
 

Politikark:          
 

Hvad mener Ergoterapeutforeningen om nødvendig og relevant 
dokumentation? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Generelt om dokumentation 
Etf mener, at dokumentation er vigtig af flere grunde. Dokumentation kan medvirke til at sikre og 
øge kvaliteten i det enkelte patientforløb ved at skabe systematik, struktur og overblik samt bi-
drage til patientsikkerheden. Samtidig anvendes dokumentation som grundlag for en god tvær-
faglig videndeling og samarbejde. Endelig udgør dokumentation vigtige input til kvalitetsudvikling 
og implementering af evidensbaseret praksis i forhold til aktuel forskning, kliniske erfaringer og 
patientens behov. 
 
Herudover er det obligatorisk, at alle ergoterapeuter på sygehuse og i kommuner via SKS-koder 
skal indberette deres ydelser til Sundhedsstyrelsen (hhv. Landspatientregisteret og Sundhedsvæ-
senets Elektroniske Indberetningssystem). Den kvantitative registrering af de ergoterapeutiske 
ydelser er desuden en forudsætning for, at ressourcebehovet til ergoterapi synliggøres og indar-
bejdes i budgetter i den enkelte organisation. 
 
De samfundsmæssige og lovgivningsmæssige krav til ergoterapeuters dokumentation af ergote-
rapeutiske interventioner er steget betydeligt i de seneste år. Mange ergoterapeuter oplever der-
for – ligesom andre sundhedsprofessionelle – at opgaver med dokumentation fylder relativt me-
get og tager tid fra andre arbejdsopgaver. Der er opstået et stort behov for at skærpe og prioritere 
i dokumentationsmængden. 
 

2. Kvalitet i ergoterapeuters dokumentation 
Etf’s hospitalsundersøgelse fra 2015 viser, at tidsforbruget til dokumentation/journalføring er stort 
- og tilmed i vækst på somatiske hospitaler. Mere præcist angiver 60 pct. af svarpersonerne, at 
de gennemsnitligt bruger mellem 26-50 pct. af deres arbejdstid på opgaven. Over 80 pct. svarer, 
at tidsforbruget er blevet markant større eller noget større inden for de seneste tre år. Der er 
samtidig 60 pct. af svarpersonerne, som angiver, at noget af den tid, som de bruger til dokumen-
tation, er unødvendig.  
 
Etf mener derfor, at der bør være øget politisk bevågenhed på, hvad der er nødvendig og me-
ningsfuld dokumentation contra overflødig dokumentation.  
 

3. Principper for relevant ergoterapeutisk dokumentation 
For at sikre ergoterapeutisk dokumentation med den nødvendige og meningsfulde relevans har 
Etf vedtaget følgende hovedprincipper:  
 

 Dokumentation skal medvirke til at engagere og involvere den enkelte person/klient/pati-
ent eller gruppe i betydningsfulde aktiviteter i eget hverdagsliv 

 Dokumentation skal tydeliggøre, at den ergoterapeutiske intervention er evidensbaseret i 
forhold til nyere forskning, kliniske erfaringer og patientens behov 

 Dokumentation af ergoterapi skal vise, at den ergoterapeutiske intervention stemmer 
overens med aktuel lovgivning og den eller de kliniske retningslinjer, der gælder for den 
pågældende patient/borgergruppe 
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Dokumentation skal medvirke til at engagere og involvere den enkelte person/klient/patient 
eller gruppe i betydningsfulde aktiviteter i eget hverdagsliv 

 I samarbejde med borgeren iværksætter ergoterapeuten ergoterapeutiske tiltag og dokumen-
terer disse med henblik på at motivere den enkelte til at opnå de ønskede resultater. 

 Ergoterapeuten giver løbende borgeren information om indholdet, hensigten og varigheden 
af det ergoterapeutiske tiltag.  

 
Dokumentation skal tydeliggøre, at den ergoterapeutiske intervention er evidensbaseret i for-
hold til nyere forskning, kliniske erfaringer og patientens behov 

 Dokumentationen skal afspejle, at den ergoterapeutiske intervention er baseret på anerkendt 
viden og erfaringer med udgangspunkt i patientens behov, idet det er en forudsætning for høj 
kvalitet i selve behandlingen. 

 Dokumentationen af den ergoterapeutiske intervention skal udarbejdes, så den kan anven-
des som vigtige input til kvalitetsudvikling og implementering af evidensbaseret praksis i for-
hold til aktuel forskning, kliniske erfaringer og patientens behov. 

 
Dokumentation af ergoterapi skal tydeliggøre, at den ergoterapeutiske intervention stemmer 
overens med aktuel lovgivning og den eller de kliniske retningslinjer, der gælder for den på-
gældende patient/borgergruppe 

 Den kvalitative dokumentation skal eksplicit henvise til gældende lovgivning og relevante kli-
niske retningslinjer som grundlag for en god tværfaglig videndeling og et samarbejde, der 
kan sikre sammenhæng og kontinuitet i patient/borger-forløb. 

Links 

 Autorisationsloven: Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journal-

føring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978  

 Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=130455 

 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, 

videregivelse og overdragelse m.v.): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978 

 I Professionsgrundlaget for Ergoterapi, bilag 1: http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/pub-

lic/professionsgrundlag.pdf er der givet flere eksempler på aktuel lovgivning, som danner grundlag 

for ergoterapi og som omhandler dokumentation 

 Etf’s hospitalsundersøgelse fra 2015: http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/docu-

ments/Sundhedsfagligt/ergoterapi_paa_somatiske_hospitaler_2015.pdf 

 
 Dette politikark er godkendt af Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse i juni 2015. Politikarket er 

udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Ergoterapeutforeningens Vi-

denskabelige Råd (EVR). 

 

Ergoterapeutforeningen arbejder dynamisk med politikark, som revideres løbende på baggrund af sam-

fundsudviklingen. Det er vigtigt for Ergoterapeutforeningen, at foreningens medlemmer inddrages i de-

batten på foreningens politikområder, og Ergoterapeutforeningen opfordrer derfor medlemmerne til at 

kommentere nærværende politikark. Tilføjelser, ændringsforslag samt andre kommentarer kan gives på 

etf.dk.  

Når medlemmernes kommentarer og samfundsudviklingen tilsiger det, behandler og reviderer hovedbe-

styrelsen politikarket.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=130455
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/professionsgrundlag.pdf
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/professionsgrundlag.pdf
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/Sundhedsfagligt/ergoterapi_paa_somatiske_hospitaler_2015.pdf
http://www.etf.dk/sites/default/files/uploads/public/documents/Sundhedsfagligt/ergoterapi_paa_somatiske_hospitaler_2015.pdf

