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Ergoterapeutforeningen takker for invitationen til at være høringspart vedrørende 
ovennævnte høring. 
 
Ergoterapeutforeningen kan tilslutte sig det forelagte forslag til et Behandlingsråd 
og vi ser meget positivt på, at man generelt indtænker ergoterapeuter.  
 
Behandlingsrådet ser vi som et tiltag, der kan være med til at fremme kvaliteten  
og vi bifalder at også patientinddragelsen er tænkt ind fra start. Vi finder at Be-
handlingsrådet kan styrke: 
 

- Ensartet kvalitet i hele landet 

- Brug og implementering af anerkendte metoder 

- Øget kobling mellem forskning og praksis 
  
Vi mener også, det er helt afgørende at Sundhedsstyrelsen har observatørplads i 
Behandlingsrådet, så man fremmer et arbejde med størst mulig videndeling mel-
lem centrale aktører og ser derfor positivt på oplægget til sammensætning af 
rådsmedlemmer.  
 
Ergoterapeuter som mulige faglige repræsentanter i rådsudvalg 
Vi mener, at ergoterapeuter på lektor eller professorniveau med stor interesse og 
engagement vil kunne indgå som potentielle rådsmedlemmer og være med til at 
styrke et tværfagligt perspektiv i behandlingsrådets opgaver. 
 
Ergoterapeuter som deltagere i fagudvalg 
Ergoterapi er en meget væsentlig del af udredning og vurdering af patienternes 
funktionsevne med reference til International Klassifikation af Funktionsevne. 
Ergoterapi er med til at sikre, at patienten kan vende så godt og så hurtigt som 
muligt tilbage til hverdagslivet igen. Selvom ergoterapeuter i antal udgør en 
mindre faggruppe på sygehusene, bidrager ergoterapeuter i mange specialer 
som fagpersoner både i patientnære indsatser og som konsulenter for andre 
faggrupper. Mange ergoterapeuter har specialistviden, ønsker mere specialise-
ring på efteruddannelsesniveau og har ikke mindst stor viden om velfærdstek-
nologi og hjælpemidler. Viden som kan sættes i spil i fagudvalg.  
 
Der findes i øjeblikket ni ergoterapifaglige selskaber som samarbejder med 
Sundhedsstyrelsen ift. nationale kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer, fag-
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lige anbefalinger osv. 

 
Som vi forstå opgaverne i behandlingsrådet vil de ligge tæt op ad de tidligere 
MTV-rapporter, som blev udarbejdet i Sundhedsstyrelsen. MTV er bestemt kendt 
område for ergoterapeuter og interessen for at sundhedsvæsnets ressourcer an-
vendes optimalt har stor bevågenhed i faggruppen.  
 
Vi ser frem til at følge Behandlingsrådet frem mod etableringen i 2021.  
 
Ergoterapeutforeningen står naturligvis til rådighed for eventuelle uddybende 
kommentarer i forhold til høringssvaret, og vi ser frem til at følge det fortsatte ar-
bejde. 
 
Med venlig hilsen 

   
Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen 


