Generiske kompetencer til specialistordningen inden for
ergoterapi*
Generiske kompetencer for specialist i ergoterapi
1. Har specialerelevant videreuddannelse på kandidat- eller masterniveau
2. Håndterer komplekse problemstillinger, imødegår forudsete såvel som uforudsete komplikationer og
varetager koordinerende funktioner for patienter/ borgere1.
3. Faciliterer systematisk klientcentreret behandling/genoptræning og understøtter denne gennem
kommunikation af viden og metoder til kolleger og tværprofessionelle samarbejdspartnere.
4. Tager ansvar for implementering af relevante evidensbaserede metoder til undersøgelse, behandling,
træning, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse inden for specialet.
5. Udvikler egen rolle som specialist på højt niveau gennem systematisk opdatering af viden og kompetencer samt bidrager med disse i udviklings- og forskningsprojekter.
Organisatoriske kompetencer
6. Tager ansvar for kvalitetsudvikling og implementering af kvalitetsmål for ergoterapeutiske interventioner baseret på nyeste evidens og klinisk ræsonnering2.
7. Kommunikerer egne og professionens kompetencer effektivt og målrettet til samarbejdspartnere og
formidler behov for indsatser og løsningsmuligheder til specialeområdets målgruppe inden for givne
organisatoriske rammer og lovgrundlag, herunder at kommunikere strategisk om konsekvenser af relevante
politiske/forvaltningsmæssige beslutninger og tiltag
8. Arbejder innovativt med at understøtte og skabe nye tværprofessionelle samarbejdsrelationer, netværk
og partnerskaber med henblik på at udvikle specialet3.
9. Tager initiativ til og leder projektarbejde inden for specialet, bidrager med såvel faglige som relevante
forskningsmæssige kompetencer og er særlig opmærksom på forskningsetiske principper.
Formidlingskompetencer
10. Varetager supervision og undervisning af både egen og andres professioner indenfor specialets
vidensområde med henblik øget kvalitet i klinisk praksis såvel internt som eksternt.
11. Kommunikerer egne og professionens kompetencer målrettet til samarbejdspartnere såvel internt som
eksternt.
1

Herunder at agere hensigtsmæssigt og foregribende på ændringer i patienter/borgeres ressourcer og netværk og efter aftale
involvere pårørende og tværprofessionelle samarbejdspartnere
2 Heri indgår systematisk brugerinddragelse (patienter/ borgere, pårørende og patientforeninger) således, at brugerperspektivet
tillægges værdi i udvikling af relevante strategier til kvalitetsudvikling inden for området – blandt andet med henblik på at skabe
sammenhængende forløb.
3 Med afsæt i fremtidens samfundsstruktur, demografiske forhold og sundhedsvæsenets udvikling

12. Formidler viden om specialeområdets indsatser, løsningsmuligheder og udfordringer og effekten af den
ergoterapeutiske indsats bredt i samfundet og til patientforeninger, politiske fora og andre interessenter.
13. Formidler viden skriftligt fra specialerelevante udviklings- og forskningsprojekter fx i form af peer
reviewed artikler, projektbeskrivelser og rapporter.

*Dokumentet er udviklet med inspiration fra ”Generiske kompetencer for certificeret kliniker /specialist i Fysioterapi”
udarbejdet af Dansk selskab for fysioterapi.

