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Vedrørende kandidatuddannelse i Ergoterapi og aktivitetsvidenskab 

Ergoterapeutforeningen har i mange år arbejdet for en kandidatuddannelse i ergote-

rapi. Det er derfor med stor glæde, at vi har modtaget forslag om udvikling og akkre-

ditering af en kandidatuddannelse i ergoterapi og aktivitetsvidenskab.  

 

Det er vores overordnede vurdering, at der er et stort behov for uddannelsen, og at 

det er oplagt at placere uddannelsen på Syddansk Universitet, da Syddansk Univer-

sitet igennem en årrække har påbegyndt opbygningen af et dansk forskningsmiljø 

med fokus på ergoterapi og aktivitetsstudier (FiA) med et godt resultat. Vi ser frem 

til, at den organisatoriske forankring bliver styrket med professorat og administrativ 

bistand til drift og udvikling. 

 

Ergoterapeutforeningen mener, at det fremsendte materiale peger i den rigtige ret-

ning for ergoterapi og aktivitetsvidenskab. Den ergoterapeutiske praksis bør fortsat 

udvikles med afsæt i en vidensbaseret tilgang. Derfor er der behov for at udvikle vi-

den på et højere niveau end professionsbacheloruddannelsen for fortsat at kunne 

udvikle ergoterapeutiske ydelser og fortsat sikre ergoterapeutfagligheden i det dan-

ske sundhedsvæsens tilbud til borgerne. 

 

Vi vurderer, at en væsentlig opgave for kandidater er implementering af ny viden, 

herunder forskningsresultater, i praksismiljøerne. Kandidaterne kan samtidig medvir-

ke til, at prioritering og anvendelse af økonomiske ressourcer på sundheds- og soci-

alområdet foretages på et relevant og vidensbaseret grundlag. 

 

Den hastige og komplekse udvikling på sundhedsområdet samt nye organiseringer 

vil medføre nye arbejdsområder for ergoterapeuter. Kandidaterne skal medvirke til at 

styrke kompetencerne for professionsbachelorerne i fremtidens arbejdsmarked for 

ergoterapeuter. Derudover er der behov for en fødekæde til ph.d. uddannelse og 

nødvendig forskning og kvalitetsudvikling. Internationalt set er Danmark bagud i for-

hold til forskning i ergoterapi. 

 

Højt specialiseret behandling på bl.a. sygehuse fordrer en konstant udvikling af det 

ergoterapeutiske kompetencefelt. Varetagelse af kvalitetsudvikling ser vi derfor som 

en oplagt funktion for kandidater i ergoterapi i regionerne. Ligeledes varetager kom-

munerne i dag en lang række opgaver på sundhedsområdet, som også sammenkob-

les med opgaver eksempelvis inden for det det sociale område og beskæftigelses-

området. En ergoterapeutisk kandidat vil placere sig tydeligt inden for udviklingen af 

disse vidensområder.  
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Denne uddannelse og de øvrige sundhedsfaglige kandidatuddannelser kan efter 

vores vurdering med fordel lade sig inspirere af ICF-rammen (International Classi-

fication of Functioning). Kandidatuddannelsen i ergoterapi skal således grundlæg-

gende omhandle fremme af menneskers mulighed for aktivitet og deltagelse i rele-

vant kontekst. Herved adskiller uddannelsen sig fra beslægtede kandidatuddannel-

ser. 

 

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at afsnittet vedrørende udkast til kompetencepro-

fil præciseres med følgende tilføjelser: 

 

 ”Viden om og forståelse af sundhedspolitik, -jura og -økonomi (…)” tilføjes 

ordet ”ledelse” 

 ”Vurdere, igangsætte og implementere sundhedsteknologiske tiltag i relation 

til rehabilitering og sundhedsfremme og forebyggelse 

 ”Selvstændigt varetage ansvar for højt specialiserede funktioner indenfor er-

goterapi og rehabilitering i den kliniske praksis” 

 ”Selvstændigt varetage ansvar for forløbskoordination på et analytisk og re-

flekterende niveau på forskningsbaseret grundlag” 

 ”Udvikle kliniske retningslinjer inden for ergoterapi” 

 ”Selvstændigt varetage ledelses-, undervisnings- og uddannelsesmæssige 

funktioner og formidlingsopgaver i relation til eget fag og øvrige sundheds-

professionelle” 

 ”Pinden”, der handler om selvstændigt at tage ansvar om etiske normer fo-

reslår vi uddybet, så den adskiller sig klarere i forhold til professionsbache-

lorniveauet. 

 

Ergoterapeutforeningen anbefaler, at professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi 

giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i ergoterapi og aktivitetsvidenskab. 

 

Vedrørende kandidatuddannelse i Klinisk sygepleje og sundhedsteknologi 

Ergoterapeutforeningen hilser ligeledes den nye kandidatuddannelse i sygepleje vel-

kommen.  

 

Etablering af kandidatuddannelser i ergoterapi, sygepleje, jordemodervidenskab og 

den eksisterende kandidatuddannelse i fysioterapi på SDU giver samlet set mulig-

hed for god synergi, tværfagligt vidensmiljø og samdrift på udvalgte moduler. Det er 

samlet set en styrke for hele sundhedsområdet, at alle sundhedsprofessionerne kan 

uddannes på kandidatniveau, således at det tværfaglige samarbejde kan udvikles på 

et ligeværdigt grundlagt til gavn for borgerne. 

  

Ergoterapeutforeningen deltager meget gerne i det videre arbejde og står naturligvis 

også til rådighed for eventuelt uddybende kommentarer til dette høringssvar. Vi ser 

frem til, at de nye kandidatuddannelser på sundhedsområdet bliver etableret på SDU 

og optager studerende fra sommeren 2014. 
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