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Specialebeskrivelse for ergoterapi inden for 

behandlingspsykiatri og psykosocial rehabilitering 
 

Specialet omfatter ergoterapi inden for behandlingspsykiatri og psykosocial rehabilitering. 

Patientgruppen er såvel børn, unge, voksne og ældre med nedsat funktionsevne. Det kan både være 

mennesker med en psykiatrisk diagnose (jf. fx ICD- klassifikation) og mennesker med psykisk 

sårbarhed. 

 

I Danmark har ergoterapeuters psykiatriske praksis ændret sig fra have fokus på mere rekreative 

aktiviteter til at have fokus på klientens aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Der er tiltagende brug 

for validerede undersøgelsesredskaber samt for at kunne dokumentere evidens for den 

ergoterapeutiske intervention.  

 

Ergoterapi inden for behandlingspsykiatri og psykosocial rehabilitering 

Arbejdsområdet dækker fx døgnafdelinger, ambulatorier og andre ambulante behandlingstilbud 

under regionerne samt kommunale områder som bosteder, jobcentre, undervisningsinstitutioner 

og aktivitets- og rehabiliteringstilbud. 

 

Den ergoterapeutiske intervention har til formål at forbedre klientens ADL evne, understøtte 

tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsesområdet samt til deltagelse i mere rekreative 

aktiviteter. Problemer med aktivitetsudførelse inden for disse områder afdækkes ved brug af 

forskellige ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber som fx Canadian Occupational Performance 

Measure (COPM). 

 

Ergoterapeuten undersøger kvaliteten af klientens aktivitetsudførelse via uformelle observationer 

og/eller standardiserede undersøgelsesredskaber som fx Assessment of Motor and Process Skills 

(AMPS) eller Evaluation of Social Interaction (ESI). Ergoterapeuter undersøger også på kropsniveau, 

fx ved brug af Adult Sensory Profile (ASP). 
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Ergoterapeuter har fokus på såvel klientens ressourcer som begrænsninger samt omgivelsernes 

betydning og dermed indretningen af disse. Herunder betydning af sensorisk modulation og 

stimulation. Også understøttelse af de sociale omgivelser, dvs. de relationer, som har betydning for 

klientens livskvalitet, er et fokusområde for den ergoterapeutiske intervention.  

 

Via aktivitetsanalyse vurderer ergoterapeuten, hvordan en given aktivitet kan tilrettelægges og 

gradueres, så den giver klienten optimale udfoldelsesmuligheder. Ergoterapeuten er med til at 

understøtte klientens empowerment og sikre samfundsmæssig inklusion. I forbindelse med dette 

fungerer ergoterapeuten som brobygger, når klienten skal tilknyttes fx frivillige netværk. 

 

Ergoterapi inden for behandlingspsykiatri og psykosocial rehabilitering på 

specialistniveau 

Der er 2 niveauer ift. specialistgodkendelse:  

• Certificeret ergoterapeutisk kliniker inden for behandlingspsykiatri og psykosocial 

rehabilitering  

• Specialist i ergoterapi inden for behandlingspsykiatri og psykosocial rehabilitering 

For begge niveauer gælder følgende 

Ansøger er kendetegnet ved at 

 

• Være en særlig kyndig praktiker på højt niveau 

• Kunne vurdere ny viden med henblik på evt. implementering i specialet 

• Kunne iværksætte kliniske/praktiske projekter i forbindelse med kvalitetssikring, 

udviklingsarbejde eller forskning 

• Kunne udvikle faglig kompetence inden for specialet 

• Have et udvidet repertoire af interventionsmuligheder 

• Være en særlig kyndig klinisk/praktisk problemløser 

• Kunne iværksætte og arbejde i højt specialiserede tværfaglige teams 

• Kunne formidle specialets teori og metode til ergoterapeuter og andre faggrupper 

Ansøger skal kunne dokumentere nedenstående 

 

Titler:  Certificeret ergoterapeutisk kliniker i psykiatrisk ergoterapi 

              Specialist i psykiatrisk ergoterapi  
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Netværk og samarbejdsflader 

Ergoterapien inden for behandlingspsykiatri og psykosocial rehabilitering er fagligt forankret i 

Ergoterapeutforeningen i selskab for behandlingspsykiatri og psykosocial rehabilitering. Selskabet 

arbejder løbende på at fremme kvalitet, dokumentation og evidensbasering af ergoterapeutiske 

ydelser indenfor specialet.  

 

Ligeledes samarbejder ergoterapeuter med andre faggrupper inden for behandlingspsykiatri og 

psykosocial rehabilitering samt med undervisere og forskere på professionshøjskoler og 

universiteter. Desuden kan ergoterapeuten indgå i internationale ergoterapeutiske fællesskaber. 

Ergoterapeuten kan samarbejde med faglige selskaber som Dansk Selskab for psykosocial 

rehabilitering, Rehabiliteringsforum Danmark og andre faggruppers faglige selskaber. 

 

 


