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Høringssvar vedrørende analyse af behovet for professionsmasteruddannelse 
 
Ergoterapeutforeningen mener, at der er behov for en professionsrettet videreuddannelse i ergote-
rapi på master-/kandidatniveau (niveau 7 i den danske kvalifikationsramme). Sideløbende med 
politiske målsætninger om et sundhedsvæsen i verdensklasse bliver befolkningens behov og for-
ventninger til behandling og rehabilitering stadig større. Der er behov for ergoterapeuter, som har 
suppleret deres ergoterapeutiske grunduddannelse med specialiseret viden samt kompetencer 
inden for kvalitetssikring, evidensbasering og projektledelse, og som fagligt er endnu bedre rustet 
til at planlægge og koordinere behandlingsforløb og andre opgaver i både den ergoterapeutiske 
praksis samt inden for ikke direkte behandlingsrelaterede opgaver i social- og sundhedsvæsenet. 
Der er også behov for, at videreuddannelse kan føre til en forskeruddannelse (ph.d.). 
  
Ergoterapeutforeningen finder det derfor problematisk, hvis en professionsmasteruddannelse bliver 
udviklingsbaseret. Det vil ikke være i overensstemmelse med beskrivelserne af niveau 7 i kvalifika-
tionsrammen, hvor der står om mastergraden, at den er "en forskningsbaseret videregående ud-
dannelse inden for et specialiseret område eller i bredere perspektiv på et fagligt eller flerfagligt 
område". Ergoterapeutforeningen ønsker en forskningsbaseret, professionsrettet videreud-
dannelse, som kvalificerer til yderligere uddannelse på næste overliggende niveau (i dette tilfælde 
ph.d.-uddannelse) for dem, som måtte ønske det. 
  
P.t. er det kun en kandidatuddannelse, som kan det. Både niveauet og omfanget skal være i or-
den. For at blive godkendt til ph.d.-uddannelse kræver universiteterne en forskningsbaseret ma-
ster-/kandidatuddannelse på 120 ECTS-points.  Lige nu er ergoterapeuter og andre fanget i et in-
genmandsland, hvor de har taget masteruddannelser på 60 og 90 ECTS-points og efterfølgende 
må konstatere, at der er brug for supplerende uddannelse for at kunne uddanne sig til forsker.  
Ergoterapeutforeningen vil meget nødigt se en udvikling, hvor antallet af uddannelsesmæssige 
blindgyder forøges. En udviklingsbaseret professionsmaster vil være endnu en blindgyde.  
  
I sammenlignelige lande, eksempelvis Sverige, tages en magistergrad i ergoterapi på universite-
terne. Monofaglige/professionsrettede master- og kandidatuddannelser forudsætter, at der er et 
forskningsmiljø, som de kan basere sig på. For mange mindre professioner er det i forvejen 
en udfordring at opbygge et nationalt forskningsmiljø. Det er urealistisk at forestille sig, at der skal 
udvikle sig flere sådanne professionsrettede forskningsmiljøer inden for ergoterapi i Danmark. Det 
er vigtigt, at kræfterne samles og koncentreres; at de opbygges på institutioner med tradition for 
forskningsmiljøer; og at de spiller sammen med flerfaglige forskningsfelter, fx sundhedsøkonomi, 
statistik etc.  
  
Ergoterapeutforeningen vurderer på den baggrund, at der vil være et yderst begrænset marked for 
en udviklingsbaseret masteruddannelse i ergoterapi. Vi mener simpelthen, at udviklingen er løbet 
fra den position. Man skal hellere bruge kræfterne på at få etableret et forskningsmæssigt bære-
dygtigt og fremtidssikret professionsrettet videreuddannelsestilbud.  
  
  


