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Hvad mener Ergoterapeutforeningen om  
sundhedsforsikringer? 
         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Det er afgørende for Ergoterapeutforeningen at skelne mellem interessen 
for ergoterapeuters egne, personlige forsikringsmuligheder, og interessen 
for borgernes muligheder for at få tilbud om ergoterapi, der måtte være 
finansieret af sundhedsforsikringer. 

Ergoterapeutforeningen stiller det enkelte medlem frit i stillingtagen til at 
indgå i arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer – forudsat at disse ikke 
finansieres af lønmidler eller igennem skattefradrag. 

Ergoterapeutforeningen mener, at alle borgere bør have fri og lige adgang 
til sundhedsydelser på et forsvarligt og værdigt niveau. Etf mener således, 
at udbredelsen af sundhedsforsikringer skaber en større ulighed for bor-
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Det er afgørende for Ergoterapeutforeningen at skelne mellem interessen for 
ergoterapeuters egne, personlige forsikringsmuligheder, og interessen for 
borgernes muligheder for at få tilbud om ergoterapi, der måtte være finan-
sieret af sundhedsforsikringer. 

•  Ergoterapi retter sig ofte imod de grupper i samfundet (f.eks. kronisk syge, 
handicappede og ældre) som risikerer at falde uden for de private sundheds-
forsikringsordninger. Som profession har ergoterapeuter derfor en særlig 
faglig viden om sundhedsforsikringers begrænsninger og faldgruber. 

Ergoterapeutforeningen stiller det enkelte medlem frit i stillingtagen til at 
indgå i arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer – forudsat at disse ikke fi-
nansieres af lønmidler eller igennem skattemæssige bruttolønsordninger. 

•  Ergoterapeutforeningen vil understøtte medlemmernes interesse i egen 
sundhed og arbejdsevne 

•  Sundhedsforsikringer bør ikke finansieres gennem midler, som medarbej-
derne har ret til allerede 



•  Finansieringen af sundhedsforsikringerne må ikke konstrueres på en sådan 
måde, at bruttolønnen og dermed grundlaget for pension reduceres 
 

Ergoterapeutforeningen mener, at alle borgere bør have fri og lige adgang til 
sundhedsydelser på et forsvarligt og værdigt niveau. Etf mener derfor, at 
udbredelsen af sundhedsforsikringer skaber en større ulighed for borgere i 
tilgangen til sygehusvæsenet. 

•  Mange af ergoterapeuternes klienter og patienter er borgere med begrænse-
de midler, pensionister og mennesker med svag tilknytning til arbejdsmar-
kedet. De grundlæggende, offentlige sundhedstilbud til disse grupper af 
borgere bør ikke forringes og nedprioriteres bl.a. som resultat af oppriorite-
ring af private sundhedsforsikringer, som er forbeholdt for de udvalgte.  

•  Et A- og B-sundhedsvæsen vil betyde en social forringelse bl.a. for de bor-
gere, som har kroniske og sammensatte problemer. 

•  Private sundhedsforsikringer kan medvirke til overdrevent merforbrug af ’let-
te’ sundhedsydelser, som kan leveres af private aktører. Det betyder, at den 
samlede økonomi på sundhedsområdet i Danmark risikerer at forskyde sig 
fra de ’tunge’ og knap så rentable ydelser (f.eks. den ældre medicinske pati-
ent) til det ’lette’ område med markedsintersse. Der kan således blive tale 
om prioriteringer, som ikke er besluttet politisk af Folketinget, men drives af 
tilgængelighed og udbud. 

Sundhedsforsikringer ser imidlertid ud til at blive mere og mere udbredt, og 
derfor må ergoterapeuter gøre sig parat til at udnytte disse markedsordnin-
ger som borgernes finansieringsadgang til privat ergoterapi. 

•  Det kan f.eks. ske ved, at Ergoterapeutforeningen laver aftaler med forsik-
ringsselskaber eller Kommunernes Landsforening om ydelser, der kan udby-
des af ergoterapeuter som kontraktansatte konsulenter. 
 

 

 

Hvad er en sundhedsforsikring? 
En sundhedsforsikring er et forsikringsprodukt udbudt af et forsikringsselskab. 
Produktet købes dels af arbejdsgivere som led i løn/personalepolitik og dels af pri-
vatpersoner, som ønsker at sikre sig adgang til ydelser og finansiering, der ligger 
ud over, hvad det offentlige sundhedssystem tilbyder. 
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Links: 
•  Fagbevægelsens interne uddannelsessystem, underviserportalen (søg efter 

”sundhedsforsikringer”): http://up.dk/Linksamling  
•  Fysioterapeuten 8/08: http://www.e-pages.dk/fysio/38/, Fysioterapeuten 

06/09 
•  Sygeplejersken 20/07: 

http://www.sygeplejersken.dk/sygeplejersken/default.asp?intArticleID=1598
1 

•  Tidsskrift for Jordemødre nr. 2/2009 
http://www.jordemoderforeningen.dk/index.dsp?page=4138 
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