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”VI GØR DIN hverdag mulig — 2020-2022” er et indsats-

program med tre strategiske fokusområder for Ergoterapeutforeningens arbejde i de kommende år.
Ergoterapeuter er i dag anerkendt for den stærke
faglighed, brug af valide undersøgelsesredskaber og
tværfaglige arbejdsform. Det er kompetencer, der
efterspørges bredt i velfærdssamfundet. De kompetencer bygger vi videre på i de kommende år med
ambitiøse tiltag for vores fælles praksis- og forskningsudvikling.
Vi skal have modet til at prøve nye tiltag af i praksis, som kan være til inspiration for forskningen.
Det kan styrke brobygningen mellem praksis og
forskning. Vores langsigtede ambition er en mere
forskningsbaseret praksis. Det vil styrke vores
faglighed yderligere, så vi kan præge udviklingen
i samfundet endnu mere.
Øget faglighed gør det ikke alene. Vi skal også
i højere grad italesætte, hvad vi bidrager med
i samfundet. En vigtig brik i denne indsats er
formidlingen af grundfortællingen om ergoterapi
over for beslutningstagere på det lokale, regionale
og nationale niveau.

Grundfortællingen skal bidrage til at skabe et større
kendskab til den faglighed og de løsninger, som
ergoterapeuter bidrager med inden for alle de områder, hvor de arbejder. Sammen skal vi få grundfortællingen til ”at leve og gro”.
Indsatsprogrammet ”Vi gør din hverdag mulig
— 2020-2022” bygger videre på den foregående REPperiodes fokusområde ”Kvalitet og trivsel i hverdagen”.
”Kvalitet og trivsel i hverdagen” har været den
første trædesten i forhold til at sætte fokus på
sammenhængen: At gode rammer og vilkår for at
yde kvalitet i opgaveløsningen understøtter trivsel,
der gavner kerneopgaven.
De kommende år fortsætter vi arbejdet med have
fokus på den kerneopgave, som ergoterapeuter har
i samfundet. Målet er i dialogen med borgeren at
finde frem til løsninger, som passer til hans eller
hendes liv, og at skabe og understøtte en hverdag
med indhold og struktur, hvor den enkelte borger
kan deltage i præcis de aktiviteter, som han eller
hun finder meningsfulde.
Ergoterapeutforeningen, 2019
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Lige adgang
til ergoterapi

01

DER ER I DISSE år et stort politisk fokus på borgernes rettigheder på sund-

heds- og socialområdet.
I sommeren 2018 besluttede Folketinget at skrive en kommunal ”frit valgs
ordning” ind i sundhedsloven. Den betyder, at borgeren har ret til selv at
kunne vælge leverandør på genoptræningsområdet, hvis kommunen ikke
kan give et genoptræningstilbud inden for syv dage efter udskrivning fra
sygehuset.
Det er betydningsfuldt for den enkelte borger at komme hurtigt i gang
med genoptræningen efter et sygdomsforløb, men det udfordrer borgernes adgang til ergoterapi, når der ikke er private ergoterapeuter i hele
landet på alle faglige områder. På den måde medfører det frie valg en øget
ulighed i adgangen til ydelserne hos de private leverandører. Ergoterapeutforeningen ønsker at fremme den lige adgang, så alle borgere har mulighed
for at få de ergoterapeutiske ydelser, som de har behov for.
For at gøre patientrettigheden reel er der behov for flere privatansatte
og flere privatpraktiserende ergoterapeuter. Det kræver, at ergoterapeuter får samme mulighed som f.eks. fysioterapeuter og kiropraktorer til at
arbejde under en overenskomst med det offentlige og dermed blive en del
af ydernummer-systemet.
I udviklingen af det nære sundhedsvæsen satses der i disse år på et koordineret og mere systematisk samarbejde mellem hospitaler, praksissektor og kommuner. De nuværende samarbejdsflader er udfordret, fordi der
f.eks. ikke er sammenhæng mellem de privatpraktiserende (special)læger
og ergoterapeutisk genoptræning. Det skyldes, at de privatpraktiserende
læger ikke kan henvise til ergoterapeutisk genoptræning i hverken det
offentlige eller private.
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01
LIGE ADGANG
TIL ERGOTERAPI
Konkrete indsatser
•

•

•

•
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Der udarbejdes en strategi for at få flere ergoterapeutiske
udbydere, der vil arbejde med genoptræning inden for
rammerne af frit valgs ordningen i Sundhedslovens §140.
Der arbejdes for, at privatpraktiserende ergoterapeuter i
øget grad kan dække behovet for faglige ydelser i hele landet og på sigt kan dække behovet for ergoterapeutiske
ydelser fuldt ud.
Der udarbejdes en flerårig strategi, som led i arbejdet
med
— at privatpraktiserende ergoterapeuter på sigt kan blive
en del af ydernummersystemet.
— at det bliver muligt, at praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger kan henvise til ergoterapi.
— at borgerne kan tage til privat ergoterapi med offentligt
tilskud uden henvisning fra de praktiserende læger.
Der arbejdes for at understøtte og sikre bedre rammer
og vilkår for at praktisere ergoterapi i privatregi – både som
privatpraktiserende og som privat ansat i f.eks. en fysioterapiklinik.
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Fakta
Etf og privat ergoterapi
I 1989 takkede Etf nej til forhandlinger med sygesikringen om privat
ergoterapi. Det har ikke været
muligt at genoptage forhandlingerne siden, da det er blevet afvist af
skiftende regeringer.
Spirende interesse for at blive
privatpraktiserende
Etf gennemførte i juni 2019 en
undersøgelse i medlemspanelet
om synet på at blive privatpraktiserende ergoterapeut. 112 ergoterapeuter ud af de 315, der besvarede undersøgelsen, er
interesseret i at blive privatpraktiserende ergoterapeut – nu eller
i fremtiden. 103 ønsker det ikke,
mens 100 ikke ved det.

Knap halvdelen af de ergoterapeuter, der er interesseret i at blive
privatpraktiserende, forestiller sig
at være på deltid med anden beskæftigelse, mens en tredjedel
forestiller sig at være på fuld tid.
De ønsker at arbejde inden for en
bred vifte af områder, hvor de mest
populære er ”undervisning og supervision” og ”genoptræning og
rehabilitering”.
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Styrket praksisudvikling
I ERGOTERAPEUTFORENINGEN har vi en lang tradition for stær-

ke faglige selskaber og netværk.
Den seneste medlemsundersøgelse fra 2016 bekræftede, at
det faglige fællesskab er en afgørende faktor for medlemmerne.
Fagligheden binder os sammen. Fagligheden er også en afgørende faktor for, at vi alle kan se os selv i Etf – både medlemmer
med en professionsbachelor og medlemmer, der videreuddanner sig.
Fremtidens krav til tværfaglighed og stærke monofaglige kompetencer vil øges i de kommende år. Det er vigtigt, at selskaberne og netværkene følger udviklingen, så de fortsat er et naturligt
aktiv for vores medlemmer.
I dag har de faglige selskaber indflydelse via de nationale arbejdsgrupper i ministerier og styrelser. Det understøtter udviklingen af vores fag og praksis. Vi har oplevet stor anerkendelse
for de ergoterapeutiske kompetenceprofiler, som er et resultat
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af et ambitiøst samarbejde mellem de faglige selskaber og en
aktiv økonomisk prioritering fra Etf’s side. Udviklingen af nye
kompetenceprofiler vil få os til at stå fagligt endnu stærkere.
De faglige selskaber giver også mulighed for brobygning til
netværk i andre faglige organisationer. Etf’s skifte til AC gør det
naturligt at bruge de nye samarbejdsflader til at udvikle professionen yderligere.
Der er behov for en løbende udvikling. For de ergoterapeutiske ansættelser udvides i disse år til nye områder og funktioner
i takt med, at den rehabiliterende tilgang udbredes i samfundet.
En analyse fra 2015 viste også, at vi får en øget tilgang af ergoterapeuter til arbejdsmarkedet samtidig med en mindre afgang.
Det medfører, at vi fortsat skal skaffe flere arbejdspladser til
ergoterapeuter i fremtiden. Vi skal fortsætte vores fokus på at
skaffe øget beskæftigelse på kendte og nye arbejdspladser.
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02
STYRKET
PRAKSISUDVIKLING
Konkrete indsatser
•

•
•

•

•
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Der arbejdes fortsat med at udarbejde faglige og
politiske anbefalinger, der kan bidrage som en del af
løsningen på samfundets udfordringer.
Der er fokus på at understøtte de medlemmer, der
arbejder som ene terapeuter blandt andre faggrupper.
Der indgås partnerskaber med arbejdspladser, der
arbejder med udviklingen af praksis i forhold til Etf’s
anbefalinger.
Der arbejdes med, hvordan Etf organisatorisk kan
understøtte bestyrelsesarbejdet i selskaber og netværk.
Målet er, at bestyrelserne kan levere indsatser, der
bidrager til praksisudvikling, skabe ny og relevant viden
samtidig med, at det opleves udviklende at være del af en
frivillig bestyrelse.
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal foretage en
gennemgang af Etf’s Videnskabelige Råd (EVR) og
netværksstrukturen med henblik på at komme med
anbefalinger til
— den fremtidige dannelse af faglige netværk
— understøttelsen af bestyrelsesarbejdet
— en vurdering af den økonomiske tildelingsmodel
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Fakta
Faglige selskaber, klubber
og netværk
Etf har i dag 20 faglige selskaber,
klubber og netværk med i alt 4.448
medlemmer.
Etf afsætter årligt 265.000 kroner
i direkte tilskud til de faglige selskaber, netværk og klubber. Derudover varetager Etf en række
administrative opgaver.
Udvikling af praksis
Praksispuljen blev etableret d. 1.
januar 2000 for en tidsbegrænset
periode på fem år. På REP2004
blev det besluttet, at praksispuljen
skulle fortsætte uden tidsbegrænsning. Pengene kommer fra
de aktive, fuldt betalende medlemmer, som årligt indbetaler 92
kr. til puljen som en del af medlemskontingentet. Afhængig af

medlemstallet tilføres puljen ca.
565.000 kr. årligt. Praksispuljen
administreres af Etf’s Bevillingsudvalg.
I 2018 fik ni projekter i alt bevilget
273.849 kr.
Kompetenceprofiler og faglige
anbefalinger
Etf har udarbejdet fire kompetenceprofiler og tilhørende faglige
anbefalinger inden for palliation,
neuro-rehabilitering, hjælpemidler
og dysfagi. Derudover er der udarbejdet anbefalinger på socialområdet. I 2020 udarbejdes kompetenceprofilen for håndterapi.
Indtil videre har udviklingen af
kompetenceprofilerne kostet
mere end en halv mio. kr.
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Styrket forskning

03

UDVIKLINGEN I DEN ergoterapeutiske forskning i Danmark og

i udlandet har været stærkt stigende igennem de seneste 20 år.
I Danmark har vi nu mere end 30 ergoterapeuter på ph.d.-niveau.
Den positive udvikling forventer Etf vil fortsætte i årene fremover.
I dag arbejder de fleste ergoterapeuter i kommunerne. Tendensen er, at indsatserne på sundheds- og socialområdet i tiltagende grad bliver hinandens forudsætninger i de borgernære løsninger. Det kræver øget forskning, så indsatserne hviler på
evidensbaseret viden.
Kommunerne udbyder i dag mange relevante ergoterapeutiske
indsatser og igangsætter også selv udviklingsprojekter. Men der
er fortsat et behov for at øge samarbejdet mellem kommunerne
og forskningsmiljøerne.
Ofte mangler der viden om, hvilke indsatser, der har effekt, og
hvordan indsatserne tilrettelægges bedst muligt for borgerne.
På den baggrund bør KL udbygge den forskningsbaserede viden
og tage et større ansvar for forskningen, herunder den tværsektorielle forskning med sygehusene.
Sygehusene har allerede nu stærke traditioner for fagudvikling
og forskning. Kommunerne kunne med fordel hente inspiration
herfra.
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03
Konkrete indsatser
•
•

•

Der udarbejdes en forskningspolitik og -strategi i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe.
Der arbejdes mere systematisk med strategiske samarbejder
med eksterne aktører f.eks. i forbindelse med forskningsbaserede pilotprojekter.
Formidlingen af forskning til andre aktører skal forbedres.

STYRKET FORSKNING

Fakta
Støtte til ph.d.’ere
Alle de ergoterapeuter, som har
ansøgt om midler i Forskningsfonden, er indtil 2019 blevet støttet
med mellem 100.000 og 120.000
kr. Det drejer sig om ca. 30 uddannede ph.d.’ere med ergoterapeutisk baggrund.
Projekter i forskningsfonden
I 2018 fik 13 projekter bevilget i alt
868.542 kr.
Forskningsfondens midler kommer direkte fra medlemmernes
kontingent. Der kommer således
kun flere midler, hvis der kommer
flere medlemmer.
Den fem-årige bevilling til FIA på
i alt en million kroner, som blev
bevilget på det forrige repræsentantskabsmøde til professorater,

er finansieret direkte af Etf’s midler og har ikke påvirket forskningsfonden.
Støtte til COPM
Der er givet mange puljemidler til
arbejdspladsprojekter fra Etf's
Praksispulje med COPM som omdrejningspunkt. Etf investerede
ca. 100.000 kr. i købet og oversættelsen af rettighederne til
COPM version 5.0 i 2015, som
løbende revideres.
Støtte til FIA
Etableringen af Forskningsinitiativet i ergoterapi og aktivitetsvidenskab på SDU har været et langt
strategisk træk i mere end 20 år.
Støtten anslås til ca. seks millioner
kroner over de 20 år.

Akademikernes grundfortælling

I Danmark stikker vores uddannelsesrødder dybt. Vi lever af
vores investering i uddannelse og forskning. Det skal vi også
i fremtiden. Vi skal vokse som individer, som fællesskab og som
samfund.
Mulighedernes veje skal være åbne for alle med vilje, evne og
lyst til at dygtiggøre sig, uanset baggrund, køn eller nationalitet.
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Den akademiske fagbevægelse handler om ambitionen for et
Danmark, hvor den enkelte kan udfolde sit fulde potentiale, og
vi alle kan blive dygtigere sammen.
Det er sådan, at vi som land gør en forskel for at løse verdens
udfordringer.
Vi arbejder for det dygtigste Danmark.
Kilde: AC
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