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Undervisningsministeriet 
Afdelingen for videregående uddannelser 
 
 
 
      12.juni 2008  
       /TBi 
 
Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i 
ergoterapi 
 
Ergoterapeutforeningen har modtaget høringsskrivelsen og har følgende kommentarer til de enkelte 
dele af bekendtgørelsen. 
 
Kapitel 1. Uddannelsens formål 
Ergoterapeutforeningen støtter, at der nu lægges mere vægt på kvalifikationer som ledelse samt re-
lationen til borgeren. 
 
Kapitel 2. Uddannelsens tilrettelæggelse 
Ergoterapeutforeningen ser positivt på, at uddannelsen opdeles i moduler, og at der indføres en fæl-
les national studieordning. Det gør det nemmere for studerende at overføre merit mellem uddannel-
sesstederne. 
 
Kapitel 3 og 4. Klinisk undervisning og samarbejde mellem uddannelsesinstitution og kliniske un-
dervisningssteder 
Ergoterapeutforeningen finder det meget positivt, at kravene til den kliniske undervisningsdel har 
fået mere opmærksomhed i uddannelsesbekendtgørelsen, herunder sammenhængen mellem teore-
tisk og klinisk undervisning, og den nye formulering om ”evnen til samt ansvarlighed for at vurdere 
og træffe kvalificerede valg” ligger fint i forlængelse af den nye autorisationslov fra 2007. 
 
Kapitel 6. Studieordningen  
I § 13 anføres det, at det fremgår af studieordningen hvilke regler, der er fælles for alle uddannelser, 
og hvilke der kun gælder for ét uddannelsessted, og der henvises til et bilag 2, som imidlertid ikke 
er vedlagt. Det er derfor vanskeligt at tage stilling til indholdet. Overordnet set er det Ergoterapeut-
foreningens holdning, at en fælles studieordning er en fordel for studerende og aftagere. Ergotera-
peutuddannelserne bør som udgangspunkt have et fælles præg. Hvis der skal differentieres ind-
holdsmæssigt, således at uddannelsesstederne eventuelt profilerer sig lidt i forhold til hinanden, skal 
det ske på en måde, som dels er gennemskuelig for aftagerne, dels ikke i praksis virker som en mo-
bilitetshindring for de studerende. 
 
Med hensyn til vægtningen af fagene i den gældende og den nye bekendtgørelse mener Ergotera-
peutforeningen, at det er betænkeligt, at samfundsvidenskabelige fag, herunder lovgivning, bliver 
nedjusteret. Viden om lovgivning er væsentligt stof, da ergoterapeuter får stadigt flere myndigheds-
funktioner i deres stillingsindhold.  
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Viden om og forholden sig til ny teknologi (ikke kun IT, men fx hele hjælpemiddelområdet) er lige-
ledes væsentligt, så ergoterapeuter i højere grad kan respondere på nye krav i fremtidens social- og 
sundhedsvæsen.  
 
Ergoterapeutforeningen ser det nye tværprofessionelle modul som en god mulighed for at udvikle 
en bevidsthed om tværfaglig opgaveløsning og samarbejde med andre professioner.  
 
Overordnet set er Ergoterapeutforeningen positiv over for den nye bekendtgørelse. Uddannelsen 
er blevet kompetencebaseret, hvilket passer til mange nye tiltag i forbindelse med praksis og tvær-
faglighed og giver de studerende bedre muligheder for overblik i relation til andre fag. Samtidig 
passer kompetencebasering til den internationale TUNING-proces, som ergoterapeutuddannelsen 
som en af de første mellemlange professioner har været igennem. 
 
I forhold til mangler og svagheder hæfter vi os især ved følgende: 
 
Det betones i kapitel 1, at den studerende skal kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegi-
vende videreuddannelse. Det er Ergoterapeutforeningen naturligvis enig i. Vi vil dog gøre opmærk-
som på, at i forhold til kompetencegivende kliniske specialistkompetencer mangler Danmark vide-
reuddannelse for ergoterapeuter. Eksempelvis kan læger og sygeplejersker tage godkendte specia-
listuddannelser, det kan ergoterapeuter ikke.  Der mangler ligeledes en dansk masteruddannelse i 
ergoterapi; og ergoterapeuter kan ikke optages på cand.scient.san.-uddannelsen på baggrund af de-
res professionsbachelor i ergoterapi. 
 
I kapitel 2 står, at ”uddannelsens udviklingsbasering skal sikres gennem inddragelse af relevante 
resultater fra national og international forskning”. Vi er helt enige i den konstatering men bliver 
nødt til at nævne fraværet af en national plan for offentligt finansieret ergoterapeutisk forskning. 
For at sikre uddannelsens udviklingsbasering er det nødvendigt med en klar sammenhæng mellem 
uddannelse, forskning og borgernes behov for ergoterapeutiske ydelser af høj kvalitet. At denne 
sammenhæng p.t. ligger uden for Undervisningsministeriets regi, gør den ikke mindre relevant set 
fra et borgersynspunkt.   
 
Samlet set vil vi påpege, at professionens udviklingsbasering forudsætter en glidende og smertefri 
overgang mellem forskellige uddannelsesniveauer, (professionsbachelor – master/kandidat – ph.d.) 
samt sammenhæng til praksis.  
 
Ergoterapeutforeningen står til rådighed for yderligere oplysninger og uddybninger. Kontakt ven-
ligst konsulent Tina Birch på tbi@etf.dk eller 33 41 47 28. 
 
 
 
Venlig hilsen 

 
Gunner Gamborg 
Landsformand 
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