceloven, 
og 20 pct. af kommunerne har op til 1 uges reel ventetid på vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 
(Korsgaard og Fjeldsøe, 2011). 
 
Tallene kan ikke direkte sammenlignes, da der er spurgt ind til ergoterapi og ikke genoptræning, og da der 
ikke er spurgt indtil ventetid efter de enkelte lovgivninger, men de er alligevel taget med her, for at det kan 
give en indikation på forskelle eller ligheder. 
 
33 pct. af respondenterne i undersøgelsen ved ikke, hvor lang den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 
børn og unge er på deres arbejdsfelt, mens 9 pct. svarer, at den er op til en uge, 31 pct. svarer op til en må-
ned, 16 pct. svarer op til tre måneder og 12 pct. svarer, at den er på tre måneder eller derover. 
 
 
Tabel 8.1. Hvor lang er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på ergoterapi til børn og unge på dit 
arbejdsfelt? 
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=51) 

Region 
Sjælland 
(n=33) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=72) 

Region 
Midtjylland 

(n=48) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=30) 

Total 
(n=234) 

Op til en uge 14% 6% 10% 6% 7% 9% 

Op til en måned 14% 33% 32% 38% 43% 31% 

Op til tre måneder 20% 6% 18% 15% 17% 16% 

Tre måneder eller derover 8% 21% 10% 13% 10% 12% 

Ved ikke 45% 33% 31% 29% 23% 33% 

 
 
30 pct. af respondenterne i undersøgelsen ved ikke, hvor lang den reelle ventetid på ergoterapi til børn og 
unge er på deres arbejdsplads, men 9 pct. svarer, at den er op til en uge, 31 pct. svarer op til en måned, 19 
pct. svarer op til tre måneder og 12 pct. svarer, at den er tre måneder eller derover.  
 
 
Tabel 8.2. Hvor lang er den reelle ventetid på ergoterapi til børn og unge på din arbejdsplads? 
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=51) 

Region 
Sjælland 
(n=33) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=72) 

Region 
Midtjylland 

(n=46) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=30) 

Total 
(n=232) 

Op til en uge 16% 3% 4% 15% 10% 9% 

Op til en måned 27% 39% 25% 37% 30% 31% 

Op til tre måneder 14% 18% 24% 15% 20% 19% 

Tre måneder eller derover 6% 18% 13% 7% 20% 12% 

Ved ikke 37% 21% 35% 26% 20% 30% 

 
 

                                                 
10

 Medianventetiden er ventetiden for den midterste borger. Dvs. der er lige mange borgere, som har kortere eller længere ventetid end 
den pågældende. 
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Opsamling 
 

- Tallene i denne undersøgelse er behæftet med stor usikkerhed, da henholdsvis 33 pct. og 30 pct. ik-
ke ved, hvor lang den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og den reelle ventetid på ergoterapi til 
børn og unge er på deres arbejdsplads. 

- 9 pct. svarer, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er på op til en uge, mens 31 pct. svarer, at 
den er op til en måned. 

- 9 pct. svarer, at den reelle ventetid er på op til en uge, mens 31 pct. svarer, at den er op til en må-
ned. 
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9. Besparelser og ressourcetilførelser 
 
I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til, om der er blevet tilført ressourcer eller gennemført besparelser 
på ergoterapi til børn og unge i 2010, og der er spurgt ind til, hvad ressourcetilførelserne og besparelserne i 
givet fald har betydet. 
 
Undersøgelsen viser, at 10 pct. svarer, at der er blevet tilført ressourcer i 2010, mens 80 pct. svarer, at det er 
der ikke og 10 pct. ikke ved, om der er blevet tilført ressourcer til deres arbejdsfelt i 2010. 
 
 
Tabel 9.1. Er der blevet tilført ressourcer på børn og ungeområdet på dit arbejdsfelt i 2010? 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=51) 

Region 
Sjælland 
(n=33) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=73) 

Region 
Midt-

jylland 
(n=50) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=31) 

Alle 
(n=238) 

Ja 6% 15% 5% 16% 13% 10% 

Nej 73% 79% 86% 80% 81% 80% 

Ved ikke 22% 6% 8% 4% 6% 10% 

 
 
Af de 10 pct. der svarer, at der er tilført ressourcer i 2010, svarer de fleste, at det ressourcetilførelserne har 
betydet er, at der er kommet nye arbejdsopgaver, nye stillinger eller flere ydelser til skolebørn.  
 
 
Tabel 9.2. Hvis ja, hvad har ressourcetilførelserne betydet? Det har været muligt at sætte flere kryd-
ser. 
 

  
Antal 

(n=24) 
Procent 

Nye arbejdsopgaver 14 61% 

Nye stillinger 13 57% 

Flere ydelser til skolebørn (6-16 år) 9 39% 

Kortere ventetider 4 17% 

Mere tid til vejledning/rådgivning 4 17% 

Længere træningsforløb 3 13% 

Mere tid til udredning 3 13% 

Mere tid til forebyggende arbejde 2 9% 

Flere ydelser til vuggestuebørn (0-3 år) 2 9% 

Flere ydelser til børnehavebørn (4-6 år) 2 9% 

Andet 2 9% 

Flere ydelser til unge (over 16 år) 1 4% 

Flere ressourcer til kompetenceudvikling 1 4% 

Flere ressourcer til udviklingsprojekter 0 0% 

 
 
Der er flere, der svarer, at der har været besparelser i 2010. Her svarer 54 pct., at der har været besparelser, 
mens 40 pct. svarer, at det har der ikke og 6 pct. svarer, at de ikke ved, om der har været besparelser på 
deres arbejdsfelt i 2010. 
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Tabel 9.3. Har der været besparelser (fx i form af nedskæringer eller flere arbejdsopgaver) på børn og 
ungeområdet på dit arbejdsfelt i 2010? 
 

  

Region 
Hoved-
staden 
(n=51) 

Region 
Sjælland 
(n=33) 

Region 
Syd-

danmark 
(n=72) 

Region 
Midtjylland 

(n=49) 

Region 
Nord-
jylland 
(n=31) 

Total 
(n=236) 

Ja 43% 58% 67% 59% 29% 54% 

Nej 47% 39% 29% 37% 58% 40% 

Ved ikke 10% 3% 4% 4% 13% 6% 

 
 
Når der bliver spurgt ind til, hvad besparelserne har betydet, så svarer 61 pct., at det har betydet flere opga-
ver til samme normering, 46 pct. svarer, at det har betydet længere ventetid og 43 pct. svarer, at det har 
betydet nedlæggelse af stillinger. 
 
 
Tabel 9.4. Hvis ja, hvad har besparelserne betydet? Det har været muligt at sætte flere krydser. 
 

  
Antal 

(n=127) 
Procent 

Flere arbejdsopgaver til samme normering 77 61% 

Længere ventetid 59 46% 

Nedlæggelse af stillinger 54 43% 

Færre ressourcer til kompetenceudvikling 48 38% 

Mindre tid til vejledning/rådgivning 44 35% 

Kortere træningsforløb 39 31% 

Færre ydelser til skolebørn (7-16 år) 39 31% 

Vikariater besættes ikke 32 25% 

Mindre tid til udredning 31 24% 

Ledige stillinger genbesættes ikke 27 21% 

Færre ressourcer til udviklingsprojekter 27 21% 

Mindre tid til forebyggende arbejde 22 17% 

Færre ydelser til børnehavebørn (4-6 år) 21 17% 

Færre ydelser til vuggestuebørn (0-3 år) 15 12% 

Færre ydelser til unge (over 16 år) 14 11% 

Flere børn tilbydes vederlagsfri fysioterapi i stedet for ergoterapi 13 10% 

Andet 9 7% 

 
 
Opsamling 
 

- 10 pct. svarer, at der er blevet tilført ressourcer på børn- og ungeområdet på deres arbejdsfelt 2010. 
- 54 pct. svarer, at der har været besparelser på børn- og ungeområdet på deres arbejdsfelt i 2010. 

 
 



 28 

Kilder 
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark: Referenceprogram for udredning og behandling af børn 
og unge med ADHD. 2008. 
 
Fisher, Anne G., Lou Ann Griswold: Evaluation of Social Interaction. ESI 2

nd
 Edition Manual. 2010. 

 
Gjesing, Gudrun, Gertrud Quist Lauritzen: At muliggøre aktivitet og deltagelse hos børn med nedsat funkti-
onsevne. I Borg, Tove (red): Basisbog i ergoterapi – aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Munksgaard 
Danmark. 2. udgave. 2008. 
 
KL: Det nære sundhedsvæsen. KL. 2012.  
 
Korsgaard, Rikke og Camilla Kann Fjeldsøe: Kommunal træning af ældre 2011. En undersøgelse foretaget 
af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og 
Ældre Sagen. 2011 
 
Michelsen, Susan I., Esben M. Flachs, Pernille Due, Peter Uldall: Børn med cerebral parese i Danmark. Sta-
tens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 2010. 
 
Mandag Morgen: Vækst i specialundervisning belaster børn og budgetter. MM14. Mandag Morgen 
10.04.2010. 
 
MarselisborgCentret: Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabilitering. Rehabiliteringsforum Danmark. 
2004. 
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Indenrigs- og Socialministeriet: Vejledning om træning i kommuner 
og regioner. 2009 
 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Henvisningsprojektet i børne- og ungdomspsykiatrien. Udarbejdet 
af: Rambøll Management i samarbejde med Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. 2008. 
 
Region Syddanmark: Børn – Habilitering – Rehabilitering. Regional børnegruppe under følgegruppe for gen-
optræning i Region Syddanmark. 2009. 
 
Socialministeriet: Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008. Delaftale for det sociale område. 
http://www.sm.dk/Puljer/satspulje/Documents/Satspuljen%202008.pdf  
 
Socialstyrelsens hjemmeside: http://www.servicestyrelsen.dk/analyse_og_data/god-social-praksis/tema-om-
born-og-unge-med-handicap/faktaboks.  
 
Wüst, Miriam, Linda Thorsager og Steen Bengtsson: Indsatsen over for børn med handicap og træningsbe-
hov. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sm.dk/Puljer/satspulje/Documents/Satspuljen%202008.pdf
http://www.servicestyrelsen.dk/analyse_og_data/god-social-praksis/tema-om-born-og-unge-med-handicap/faktaboks
http://www.servicestyrelsen.dk/analyse_og_data/god-social-praksis/tema-om-born-og-unge-med-handicap/faktaboks


 29 

Bilag 1: Spørgeskema  
 
Spørgeskema om ergoterapi til børn og unge 
 
Ergoterapeutforeningen har i samarbejde med FNE Børn og Unge udarbejdet et spørgeskema, der består af 
ca. 25 spørgsmål om ergoterapeutiske ydelser til børn og unge. Undersøgelsen retter sig kun til medlemmer 
af Ergoterapeutforeningen, der arbejder med børn og unge. 
 
Spørgeskemaet skal resultere i en rapport, der blandt andet skal belyse, hvilke ydelser ergoterapeuter leve-
rer og efter hvilken lovgivning, hvorvidt kommunerne køber og sælger børneergoterapeutiske ydelser, samt 
om der har været ressourcetilførelser eller besparelser på området i 2010 og hvor lang den gennemsnitlige 
sagsbehandlings og ventetid er. 
 
Hvis du både arbejder som privatpraktiserende (freelancer) og som børneergoterapeut i en kommune eller 
region, så bedes du i det følgende besvare spørgsmålene ud fra den stilling, hvor du har din hovedindtægt. 
 
Det tager ca. 10 minutter at besvare spørgsmålene. 
 
Mange tak for din deltagelse. 
 
 
Baggrund 
 
1. I hvilket område af Danmark arbejder du geografisk? (Sæt kun et kryds) 
 
Region Hovedstaden 
Region Sjælland 
Region Syddanmark 
Region Midtjylland 
Region Nordjylland 
 
2. Er du professionsbachelor i ergoterapi (dvs uddannet efter uddannelsesreformen i 2001)? 
 
Ja 
Nej 
 
 
Din arbejdsplads 
 
3. Er du kommunalt, regionalt eller privatansat? (Sæt gerne flere krydser) 
 
Kommunalt 
Regionalt 
Privat/selvstændig 
 
4. Hvor arbejder du? Hvis du har flere ansættelsesforhold, sæt kryds ved det primære. 
 
Din arbejdsplads 
PPR 
Sundhedscenter 
Kommunal myndighedsafdeling (fx sagsbehandler) 
Regional myndighedsafdeling (fx projektstilling, udviklingsstilling) 
Sygehus 
Specialbørnehave 
Specialskole 
Andre institutioner (fx bosteder/aflastningssteder) 
Hjælpemiddelcentral 



 30 

Privatpraktiserende 
Andet 
Hvis andet angiv venligst hvad: 
 
5. Er der andre ergoterapeuter ansat på din arbejdsplads? (Sæt kun et kryds) 
 
Ja 
Nej 
 
6. Arbejder du på fuldtid eller deltid? (Sæt kun et kryds) 
 
Fuldtid (37 timer eller mere om ugen) 
Deltid (under 37 timer om ugen) 
 
 
Privat praksis 
 
7. Arbejder du som privatpraktiserende (freelancer)? (Sæt kun et kryds) 
 
Ja 
Nej 
 
8. Hvis du arbejder som privatpraktiserende (freelancer), hvor mange timer arbejder du gennemsnitlig som 
privatpraktiserende om ugen? (Sæt kun et kryds) 
 
0-9 timer om ugen 
10-19 timer om ugen 
20-29 timer om ugen 
30-37 timer om ugen 
37 timer eller mere 
 
9. Hvis du arbejder som privatpraktiserende (freelancer), giver din forretning så overskud? 
 
Ja 
Nej 
Ved ikke 
 
 
Hvilke børn arbejder du med? 
 
10. Hvor gamle er de børn, du arbejder med primært? (Sæt gerne flere krydser) 
 
0-3 år (Vuggestuebørn) 
4-6 år (Børnehavebørn) 
7-16 år (Skolebørn) 
17 år eller ældre (Unge) 
 
11. Arbejder du hovedsageligt med børn i special- eller normalsystemet? (Sæt kun et kryds) 
 
Normalsystemet (går fx i normal folkeskole eller børnehave) 
Specialsystemet (går fx i specialskole eller børnehave) 
 
12. Hvilke diagnoser har de børn, du arbejder med hovedsageligt? Nedenstående svarkategorier er inspire-
ret af Evaluation of Social Interaction (ESI) diagnose kategorier. (Det er muligt at sætte op til fem krydser). 
 
Børn med bevægeapparat diagnoser (fx rheumatoid arthrit, frakturer på ben, hofte eller ryg) 
Børn med neurologiske diagnoser (fx hjernetumor, cerebral parese) 
Børn med medicinske diagnoser (fx hjertekarsygdomme, diabetes) 
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Børn med sansemotoriske diagnoser (fx sanseintegrationsproblemer, syns eller hørenedsættelser) 
Børn med psykiatriske diagnoser (fx ADHD, depression, misbrug, angst, tilknytningsforstyrrelser) 
Børn med indlæringsvanskeligheder (fx ADHD, opmærksomhedsproblemer, sanseintegrationsproblemer) 
Børn med udviklingsmæssige handicap (fx Autisme, Downs syndrom, sanseintegrationsproblemer, mental 
retardering, generelle udviklingsforstyrrelser) 
Børn uden diagnoser (fx børn med risiko for forsinket udvikling) 
Andet, hvis andet angiv venligst hvilke andre børn du arbejder med: 
 
 
Ydelser 
 
13. Hvilke ydelser giver du primært? (Det er muligt at sætte op til fem krydser) 
 
Funktionstræning 
Aktivitetstræning 
Færdighedstræning 
Behandling 
Vejledning/rådgivning til andre fagpersoner 
Vejledning/rådgivning til forældre 
Udredning 
Undersøgelse 
Vejledning og afprøvning af hjælpemidler 
Undervisning/kursus 
Andet. Hvis andet angiv venligst hvad: 
 
14. Hvad sigter dine ydelser primært imod? (Sæt kun et kryds) 
 
Habilitering 
Rehabilitering 
Kompensering 
Sundhedsfremme og forebyggelse 
Andet. Hvis andet angiv venligst hvad: 
 
15. Hvilken lovgivning arbejder du hovedsageligt under? (Sæt kun et kryds) 
 
Sundhedsloven 
Serviceloven 
Folkeskoleloven 
Dagtilbudsloven 
Anden. Hvis anden angiv venligst hvilken: 
 
 
Ressourcetilførelser  
 
16. Er der blevet tilført ressourcer på børn og ungeområdet på dit arbejdsfelt i 2010? (Sæt kun et kryds) 
 
Ja 
Nej 
Ved ikke 
 
17. Hvis ja, hvad har ressourcetilførelserne betydet? (Sæt gerne flere krydser) 
 
Kortere ventetider 
Længere træningsforløb 
Mere tid til udredning 
Mere tid til vejledning/rådgivning 
Mere tid til forebyggende arbejde 
Flere ydelser til vuggestuebørn (0-3 år) 
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Flere ydelser til børnehavebørn (4-6 år) 
Flere ydelser til skolebørn (6-16 år) 
Flere ydelser til unge (over 16 år) 
Nye arbejdsopgaver 
Nye stillinger 
Flere ressourcer til kompetenceudvikling 
Flere ressourcer til udviklingsprojekter 
Andet. Hvis andet angiv venligst hvad: 
 
 
Besparelser 
 
18. Har der været besparelser (fx i form af nedskæringer eller flere arbejdsopgaver) på børn og ungeområdet 
på dit arbejdsfelt i 2010? (Sæt kun et kryds) 
 
Ja 
Nej 
Ved ikke 
 
19. Hvis ja, hvad har besparelserne betydet? (Sæt gerne flere krydser) 
 
Længere ventetider 
Kortere træningsforløb 
Mindre tid til udredning 
Mindre tid til vejledning/rådgivning 
Mindre tid til forebyggende arbejde 
Færre ydelser til vuggestuebørn (0-3 år) 
Færre ydelser til børnehavebørn (4-6 år) 
Færre ydelser til skolebørn (6-16 år) 
Færre ydelser til unge (over 16 år) 
Flere børn tilbydes vederlagsfri fysioterapi i stedet for ergoterapi 
Flere arbejdsopgaver på samme normering 
Nedlæggelse af stillinger 
Ledige stillinger genbesættes ikke 
Vikariater besættes ikke 
Færre ressourcer til kompetenceudvikling 
Færre ressourcer til udviklingsprojekter 
Andet. Hvis andet angiv venligst hvad 
 
20. Hvis nej, har du/I gjort noget proaktivt for at imødegår besparelserne? (Sæt kun et kryds) 
 
Ja 
Nej 
Ved ikke 
Hvis ja, skriv meget gerne, hvad du/I har gjort. Send meget gerne materiale i en mail til nbl@etf.dk, hvis du 
gerne vil dele det med andre. 
 
 
Sagsbehandlingstid 
 
21. Hvor lang er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på ergoterapi til børn og unge på dit arbejdsfelt? 
(Sagsbehandlingstid forstås her, som tiden der går, fra der søges om ydelser, til der træffes en afgørelse) 
(Sæt kun et kryds) 
 
Op til en uge 
Op til to uger 
Op til tre uger 
Op til en måned 
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Op til to måneder 
Op til tre måneder 
Op til et halvt år 
Op til et år 
Et år eller derover 
Ved ikke 
 
 
Ventetid 
 
22. Hvor lang er den reelle ventetid på ergoterapi til børn og unge på din arbejdsplads? (Ventetiden forstås, 
som tiden der går fra, at en ydelse er bevilliget, til borgeren modtager ydelsen første gang) (Sæt kun et 
kryds) 
 
Ventetid 
Op til en uge 
Op til to uger 
Op til tre uger 
Op til en måned 
Op til to måneder 
Op til tre måneder 
Op til et halvt år 
Op til et år 
Et år eller derover 
Ved ikke 
 
 
Salg af ergoterapeutiske ydelser 
 
23. Sælger du eller din arbejdsplads ergoterapeutiske ydelser til børn og unge til andre kommuner, regioner 
etc? (Sæt gerne flere krydser) 
 
Nej 
Ja, sælger ydelser til andre kommuner 
Ja, sælger ydelser til andre regioner 
Ja, sælger ydelser til private fx forældre 
Ja, sælger ydelser til andre 
Ja, men køb/salg relationen er ugennemskuelige 
 
24. Hvis ja, hvilke ydelser er der størst efterspørgsel på? (Det er muligt at sætte op til fem krydser) 
 
Funktionstræning 
Aktivitetstræning 
Færdighedstræning 
Behandling 
Vejledning/rådgivning til andre fagpersoner 
Vejledning/rådgivning til forældre 
Udredning 
Undersøgelse 
Vejledning og afprøvning af hjælpemidler 
Undervisning/kursus 
Andet. Hvis andet angiv venligst hvad: 
 
25. Hvis ja, hvem tilrettelægger ydelsernes indhold, omfang og pris? (Sæt gerne flere krydser)ydelser fortsat 
 
Politisk ledelse fx byråd eller regionsråd 
Administrativ ledelse 
Din nærmeste leder 
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Ergoterapeuterne 
Fysioterapeuterne 
Brugerne 
Andet. Hvis andet angiv venligst hvad: 
 
 
Køb af ergoterapeutiske ydelser 
 
26. Køber du eller din arbejdsplads ergoterapeutiske ydelser til børn og unge af andre kommuner, regioner, 
etc? (Sæt gerne flere krydser) 
 
Nej 
Ja, køber ydelser af andre kommuner 
Ja, køber ydelser af andre regioner 
Ja, køber ydelser af private fx privatpraktiserende, selvejende institutioner 
Ja, køber ydelser af andre 
Ja, men køb/salg relationerne er ugennemskuelige 
 
27. Hvis ja, hvilke ydelser er der størst efterspørgsel på? (Det er muligt at sætte op til fem krydser) 
 
Køb af ergoterapeutiske ydelser fortsat 
Funktionstræning 
Aktivitetstræning 
Færdighedstræning 
Behandling 
Vejledning/rådgivning til andre fagpersoner 
Vejledning/rådgivning til forældre 
Udredning 
Undersøgelse 
Vejledning og afprøvning af hjælpemidler 
Undervisning/kursus 
Andet. Hvis andet angiv venligst hvad: 
 
 
Mange tak for din hjælp! 
 
28. Du kan tilføje eventuelle kommentarer eller uddybelser her: 
 
29. Sæt kryds her, hvis: 
 
Du ønsker at deltage i lodtrækningen om tre fripladser til Ergoterapeutforeningens faglige konference i 2011 
Ergoterapeutforeningen må tage kontakt til dig i forbindelse med formidling af undersøgelsens resultater  
Du har en cases på børneområdet, der enten illustrerer det gode og det dårlige forløb, som du gerne vil dele 
med andre 
 
Husk venligst at skrive din mailadresse her. Din besvarelse af spørgeskemaet forbliver anonym. 
 
 
 


