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Alt for mange mennesker med handicap kæmper 
en kamp med lange ventetider og mangel på tillid 
til systemet. Det er en urimelig belastning oven 
i hverdagen med handicap. Og det er det også for 
medarbejderen, som går på arbejde for at gøre en 
positiv forskel.

Ergoterapeuter hjælper borgere med handicap – 
med vejledning, genoptræning og rehabilitering. Og 
med at udvælge de rigtige hjælpemidler og tilpasse 
dem til borgeren, så borgeren kan leve så selvstæn-
digt et liv som muligt. Derfor skal rammerne passe 
til arbejdsopgaverne, så det er muligt at levere den 
bedste service til borgeren. 

Ergoterapeutforeningen mener, der skal være 
kortere ventetider og acceptabel tid i sagsbehand-
lingen, så sagsbehandlerens faglighed kan blive 
sat tilstrækkeligt i spil med individuel rådgivning 
og vejledning – også hvis borgeren får et afslag på 
et ønske. Det kræver, at der er medarbejdere nok. 
Samtidig skal der være fleksible løsninger i overgan-
gen mellem kommuner og regioner (fx fra hospital til 
eget hjem). Borgeren må ikke ende som kastebold. 

Ergoterapeuter som en del af løsningen
De fleste mennesker klarer hverdagen. Andre har brug for hjælp til at kunne selv. 
Alle har behov for en meningsfuld hverdag, og det bedst mulige liv uanset livs-
situation.

Ergoterapeuter arbejder med børn, unge, voksne og ældre, der har svært ved at 
deltage i dagligdagens aktiviteter. Det vil sige alt det, man gør, fra man står op 
til man går i seng. Så som at magte skole og job, købe ind, tilberede og spise mad, 
tage tøj på, besøge venner og deltage i fritidsaktiviteter.

Ergoterapeuter bidrager på den måde til et lokalsamfund, hvor borgerne – så vidt 
muligt – kan være aktive og deltagende i hverdagslivet og derigennem få øget 
deres livskvalitet. 

Det er ikke kun godt for den enkelte borger, men også for kommunen i form af spa-
rede udgifter f.eks. til indlæggelser på sygehusene, eller varige sociale ydelser.

En indlæggelse med fokus på det 
enkelte menneske i regionerne

Psykiatrien har i lang tid været underprioriteret. Og til trods 
for politiske ambitioner om at nedbringe brugen af tvang er 
det ikke lykkedes – tværtimod.

Ergoterapeuter er en vigtig faggruppe i psykiatrien. Ergote-
rapeuter træner krop, sanser og psyke og hjælper mennesker 
med psykiske lidelser til at kunne deltage i meningsfulde ak-
tiviteter, som er nødvendige for at kunne mestre en hverdag. 
Samtidig arbejder ergoterapeuter med at stimulere patien-
ternes sanser, og det medvirker til at nedbringe brugen af 
tvang. Alligevel er det langt fra alle psykiatriske afsnit, der 
har adgang til fx sanserum. 

Ergoterapeutforeningen mener, at ergoterapi i endnu højere 
grad bør være en del af behandlingen i psykiatrien, og at det 
bør være fast praksis at arbejde med sansepåvirkning som 
led i at nedbringe brugen af tvang.  

Et værdigt og aktivt liv

I de kommende år bliver der mange flere ældre medbor-
gere, som har brug for kommunal hjælp til at klare hverda-
gen. I dette arbejde spiller ergoterapeuter en vigtig rolle.

På plejehjemmene arbejder ergoterapeuter systematisk 
med aktiviteter og involvering for at fastholde og udvikle 
beboernes færdigheder. Formålet er, at de ældre kan del-
tage i hverdagslivet og derigennem få øget livskvalitet. 

Ergoterapeuter har også særlig viden om tygge- og synke-
problemer, som mange ældre har problemer med. Her hjælper 
ergoterapeuter. Det mindsker antallet af dyre indlæggelser 
på sygehusene, som belaster kommunernes økonomi. 

På den baggrund foreslår Ergoterapeutforeningen, at 
hverdagsrehabilitering bliver en naturlig del af hverdagen 
på alle plejehjem, og at der derfor ansættes ergoterapeu-
ter på alle plejehjem– til glæde for borgeren.



Ergoterapeuter
Fakta om ergoterapeuter

Ergoterapeutforeningen organiserer flere end 9.600  
ergoterapeuter og studerende.

Ergoterapeutuddannelsen er en 3½ årig professions- 
bachelor, og efter endt uddannelse udsteder Sundheds- 
styrelsen en autorisation. Det er også muligt at læse en  
overbygningsuddannelse og få kandidatgraden cand.san.  
i ergoterapi.

Ergoterapeuter er primært beskæftiget indenfor genoptræ-
ning og rehabilitering, hjælpemidler og velfærdsteknologi,  
på jobcentre, i socialpsykiatrien og på sygehusene.
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