Generiske kompetencer til specialistordningen inden for
ergoterapi*
Generiske kompetencer for certificeret kliniker i ergoterapi
Kliniske kompetencer
1. Har minimum to års bred erfaring som ergoterapeut og minimum tre års specialerelevant klinisk praksis
indenfor specialet
2. Anvender viden om specialeområdets biomedicinske, psykologiske og sociokulturelle forhold i samspil
med det teoretiske og forskningsbaserede grundlag for ergoterapi til ergoterapeutisk undersøgelse,
behandling, genoptræning og rehabilitering samt klinisk ræssonering ved specialerelevante
problemstillinger. Herunder inddrages viden om differentialdiagnoser og speciale relevant farmakologi.
3. Arbejder systematisk, klientcentreret og brugerinddragende om bedst mulige tilrettelæggelse af en
samlet indsats til patienten/ borgeren1.
4. Kommunikerer nærværende og professionelt med patienter/ borgere, pårørende og samarbejdspartnere
tilpasset situationen, budskabet og modtagerens kommunikative forudsætninger, kognitive niveau, kultur
og værdier.
5. Kommunikerer og anvender kompetencer i mono og tværprofessionelt samarbejde med henblik på at
bidrage til at skabe sammenhængende forløb for patienten/ borgen eller grupper af patienter/ borgere.
6. Søger specialerelevant viden og bidrager til implementering af relevante løsninger med afsæt i bedste
forskning, klinisk ekspertise og patientens/ borgerens præferencer.
7. Journalfører og dokumentere systematisk og formulerer sig klart og præcist i et sprog tilpasset
modtageren og konteksten.
Organisatoriske kompetencer
8. Bidrager til kvalitetsudvikling og implementering af formelle kvalitetskrav og nationale kliniske
retningslinjer.
9. Tager ansvar for dataindsamling til dokumentation af den ergoterapeutiske indsats med relevante og
valide målemetoder samt formidling til relevante parter.
10. Tager initiativ til og indgår i relevant tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om indføring af
nye specialerelevante undersøgelses- og behandlingsformer for målgruppen2.
11. Indgår i sparring, planlægning eller udførelse af planlagte eller igangværende udviklings- og
forskningsprojekter og medvirker til at skabe kontakt til patienter/ borgere.
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Med udgangspunkt i ICF samt fælles fastsættelse af mål for interventionen og etiske overvejelser
Herunder inddragelse af relevante velfærdsteknologiske løsninger

Formidlingskompetencer
12. Underviser interne kolleger inden for egen og andre professioner i teorier og metoder inden for
specialet og bidrager med henblik på at styrke kvalitetsudvikling af området.
13. Formidler viden til patienter / borgere om sundhedsfremme og forebyggelse i form at individuel
vejledning tilpasset den enkeltes situation og ressourcer.
14. Bidrager til skriftlig formidling af målgruppens behov og den ergoterapeutiske indsats til pårørende,
patientforeninger, kolleger og myndigheder.
*Dokumentet er udviklet med inspiration fra ”Generiske kompetencer for certificeret kliniker /specialist i Fysioterapi”
udarbejdet af Dansk selskab for fysioterapi.

