
 

Hvad mener Ergoterapeutforeningen om anvendelse af 
redskaber og tests udviklet af ergoterapeuter 
 
 
 

 

 

 

 
Uddybning af hovedbudskab 
 
 
 
 
 
 
Ergoterapeutforeningen ønsker at redskaber og tests udviklet af ergoterapeuter bli-
ver anvendt i så vid udstrækning som muligt af ergoterapeuter. 

• Ergoterapeutforeningen ser det som et løft til professionen, at der udvikles og udbredes 
redskaber og tests inden for aktivitets- og deltagelsesområderne.  
 

Ergoterapeutforeningen mener, at når en ergoterapeut på en konkret arbejdsplads 
anvender tests og redskaber med større kvalitet end andre faggrupper, skal det være 
en ergoterapeut, der udfører opgaven. 

• Redskaber og tests udviklet af ergoterapeuter – f.eks. COPM, AMPS og A-ONE – har væ-
ret med til løfte det ergoterapeutiske virksomhedsområde og kvalitetssikre de ergotera-
peutiske ydelser. Anvendelsen af validerede redskaber og tests udviklet af ergoterapeuter 
kan styrke forskning og evidensbaseret praksis inden for ergoterapiprofessionen.  
 

Ergoterapeutforeningen mener, at når andre faggrupper end ergoterapeuter anven-
der validerede redskaber og tests udviklet af ergoterapeuter, er forudsætningen for 
valid anvendelse, at de pågældende faggrupper har de nødvendige kompetencer og 
forståelse for de bagvedliggende aktivitetsperspektiver.  

• For at imødegå ukvalificeret kritik af validerede tests og redskaber, må disse ikke benævnes 
ved deres oprindelige navn, hvis de anvendes og formidles i tilpassede versioner.  

 
Fakta 
Ergoterapeutforeningen ejer ikke sådanne redskaber og tests, og anvendelsen af disse er knyttet an 
til de til enhver tid gældende ophavsrettigheder. Der er således eksempler på redskaber og tests, 
som kræver certificering/kalibrering. Det er for disses vedkommende den instans, som står for 
certificering/kalibrering, som beslutter, hvem, der kan/må anvende redskabet/testen. 
 
Links: 
http://www.etf.dk/redskaber/ 

Hovedbudskab. 
• Ergoterapeutforeningen ønsker, at validerede redskaber og tests udviklet af ergoterapeu-

ter bliver anvendt i så vid udstrækning som muligt af ergoterapeuter. 
 

• Ergoterapeutforeningen mener, at når en ergoterapeut på en konkret arbejdsplads an-
vender tests og redskaber med større kvalitet end andre faggrupper, skal det være en 
ergoterapeut, der udfører opgaven. 
 

• Ergoterapeutforeningen mener, at når andre faggrupper end ergoterapeuter anvender 
validerede redskaber og tests udviklet af ergoterapeuter, er forudsætningen for valid an-
vendelse, at de pågældende faggrupper har de nødvendige kompetencer og forståelse for 
de bagvedliggende aktivitetsperspektiver.  
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