
Hvad mener Ergoterapeutforeningen om indgåelse af overens-
komst for privatpraktiserende ergoterapeuter, med udgangs-
punkt i Lov om Offentlig Sygesikring?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergoterapeutforeningen arbejder for indgåelse af overenskomst for privatpraktiseren-
de ergoterapeuter med udgangspunkt i Lov om Offentlig Sygesikring. 

• Ergoterapeutforeningen har i dag ingen privat praksis overenskomst med det offentlige. Det 
er en helt utidssvarende mangel, som både skævvrider faggruppernes muligheder for at indgå 
i frit-valg udbud af genoptrænings- og rehabiliteringsydelser, og forhindrer henvisning fra 
praktiserende læger og kommuner til relevant rehabilitering for borgerne. 

• De ulige konkurrencevilkår har særlig betydning i forhold til fysioterapeuterne, der har over-
enskomst med det offentlige. Dette medfører en afgørende begrænsning for borgeren for 
relevante tilbud i kommunerne, set i forhold til de tværfaglige rehabiliteringstilbud, som bor-
gere fik tilbudt før kommunalreformen, som ambulante patienter i sygehusene. Der er ek-
sempler på, at borgere med kognitive problemer bliver henvist til det, der findes kommunal 
mulighed for: f.eks. vederlagsfri fysioterapi, hvor det i virkeligheden er specialiseret ergote-
rapi, de har brug for.  

 
Overenskomst om privat praksis med det offentlige vil give relevant, tilgængelig og 
dækkende rehabilitering, og bedre konkurrencevilkår og indkomstmuligheder for ergo-
terapeuter, som ønsker at blive privatpraktiserende. 

• En praktiserende læge har ikke mulighed for at henvise til en privatpraktiserende ergotera-
peut, og borgeren har ikke mulighed for at få tilskud til behandlingen. Med den seneste udvi-
delse af målgrupperne for vederlagsfri fysioterapi, er dette problem blevet forstærket.  

• Vi ser i dag, at ergoterapeuter ansættes i specialiserede fysioterapiklinikker, hvor de ved at 
levere ergoterapeutiske ydelser, er med til at sikre, at borgeren får en dækkende behandling 
af de sammensatte problemstillinger. Ergoterapeutforeningen støtter denne udvikling og ser 
den - og tilsvarende fremtidige forsøg i private lægepraksis - som meget vigtige skridt på ve-
jen til indgåelse af overenskomst med det offentlige. Og dermed som sikring af dækkende og 
relevante udbud af gennemprøvede rehabiliteringsydelser i et moderne social- og sundheds-
væsen. 

 
Ergoterapeutforeningen ser det som en forudsætning for at indgå overenskomst for 
privatpraktiserende ergoterapeuter med Danske Regioner og KL, at fagets ydelser 
identificeres, defineres og prisfastsættes i en form, så de kan anvendes som aftale-
grundlag. 

Ergoterapeutforeningen arbejder for indgåelse af overenskomst for privatpraktiserende ergote-
rapeuter, med udgangspunkt i Lov om Offentlig Sygesikring. 
 
Overenskomst om privat praksis med det offentlige vil give relevant, tilgængelig og dækkende 
rehabilitering, og bedre konkurrencevilkår og indkomstmuligheder for ergoterapeuter, som øn-
sker at blive privatpraktiserende. 
 
Ergoterapeutforeningen ser det som en forudsætning for at indgå sygesikrings-overenskomst 
med Danske Regioner og KL, at fagets ydelser identificeres, defineres og prisfastsættes i en 
form, så de kan anvendes som aftalegrundlag 
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Hvad er overenskomst for privatpraktiserende ergoterapeuter med udgangspunkt i 
Lov om Offentlig Sygesikring? 
 
Med hjemmel i Lov om Offentlig Sygesikring kan faglige organisationer indgå overenskomst med 
Danske Regioner og KL om hel eller delvis finansiering af ydelser leveret af en privatpraktiserende 
fagperson. 
 
 


