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Spørgeskemaundersøgelse: Ergoterapeuter i kommunal arbejdsrehabilitering
Ergoterapeutforeningen har undersøgt, hvor mange af landets kommuner der enten har ansat ergoterapeuter på deres jobcenter eller indhenter ergoterapeutiske
kompetencer, hvis de ikke har ansat ergoterapeuter på jobcentret.
29 jobcentre har ansat ergoterapeuter, mens 24 jobcentre, der ikke har ansat ergoterapeuter på jobcenteret, henter ergoterapeutiske kompetencer andet sted fra
fx kommunens sundhedsforvaltning eller ekstern leverandør. Ergoterapeuter er
ikke stor faggruppe på jobcentrene, men over halvdelen af landets jobcentre bruger ergoterapeuters kompetence.
Ergoterapeutforeningen har udsendt et spørgeskema til alle landets jobcentre, og
du kan her læse resultaterne af undersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelsen er
en gentagelse af spørgeskemaundersøgelse, der blev udsendt til alle landet jobcentre i april 2014.

Ergoterapeuter på jobcentre
29 ud af 62 jobcentre svarer, at de har ansat ergoterapeuter på jobcentret. Det vil
sige, at minimum 30 procent af alle landets jobcentre har ansat ergoterapeuter.
Vi har derudover stillet jobcentrene en række spørgsmål om, hvor mange ergoterapeuter der er ansat, hvilken stillingsbetegnelse ergoterapeuterne har, om ergoterapeuterne arbejder tværfagligt eller monofagligt og om ergoterapeuter arbejder
med særlige målgrupper.
Antal ergoterapeuter på jobcentrene:
-

På 17 jobcentre er der ansat en ergoterapeut
På 5 jobcentre er der ansat to ergoterapeuter
På 5 jobcentre er der ansat mere end to ergoterapeuter

Ergoterapeuternes stillingsbetegnelse:
-

På 14 jobcentre er ergoterapeuternes stillingsbetegnelse ”ergoterapeut”

-

På 15 jobcentre har ergoterapeuterne en anden stillingsbetegnelse fx ”fastholdelseskonsulent” ”social mentor” eller ”jobkonsulent”

Arbejder ergoterapeuterne tværfagligt eller monofagligt?
Langt de fleste arbejder tværfagligt, idet 23 ud af 29 svarer, at ergoterapeuterne
hovedsageligt arbejder tværfagligt, mens 3 svarer, at ergoterapeuterne hovedsageligt arbejder monofagligt og 3 svarer ved ikke.
Arbejder ergoterapeuterne med særlige målgrupper?
På 20 jobcentre arbejder ergoterapeuterne med særlige målgrupper, det er særligt borgere med muskel- og skeletbesvær (17 ud af 21), borgere med kroniske
sygdomme (14 ud af 21), kontanthjælpsmodtagere (14 ud af 21), borgere med
psykiske lidelser (9 ud af 21) og unge under 30 år (6 ud af 21)

Ergoterapeuter i rehabiliteringsteams
27 ud af 62 jobcentre svarer, at der deltager ergoterapeuter i kommunens rehabiliteringsteams. Det vil sige, at mindst en fjerdedel af alle jobcentre bruger ergoterapeuter i et eller flere af kommunens rehabiliteringsteams.
På 20 af de 27 jobcentre er der kun én ergoterapeut, der deltager i kommunens
rehabiliteringsteams, mens der på seks jobcentre er mere end en ergoterapeut,
der deltager i kommunens rehabiliteringsteams. Derudover svarer 20 af de 27
jobcentre, at ergoterapeuterne ikke arbejder med særlige målgrupper i rehabiliteringsteamet

Ergoterapeutiske kompetencer hentet ude fra
På 24 af de 33 jobcentre, hvor der ikke er ansat ergoterapeuter, svarer jobcentrene, at de indhenter ergoterapeutiske kompetencer andre steder fra. 15 jobcentre svarer, at de henter de ergoterapeutiske kompetencer andet sted i kommunen
fx sundhedsforvaltningen, mens 7 jobcentre svarer, at de ergoterapeutiske kompetencer hentes hos en privat leverandør. 2 jobcentre svarer, at de ikke ved, hvor
ydelsernes hentes fra.

Udvikling fra 2014 til 2015
De to spørgeskemaer er udsendt med halvandet års mellemrum, og det er ikke
de helt samme jobcentre, der har besvaret spøgeskemaet, så derfor giver materialet kun begrænset udsigekraft omkring stillingsudviklingen, men det kan dog
fremhæves:
-

At der er sket en mindre stigning fra 26 til 29 jobcentre, der har ansat ergoterapeuter
At der er sket et lidt større stigning fra 19 til 27 jobcentre, der bruger ergoterapeuter i rehabiliteringsteams
At der er sket et fald fra 31 til 24 jobcentre, der indhenter ergoterapeutiske
kompetencer andre steder, hvis de ikke har ansat ergoterapeuter
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Figur 1 Ergoterapeuter på jobcentre
Opsummering af besvarelser

2014
Antal

2015
Antal

Antal jobcentre med ergoterapeuter ansat

26

29

Antal ergoterapeuter ansat på hvert jobcenter
1 ergoterapeut ansat
2 ergoterapeuter ansat
3 eller flere ergoterapeuter ansat

12
9
5

17
5
5

Ergoterapeuternes stillingsbetegnelser på jobcentrene
Ergoterapeut
Andet fx ”Jobkonsulent”

17
9

14
15

Antal jobcentre, hvor ergoterapeuterne arbejder henholdsvis monofagligt og tværfagligt
Monofaglig
Tværfagligt
Ved ikke

4
22
0

3
23
3

Antal jobcentre, hvor ergoterapeuter arbejder med
særlige målgrupper

20

21

Hvilke målgrupper? Det har været muligt at
sætte flere krydser
Borgere med muskel- og skeletbesvær
Borgere med kroniske sygdomme
Borgere med psykiske lidelser
Unge under 30 år
Kontanthjælpsmodtagere

15
15
11
12
12

17
14
9
6
14

Antal kommuner, hvor der deltager ergoterapeuter i
rehabiliteringsteams

19

27

Antal ergoterapeuter, der deltager i de kommunale
rehabiliteringsteams
1 ergoterapeut
2 eller flere ergoterapeuter

17
2

20
6

Antal kommuner, der indhenter ergoterapeutiske
kompetencer andre steder, hvis der ikke er ansat ergoterapeuter på jobcentreret

31

24

Hvor indhentes kompetencerne fra?
Andet sted i kommunen
Privat leverandør

18
11

15
7

72

62

Samlet antal besvarelser ud af 95 mulige
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Det gjorde vi
Ergoterapeutforeningen udsendte i starten af september 2015 et spørgeskema til
alle kommuners jobcentermailadresser. I Dragør Kommune varetages jobcenteropgaven af Tårnby Kommune, i Fanø Kommune varetages jobcenteropgaven af
Esbjerg Kommune, mens Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune har fælles
jobcenter. 62 ud af landets 95 jobcentre har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 65.
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