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Ergoterapi er en profession, som skal tilbyde faglig viden og 
specialiseret assistance til borgerne i særlige situationer.  
Ergoterapeuter har i det konkrete arbejde til opgave at vare-
tage bestemte sider af den enkelte borgers interesser og 
behov. 

Men arbejdet foregår til enhver tid i bestemte økonomiske, 
politiske og institutionelle rammer. Virkelighedens verden be-
tyder, at ergoterapeuten dagligt må være i stand til at fore-
tage begrundede valg, og ofte må navigere i sammensatte 
problemstillinger, hvor flere forskellige interesser er i spil. For 
eksempel:
•	 	Hvordan	afvejer	jeg	kravene	til	mine	roller	både	som	klien-

tens faglige hjælper og som loyal medarbejder og myndig-
hedsperson?

•		Er	de	politiske	visioner	og	de	kliniske	vejledninger	forkerte	
eller for dårlige? Kan jeg i denne konkrete sag gå på kom-
promis med mine faglige standarder?

•		Hvis	 jeg	 ikke	kan	få	klientens	informerede	samtykke,	kan	
jeg så alligevel i dette tilfælde forsvare at presse mine fag-
lige synspunkter og ydelser igennem?

Ergoterapeuter kommer i mange situationsbestemte dilem-
maer, som den professionelle skal kunne tackle rationelt og 
velbegrundet. Professionsgrundlagets dokumenter drejer sig 
derfor i mange tilfælde om at kunne adskille opfattelser af, 
hvad ergoterapeuter faktisk gør i det daglige, og hvad ergo-
terapeuter mener, man bør gøre i det daglige.

Afklaringen af disse spørgsmål er ikke blot interne faglige 
anliggender, men skal også foregå i en åben dialog med re-
sten af samfundet.

Det er Ergoterapeutforeningens håb, at offentliggørelsen af 
dette professionsgrundlag kan være med til, at ergoterapeu-
ter bedre identificerer og begrunder faglige standpunkter. 

Etf håber også, at vores samarbejdspartnere af alle slags kan 
drages ind i denne dialog om professionalisme og tværfag-
lighed, som social- og sundhedsvæsenets aktører skal forme 
fremtidens initiativer ud fra.

Denne Dokumentsamling er blot  

en Del af professionens grunDlag

Det egentlige grundlag for ergoterapi består af to faktorer:
•		For	det	første	at	der	findes	nogle	identificerbare	problem-

stillinger, som bestemte borgere har brug for professionel 
assistance til

•		For	det	andet	at	der	findes	ergoterapeuter,	som	både	har	
særlig viden, kunnen og vilje til at arbejde med disse pro-
blemer

En anerkendt grunduddannelse på bachelorniveau, forskning 
og evidensproduktion og en autorisation fra Sundhedsstyrelsen 
er også eksempler på helt grundlæggende forudsætninger 
for professionens eksistens og udvikling. Det er ikke doku-
mentation af disse forudsætninger, som dokumentsamlingen 
her drejer sig om. 

ErgotEraPEutEr varEtagEr 

borgErintErEssEr indEn for 

bEstEmtE samfundsmæssigE 

rammEr og bEtingElsEr

2  Professionsgrundlag for ergoterapi



Professionsgrundlag for ergoterapi  3  

Dokumentsamlingen drejer sig om 
Ergoterapeutforeningens rolle i pro-
fessionens udvikling. Etf har siden 
1938 været professionsforeningen 
for ergoterapi i det danske samfund 
og for ergoterapeuter på arbejdsmar-
kedet. Etf har derfor i dag et veletab-
leret medansvar for at organisere og 
udvikle ergoterapi som en anerkendt 
og troværdig profession.

Etf har med dokumentsamlingen ønsket, at foreningens del 
af professionens grundlag også gøres tilgængeligt på skrift 
og i samlet form. For ergoterapeuterne selv og for de perso-
ner og instanser, vi samarbejder med.

Formålet med dokumentsamlingen er altså at give et aktu-
elt overblik og et bidrag til den løbende fagkritik, selvforvalt-
ning og øvrige professionsudvikling, som foregår blandt ergo-
terapeuter i disse år. Professionsgrundlaget skal være med til 
at præcisere de uformelle og formelle kontrakter, som ergote-
rapeuter og Etf løbende indgår med samfundet omkring os. 

Professionsgrundlaget består af syv dokumenter. Der kun-
ne uden tvivl have været for eksempel seks eller otte. De syv 

udvalgte dokumenter udgør det aktuelle sæt, som Etf’s for-
skellige besluttende organer og udvalg har udarbejdet i de 
seneste år.
De syv dokumenter omhandler overordnede værdier, princip-
per og visioner, som samfundet kan forvente bliver formuleret 
og lagt frem af professionen: ”Det er disse ting, ergoterapeu-
ter og Etf står for. Er det også disse ting, samfundet forventer 
af os som professionelle?” 

Dokumenterne skal ikke ses som endegyldige erklæringer, 
men har tværtimod til formål at inspirere til faglig og politisk 
debat. Til løbende at forbedre ergoterapiens og samfundets 
kontrakter med hinanden.

Indholdet i de enkelte dokumenter overlapper hinanden i 
flere tilfælde. Det betyder, at det enkelte dokument også kan 
forstås og anvendes for sig selv, uafhængigt af professions-
grundlagets øvrige tekster.

Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse
København, august 2008

Gunner Gamborg, landsformand 

Professionsgrundlagets dokumenter vil blive revideret og 
udvidet efter behov. Professionsgrundlaget kan downloades 
og kommenteres på www.etf.dk 
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Ergoterapi som en nødvendig velfærdsydelse i det 
danske samfund legitimeres af de forskellige for-
mer for aktivitetsproblemer, som begrænser det 
enkelte menneskes hverdagsliv. 
aktivitetsproblemer opstår typisk i forbindelse med 
fysisk og psykisk sygdom, alder, funktionsnedsæt-
telser, medfødte lidelser, arbejdsskader og andre 
traumer, kroniske lidelser, fattigdom, diskrimination 
eller andre former for aktivitetsbegrænsende om-
givelser og sociale forhold. 

Ergoterapiens mission i samfundet er således at 
medvirke til, at borgerne kan opretholde retten til 
aktivitet og deltagelse i deres daglige liv som pri-
vatperson, som aktør på arbejdsmarkedet og som 
samfundsborger. Professionens eksistensberetti-
gelse er herved også at forebygge uønsket og 
sundhedsskadelig passivitet, social isolation og 
udstødelse.   

Definition af ergoterapi  

som velfærDsyDelse  

(ergoterapeutforeningen, 2006)

Ergoterapi er at muliggøre aktivitet og deltagelse i 
hverdagslivets for det enkelte menneske og grup-

per af mennesker.
ved hverdagslivets aktiviteter forstås gøremål, der for den 

enkelte er meningsfulde eller nødvendige, og som relaterer sig 
til dagligdagen, arbejds- og fritidsliv samt involvering i sam-
fundslivet.

i ergoterapi anvendes meningsfulde aktiviteter som middel og 
mål til at fremme sundhed, forebygge og rehabilitere funktions-
evnenedsættelser og aktivitetsbegrænsninger samt at vurdere, 
genskabe og udvikle menneskets mulighed for deltagelse i 
hverdagslivet.

Ergoterapi kan rettes mod udvikling af personens færdigheder, 
graduering af aktiviteternes krav til udføreren og/eller tilpasning 
af omgivelserne.

Definition af ergoterapi som profession  

(ergoterapeutforeningen, 2006)

Ergoterapi er en profession i social- og sundhedsvæsenet i dan-
mark, der praktiseres på baggrund af en professionsbachelor-
grad og sundhedsstyrelsens autorisation.

Ergoterapi udøves ud fra en forebyggende, habiliterende og 
rehabiliterende målsætning i samarbejde med målgrupper, der 
har aktivitetsproblemer i deres hverdag.

Ergoterapeuter anvender viden og metoder til at skabe sam-
menhæng mellem personer, deres aktiviteter og omgivelser, 
med henblik på at muliggøre aktivitetsudførelse og deltagelse, 
fordi aktivitet og deltagelse fremmer sundhed og et godt liv.

for uddybning af de enkelte ord i ovennævnte definition: se 
bilag 3.

Definition af ergoterapi,  

uDarbejDet af the WorlD feDeration  

of occupational therapy (Wfot): 

occupational therapy is a profession concerned with promoting 
health and well being through occupation. the primary goal of 
occupational therapy is to enable people to participate success- 
fully in the activities of daily life. occupational therapists achieve 
this outcome by enabling people to do things that will enhance 
their ability to live meaningful lives, or by modifying the environ-
ment to better support participation

 

ergoterapiens mission og  
objektive eksistensgrunDlag  

for en kontrakt meD samfunDet
vEdtagEt af ErgotEraPEutforEningEns hovEdbEstyrElsE, fEbruar 2008

mission

Missionen for en given profession er det samme som det overordnede formål med, at 
professionen findes. 
Missionen angiver hermed eksistensberettigelsen af professionen – med andre ord: 
”Professionen formuleret i en enkelt sætning”, ”Hvad gør ergoterapi for verden?”
En faglig mission må være stabil og anerkendt af både samfundet og professionen selv 
for at kunne danne grundlag for en stærk kontrakt mellem disse to parter. 
Med ”samfundet” menes her både ergoterapiens målgrupper, samarbejdspartnere og 
politiske og administrative instanser. 

dokuM
en

t 1

Togi Adelvard, 90 år. Dårligt kredsløb.  

Behandles på Træningsdagcentret i Brøndby.
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professionens etiske grunDværDi 
udarbEjdEt af ErgotEraPEutforEningEns EtiskE udvalg, aPril 2007

etisk grunDværDi 

Etiske grundværdier udpeger nødvendige elementer i et 
godt menneskeliv, dvs. goder, som må være til stede i et vist 
mål for at få et liv til at gå godt. Kendetegnende for en etisk 
grundværdi er, at hvis den er helt fraværende i et liv, så har 
den pågældende med sikkerhed et dårligere liv, end hvis 
dette ikke var tilfældet.

de etiske grundværdier i ergoterapi er aktivitet og 
deltagelse. disse er ikke bare centrale fagbegreber, 
men må rettelig forstås som etiske grundværdier.  
i ergoterapiens teori og praksis er det en central 
antagelse, at et godt liv må indeholde aktivitet og 
deltagelse, og at et liv præget af passivitet og ud-
stødelse er mangelfuldt i forhold til dette. 

Et godt liv består grundlæggende af aktiviteter. 
man kan være i live uden at være involveret i nogen 
form for aktivitet, men man kan ikke have et liv, og 
det sidste er en forudsætning for at have et godt 
liv.

aktiviteter gør imidlertid kun en persons liv bedre, 
for så vidt vedkommende – ud fra egne forudsæt-
ninger – på helhjertet vis deltager i dem, dvs. selv 
finder aktiviteterne 
værdifulde og selv bi-
drager til dem som an-
erkendt, ligeværdig og 
medskabende delta-
ger.

aktiviteter indebæ-
rer, at personen står i 
forhold til noget uden 
for personen, for aktivi-

teter hænger generelt sammen 
med relationer og gøremål, dvs. med de andre mennesker, man 
indgår i relationer med og de omgivelser, gøremålene udspiller 
sig i. 

Ergoterapi bygger endvidere på den antagelse, at aktivitets-
problemer aldrig blot er personens eget problem, og at de som 
oftest kalder på professionel hjælp af høj kvalitet. 

Ergoterapiens kerneydelse er i forlængelse heraf at foretage 
undersøgelser, forebyggelse, behandling og kompensation i 
forbindelse med aktivitetsproblemer. 

målet er at skabe sammenhæng mellem person, aktiviteter 
og omgivelser med henblik på at muliggøre, fremme og værne 
om deltagelse i værdifulde aktiviteter, dvs. aktiviteter, som fak-
tisk er berigende og betydningsfulde for personens liv.

dokuM
en

t 2
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 professionens etiske retningslinjer
udarbEjdEt af ErgotEraPEutforEningEns EtiskE udvalg, 2007

etiske retningslinjer  

Etiske retningslinjer for ergoterapeuter omhandler faglige standarder over for de interessenter, der 
indgår i ergoterapi, og inden for de arbejdsområder, som ergoterapeuter varetager og har et etisk ansvar for. 

Retningslinjerne beskriver både, hvordan ergoterapeuter arbejder, og sætter normer for, hvordan  
ergoterapeuter forventes at arbejde.
Disse etiske retningslinjer afløser de hidtidige dokumenter, som har bestået af oversættelser af  
euro pæiske (COTEC) og globale faglige retningslinjer (WFOT)

a: ergoterapeutens etiske  

ansvar over for klienten

Værdi: aktivitet og deltagelse som borgerrettighed
•	 	Ergoterapeuten	fremmer	den	enkeltes	muligheder	til	at	tage	

ansvar for eget liv og for konsekvenserne af egne handlings-
valg.

Værdi: faglighed
•	 	Ergoterapeuten	leverer	behovsrelaterede	og	effektive	ydelser	

ud fra egen fagkompetence og de tilgængelige ressourcer.

Værdi: respekt
•	 	Ergoterapeuten	respekterer	den	enkeltes	ret	til	selvbestem-

melse, medbestemmelse, og herunder ret til fravalg af ergo-
terapeutiske ydelser.

•	 	Ergoterapeuten	viser	respekt	for	den	enkeltes	værdier,	kultur,	
livssyn, vaner og personlighed.

•	 	Ergoterapeuten	 bidrager	 til	 at	 den	 enkelte	 kan	 bevare	 sin	
selvrespekt, værdighed, sit privatliv, autonomi og integritet.

•	 	Ergoterapeuten	arbejder	for	at	fremme	den	enkeltes	ønsker	
og behov, ikke mindst ved reduceret vurderings- og kom-
munikationsevne.

Værdi: ansvarlighed
•	 	Ergoterapeuten	 har	 ansvar	 for	 at	 sikre	 en	 professionel	 ad-

færd, således at krænkelser, f.eks. verbalt, seksuelt, i form af 
vold eller tvang ikke finder sted i mødet mellem patient og 
ergoterapeut.

•	 	Ergoterapeuten	har	ret	til	afvise	behandlingsønsker,	der	ikke	
kan begrundes fagligt.

Værdi: ligeværd i relation til magt forholdet  
mellem klient og ergoterapeut
•	 	Patienter,	der	har	behov	for	ergoterapi,	har	ret	til	adgang	til	

ergoterapi uanset alder, køn, race, nationalitet, politisk over-
bevisning, religion, handicap, diagnose, seksuel indstilling og 
sociale forhold.

•	 	Ergoterapeuten	planlægger	og	målsætter	forløbet	i	 ligevær-
dig dialog med patienten og ved behov dennes familie og 
øvrige netværk ud fra patientens ressourcer og behov. 

Værdi: kreativitet
•	 	Ergoterapeuten	 synliggør	 forskellige	 løsninger	

ud fra størst mulig kendskab til klientens kon-
tekst, muligheder og rettigheder.

Værdi: tydelighed
•	 	Ergoterapeuten	 giver	 klienten	 information	 om	

indholdet i, hensigten med og varigheden af til-
tag, og giver løbende information undervejs i 
forløbet. 

•	 	Ergoterapeuten	 sikrer	 patientens	 forståelse	 af	
information om det ergoterapeutiske tilbud, her-
under behandlingsmuligheder og evt. bivirknin-
ger samt mulighed for fravalg af behandling. 

•	 	Patienten	har	ret	til	oplysning	om	klagemuligheder.
•	 	Ergoterapeuten	 sikrer	 patientens	 forståelse	 af	

information om de givne rammer, herunder tids-
mæssig udstrækning og evt. brugerbetaling. 

Værdi: samarbejde med klienten
•	 	Ergoterapeuten	arbejder	klientcentreret,	hvilket	

betyder at klientens interesser, prioriteringer, 
valg og ønsker respekteres.

b: ergoterapeutens etiske  

ansvar over for pårørenDe

Værdi: respekt
•	 	Ergoterapeuten	samarbejder	med	pårørende	 for	at	 fremme	

brugerens interesser og ønsker.
•	 	Ergoterapeuten	skal	vise	respekt	og	omsorg	for	pårørende.	

hvis der opstår interesse-konflikt mellem patient og pårø-
rende, skal patientens tarv varetages.

Værdi: ansvarlighed
•	 	Ergoterapeuten	udviser	agtpågivenhed	ved	 interessekonflikter	

mellem den identificerede bruger af ergoterapiydelser og på-
rørende til brugeren. 

Værdi: ligeværd i relation til magtforholdet  
mellem ergoterapeut og pårørende
•	 	Ergoterapeuten	udviser	forståelse	for	eventuelle	forskelle	i	egne,	

faglige normer og pårørendes udgangspunkt. Ergoterapeuten 

dokuM
en

t 3
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klarlægger sine faglige erfaringer og viden på en måde, 
så klientens pårørende kan inddrage disse i beslutnings-
grundlag og prioriteringer.

Værdi: tydelighed
•	 	Ergoterapeuten	gør	det	klart	for	eventuelle	pårørende,	

hvori de faglige anbefalinger, muligheder og begræns-
ninger består.

c: ergoterapeutens etiske ansvar over  

for kolleger og samarbejDspartnere

Værdi: tydelighed
•	 	Ergoterapeuter	 fokuserer	 på	 tydeliggørelse	 af	 egne	

faglige ydelser og deres betydning i tværfaglige reha-
biliterings- og behandlingsforløb.

Værdi: respekt
•	 	Ergoterapeuten	respekterer	kollegers	og	andre	sam-

arbejdspartneres faglige vurderinger og lovbestemte 
rettigheder og aftaler.

Værdi: ligeværd i relation til  
magtforhold mellem faggrupper
•	 	Ergoterapeuten	er	lydhør	og	åben	for	andres	syn	og	vurderer	

forskellige hensyn op mod hinanden.
•	 	Ergoterapeuten	 indgår	 i	 ligeværdigt	samarbejde	med	andre	

faggrupper. 

Værdi: samarbejde
•	 	Ergoterapeuten	bidrager	ligesom	andre	faggrupper	med	det	

bedste inden for deres fag og samarbejder med andre ergo-
terapeuter og faggrupper for at højne kvaliteten af behand-
lingen og fremme patientens helbred og rehabilitering. 

•	 	Ergoterapeuten	 indhenter	 bistand	 fra	 andre	 instanser	 ved	
behov.

•	 	Ergoterapeuten	fremmer	samarbejde	og	fælles	målsætninger.
•	 	Ergoterapeuten	arbejder	 for	at	 fremme	samarbejde	mellem	

forskellige faggrupper, sektorer og niveauer på sundhedsom-
rådet og det sociale område. 

•	 	Ergoterapeuten	henviser	klienten	til	andre	faggrupper,	når	det	
skønnes relevant.

•	 	Ergoterapeuten	bidrager	til	et	godt	og	konstruktivt	arbejds-
miljø og støtter kolleger i vanskelige situationer.

D: ergoterapeutens etiske 

ansvar over for arbejDsgivere

Værdi: ansvarlighed 
•	 	Ergoterapeuten	 tilstræber	en	objektiv	holdning	 til	 opgaven/

arbejdet.
•	 	Ergoterapeuten	leverer	omkostningseffektive	ydelser	og	for-

holder sig til rammebetingelserne.
•	 	Ergoterapeuten	er	pålidelig,	loyal	og	arbejder	inden	for	gæl-

dende aftaler.
•	 	Ergoterapeuten	 varetager	 patientens	 tarv,	 hvis	 der	 opstår	 

loyalitetskonflikter mellem ansættelsesstedets regler og prak-
sis og muligheden for at udføre forsvarlig ergoterapi, og in-
formerer ledelsen herom. 

Værdi: tydelighed
•	 	Ergoterapeuten	informerer	om	personlige	interesser	og	dob-

beltroller af betydning for arbejdet.
•	 	Ergoterapeuten	 rapporterer	 om	 og	 dokumenterer	 udvikling	

og resultater.
•	 	Ergoterapeuten	 informerer	 arbejdsgiveren,	 når	 rammerne	

ikke er tilstrækkelige.

Værdi: faglighed 
•	 	Ergoterapeuten	udfører	evidensbaseret	praksis,	som	kan	be-

grundes ud fra et brugerperspektiv, aktivitetsperspektiv, egne 
erfaringer og dokumentation i teori og forskning.

•	 	Ergoterapeuten	holder	sig	 fagligt	ajour,	vejleder	og	oplærer	
studerende og medhjælpere.

•	 	Ergoterapeuten	dokumenterer,	evaluerer	og	kvalitetssikrer	og	
kvalitetsudvikler kontinuerligt sin praksis.

e: ergoterapeutens etiske  

ansvar over for samfunDet

Værdi: faglighed 
•	 	Ergoterapeuten	 tager	 medansvar	 for	 uddannelse	 af	 ergo

terapeutstuderende.
•	 	Ergoterapeuten	kender,	 forstår	og	efterlever	gældende	 love	

om f.eks. autorisation, patientsikkerhed, tavshedspligt og 
ordnede optegnelser. manglende kendskab til lovene er ingen 
gyldig forklaring på overtrædelse af samme. 

•	 	Ergoterapeuten	bidrager	med	faglig	kompetence	til	udvikling	
af samfundets velfærdsydelser af høj kvalitet.

•	 	Ergoterapeuten	 holder	 sig	 orienteret	 om	 den	 sociale	 og	
sundhedspolitiske udvikling og deltager i debatten herom.

•	 	Ergoterapeuten	arbejder	for	prioriteringer,	der	sikrer	en	retfærdig	
og hensigtsmæssig ressourcefordeling, og som tilgodeser de 
grupper af patienter, der har størst behov for ergoterapi.

•	 	Ergoterapeuten	medvirker	til	at	synliggøre	de	konsekvenser,	
de politiske prioriteringer får for ergoterapi.

Værdi: tydelighed
•	 	Ergoterapeuten	 sørger	 for,	 at	 information	 om	 ergoterapi	 er	

tilgængelig for befolkningen, brugere, samarbejdspartnere og 
beslutningstagere som grundlag for hensigtsmæssig brug af 
den ergoterapeutiske kompetence.

•	 	Ergoterapeuten	sikrer	aktivt	formidling	af	egne	udviklings	og	
forskningsresultater for at styrke den evidensbaserede ergo-
terapipraksis.

Værdi: ansvarlighed 
•	 	Ergoterapeuten	 fremmer	 befolkningens	 sundhed,	 funktion,	

aktivitet og deltagelse.
•	 	Ergoterapeuten	 bidrager	 til	 udvikling	 af	 et	 sundhedsfrem-

mende, inkluderende og universelt udformet samfund.
•	 	Ergoterapeuten	bidrager	til	bevidst	brug	af	samfundets	ressourcer	

og prioriterer de ergoterapifaglige ressourcer i perspektiv af:
 ·  overordnede politiske, juridiske og administrative ramme-

betingelser.
 ·  Effekt på funktion, aktivitet og deltagelse.
 ·  faglig forsvarlighed i lyset af behovet for ydelsen, indhold 

og kvalitet i udøvelsen samt konsekvenser for den enkelte 
bruger af ydelserne.
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 ·  afvejning mellem nytteværdi for den enkelte og nytteværdi 
for mange.

 ·  Økonomiske hensyn på kort og på lang sigt.
 ·  de øvrige ydelsestilbud.
•	 	Ergoterapeuten	gør	opmærksom	på,	og	siger	fra	ved	faglig	

uforsvarlighed.

f: ergoterapeutens etiske 

ansvar over for professionen

Værdi: faglighed
•	 	Ergoterapeuten	kender	til	og	efterlever	Helsinki	Deklarationen	

og andre relevante forskningsetiske krav og retningslinjer.

•	 	Ergoterapeuten	 vurderer	 sin	
forskning i forhold til faglig re-
levans og samfundsnytte med 
vægt på funktion, aktivitet og 
deltagelse.

•	 	Ergoterapeuten	bidrager	til	faglig	udvikling	og	forskning	i	for-
hold til menneskelig funktion, aktivitet og deltagelse. 

•	 	Ergoterapeuten	holder	sin	faglige	viden	og	kunnen	ved	lige,	
fornyer den og indretter sin praksis herefter. 

•	 	Ergoterapeuten	følger	udviklingen	inden	for	professionen	og	
i sundhedsvæsenet. 

•	 	Ergoterapeuten	 formidler	 udviklings	 og	 forskningsresultater,	
f.eks. i tidsskrifter, ved konferencer og gennem elektroniske 
medier.

•	 	Ergoterapeuten	medvirker	 til	at	udvikle	 faget	og	værne	om	
dets troværdighed.

Værdi: tydelighed
•	 	Ergoterapeuten	giver	korrekte	oplysninger	om	professionens	

kompetence.
•	 	Ergoterapeuten	kender	og	informerer	om	grænserne	for	egne	

kompetencer.
•	 	Ergoterapeuten	tilstræber	åbenhed	og	redelighed.
•	 	Ergoterapeuten	er	ved	offentlig	fremtræden	og	kommunikation	

bevidst om, hvorvidt denne fremtræden finder sted 
som ansat, som fagperson eller som privatperson. 

Værdi: ansvarlighed
•	 	Ergoterapeuten	 kender	 og	 handler	 i	 tråd	 med	 gæl-

dende love, retningslinjer og aftaler og sikrer, at prak-
sisudøvelsen opfylder de lovbestemte krav om faglig 
forsvarlighed.

•	 	Ergoterapeuten	tager	i	sit	virke	udgangspunkt	i	doku-
menteret viden og erfaring samt kliniske retningslinjer. 

•	 	Ergoterapeuten	indhenter	godkendelse	af	Videnskab-
setisk komite efter gældende regler. 

•	 	Ergoterapeuten	sikrer,	at	professionen	ikke	miskredite-
res ved mundtlig og skriftlig formidling, f.eks. gennem 

pjecer, reklamer, brevkasser, annoncering, salg af produk-
ter.

•	 	Ergoterapeuten	tager	ansvar	for,	at	nærværende	etiske	ret-
ningslinjer inddrages i det ergoterapeutiske arbejde.

•	 	Ergoterapeuten	 anvender	 i	 sit	 arbejde	 fagligt	 begrundede	
skøn, fagkritisk stillingtagen, mod og omtanke.

•	 	Ergoterapeuten	værner	om	fagets	omdømme.		

Værdi: kreativitet
•	 	Ergoterapeuten	 medvirker	 til	 individuelle	 rehabiliterings	 og	

behandlingsforløb, der er præget af omtanke, fantasi og utra-
ditionelle løsninger.
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visioner for samfunDet

Et godt samfund har de nødvendige rammer og betingelser for, 
at alle borgere kan være aktive deltagere i deres eget liv og 
dermed være anerkendte og værdifulde medlemmer af sam-
fundet. dette indebærer, at samfundet er indrettet som inklu-
derende og tilgængeligt for alle. Et godt samfund har en sam-
menhængende social- og sundhedspolitik, der anerkender det 
offentlige ansvar for borgernes velfærd og ret til rehabilitering.

visioner for alle mennesker  

som aktive Deltagere

alle mennesker har ret til at være aktive deltagere i privatlivet, 
på arbejdsmarkedet og i samfundet under hensyntagen til de-
res ressourcer og interesser. denne rettighed er uafhængig af 
kultur, køn, alder og etnicitet samt politiske, seksuelle og ideo-
logiske præferencer. 

alle mennesker, der har funktionsnedsættelser og/eller akti-
vitetsproblemer, har ret til information vedrørende samfundets 
tilbud om ergoterapeutiske ydelser og viden om, hvordan disse 
informationer indhentes. alle mennesker, som opfylder dansk 
lovgivnings kriterier for – og hensigter med – tilbud om ergote-
rapeutiske ydelser, tilbydes disse.

visioner for ergoterapeuter  

som aktive Deltagere

Ergoterapeuter er anerkendte fagpersoner, der alle indgår som 
aktive deltagere i udviklingen af Ergoterapeutforeningen, af 

ergoterapi som profession og i udviklingen af et 
klientcentreret og samarbejdende social- og sund-
hedsvæsen. Ergoterapeuter udgør et værdifuldt 
og alment kendt bidrag til samfundets velfærdstil-
bud, når borgere med særlige behov skal sikres 
deres ret til et godt aktivt liv. 

visioner for ergoterapeutforeningen  

som aktiv Deltager

Ergoterapeutforeningen, med sine aktive medlem-
mer, tillidsrepræsentanter, valgte politikere og an-
satte, er den centrale aktør i sikringen af gode og 
tidssvarende arbejdsvilkår for ergoterapeuter i 
danmark og i udviklingen af professionens faglige 
niveau, evidens og nytteværdi for målgrupper og 
samfund. Ergoterapeutforeningens vision er at or-
ganisere alle ergoterapeuter i danmark, der gen-
nem hele arbejdslivet og karrieren oplever klare 
fordele ved at være medlem. 
Ergoterapeutforeningen er en troværdig og re-
spekteret organisation blandt arbejdsgivere, andre 
faglige organisationer, myndigheder, patient- og 
brugerorganisationer og øvrige relevante samar-
bejdspartnere. Ergoterapeutforeningen spiller en 
afgørende og markant rolle for nuancerede og ef-
fektive rehabiliteringsindsatser i danmark.
 

dokuM
en

t 4
professionens visioner for  
aktive Deltagere i samfunDet
vEdtagEt På ErgotEraPEutforEningEns rEPræsEntantskab, novEmbEr 2007

vision 

En vision er i denne sammenhæng et attråværdigt sigte-
punkt ude i fremtiden, og som sådan har visionen ikke 
nødvendigvis bestemte planer og handlinger fastlagt. 
Derfor er visioner af natur ambitiøse og kan kun realiseres 
på sigt.  Formulerede visioner er medvirkende til, at pro-
fessionen udvikler sig i en retning, som er begrundet  
og ønskelig for samtlige interessenter til enhver tid.

Catharina Nyvang, 9 år. Spastisk lammelse/Cerebral Parese. 

Har været behandlet på Vangede Huse.
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i dette dokument omtales seks faglige værdier, 
som karakteriserer vigtige dele af grundlaget for, 
hvordan god ergoterapi udføres og bør udføres. 

identifikation af de seks værdier og deres uddy-
bende formuleringer af principper og beskrivelser af 
den anbefalede, professionelle adfærd, er resultatet 
af et længerevarende udviklingsprojekt i Ergotera-
peutforeningens udvalg: dEPu – dansk Ergotera-
peutisk Professions udvikling og en efterfølgende 
debat blandt foreningens medlemmer i maj 2005.

Værdi: respekt 
Princip: Ergoterapeuter agerer respektfuldt.

Ergoterapeuter behandler borgere og pårørende 
respektfuldt og værdigt. for ergoterapeuter er alle 
mennesker lige, uanset f.eks. kultur, religion og 
social status. 

i samarbejdet med andre fagfolk og kolleger har 
ergoterapeuter viden om og respekt for andres 
faglighed. 

Ergoterapeuter respekterer det samfund og den 
arbejdsplads, de er en del af.

Værdi: ansvarlighed
Princip: Ergoterapeuter udviser ansvarlighed i forbindelse med 
deres professionsudøvelse.

Ergoterapeuter er bevidste om professionens paradigme, 
etiske retningslinjer, værdigrundlag samt gældende standarder, 
og praktiserer i overensstemmelse med disse. 

Ergoterapeuter praktiserer ud fra gældende lovgivning og 
regler. 

Ergoterapeuter tager ansvar og udviser loyalitet i feltet mellem 
et samfundsmæssigt hensyn og hensynet til den enkelte bor-
gers behov og forventninger. 

Værdi: ligeværd
Princip: i den ergoterapeutiske praksis deltager borger og er-
goterapeut i et ligeværdigt samarbejde.

borgeren bidrager med viden om og ønsker til sin egen si-
tuation og ergoterapeuten med sin faglige kompetence, per-
sonlige egenskaber og interventionstilbud. 

Ergoterapeuten sikrer, at borgeren får størst mulig indsigt i og 
indflydelse på egen situation. 

Ergoterapeuten indgår i samarbejdet med troværdighed, nær-
vær og empati. 

Værdi: tydelighed
Princip: Ergoterapeuters arbejde tydeliggøres gennem dialog 
og skriftlighed.

Ergoterapeuter har notatpligt i forhold til gældende lovgivning 
med henblik på at sikre borgerens retssikkerhed. 

i samarbejdet med borgeren tydeliggør ergoterapeuten 
mundtligt og skriftligt de ergoterapeutiske tiltag. 

Ergoterapeuter tydeliggør borgerens mål og igangværende 
ergoterapeutiske tiltag mundtligt og skriftligt over for samar-
bejdspartnere.

Værdi: kreativitet
Princip: Ergoterapeuter udviser kreativitet og fleksibilitet.

Ergoterapeuter tænker og handler opfindsomt for at fremme 
borgerens aktivitet og deltagelse. 

Ergoterapeuter undersøger fordomsfrit nye muligheder for at 
finde individuelle løsninger på borgerens aktivitetsproblemer. 

Værdi: faglig udvikling
Princip: Ergoterapeuter 
udvikler egen praksis og 
bidrager til udviklingen af 
faget.

Ergoterapeuter reflek-
terer over, dokumenterer 
og kvalificerer egen prak-
sis. 

Ergoterapeuter indgår i 
kvalitetsudvikling og 
forskning. 

Ergoterapeuter indgår i faglige netværk for at styrke den 
faglige udvikling. 
 

dokuM
en

t 5

professionens værDier og  
principper for uDførelse af ergoterapi

ErgotEraPEutforEningEn, maj 2005

værDier

Værdier for god udførelse af ergoterapi har både et generelt indhold, som kan være fælles for mange 
faggrupper, og et specifikt indhold af særlig betydning for ergoterapeuters måder at arbejde på. 
Værdierne udtrykker målsætninger for de faglige bestræbelser, og beskriver således på den ene side 
ergoterapi, som det sædvanligvis foregår i praksis, men er også normative fordringer for, hvilke 
værdier ergoterapi altid bør udføres på.
Formålet med dette sæt af værdier og principper er at stimulere til løbende fagkritisk refleksion over 
ergoterapeutisk praksis. 
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ergoterapeutforeningen ejes af meDlemmerne

Ergoterapeutforeningen er en forening, som ejes af alle de er-
goterapeuter, som er medlemmer af foreningen. foreningen 
består kun i kraft af medlemmernes beslutning om fortsat at 
bidrage til et professionsbaseret fællesskab. foreningen bæres 
af et økonomisk kollektiv, men der er ingen aktionærer eller 
interessenter, som skal tjene penge på foreningens virksom-
hed.

ergoterapeutforeningens formål

Ergoterapeutforeningens formål er at varetage ergoterapeuters 
interesser. disse interesser er præciseret i vedtægternes § 2, 
hvor der står, at foreningen skal: 
•	 Støtte	medlemmerne	i	deres	arbejdsliv	
•	 Sikre	medlemmerne	de	bedst	mulige	løn	og	arbejdsvilkår	
•	 Være	drivkraft	i	ergoterapifagets	udvikling
•	 	Påvirke	samfundsudviklingen	ud	fra	en	ergoterapeutisk	syns-

vinkel
•	 	Skabe	muligheder	og	rammer	for	netværksdannelse	blandt	

medlemmerne

foreningens formål fastlægger således, at foreningen skal yde 
forskellige former for ”interessevaretagelse” for ergoterapeuter 
– og denne interessevaretagelse foregår i et aktionsfelt mellem 
konkrete serviceydelser til medlemmerne selv og mere kom-
plekse politiske aktiviteter – på ergoterapeuters vegne – for at 
styrke ergoterapeuters faglige interesser både på et individuelt 
og et samfundsmæssigt plan.

ergoterapeutforeningen lever af og  

bygger på ergoterapeuters meDvirken

gennem det repræsentative demokrati er medlemmerne re-
præsenteret i det daglige arbejde i foreningen gennem de fem 
fuldtidshonorerede politisk valgte, dvs. landsformanden, næst-
formanden og de tre regionsformænd. derudover har forenin-
gen ansat medarbejdere, som professionelt arbejder med mange 
forskellige opgaver, som leveres til medlemmerne via konkrete 
produkter og viden, vejledning, rådgivning, information m.v. 

grundlæggende fungerer både de ansatte medarbejdere og 
de valgte politikere på grundlag af holdninger, ønsker og mål, 
som udspringer af samspillet mellem på den ene side ergote-
rapifaget og de udøvende ergoterapeuter (det, vi samlet set 
kalder professionen) og på den anden side samfundet. 

Ergoterapeutforeningen agerer som organisation 
direkte i netop dette spændingsfelt mellem profes-
sion og samfund – og foreningens virksomhed 
indeholder både serviceaspektet og interessevare-
tagelsesaspektet i forhold til medlemmerne. der-
med er Ergoterapeutforeningen som fagpolitisk 
aktør helt afhængig af, at der er en både menne-
skelig og holdningsmæssig direkte adgang til og 
fra foreningens medlemmer. 

foreningen kan med andre ord kun levere ser-
vice til eller være talerør for ergoterapeuter med 
ergoterapeuters aktive medvirken. Ergoterapeuter 
skal ytre sig, så foreningen bæres af medlemmer-
ne. foreningen udvikler relevant service gennem 
viden om og i dialog med ergoterapeuter. forenin-
gen kan kun opstille mål – og vide, om målene nås 
– gennem direkte kontakt med, indsigt i og medspil 
fra medlemsgruppen. foreningens politik og be-
slutninger er værdiløse, hvis de ikke anerkendes af 
ergoterapeuter og bæres af ergoterapeuter i hand-
ling og holdning. kort sagt – Ergoterapeutforenin-
gen kan kun agere, hvis medlemmerne direkte er 
aktive i deres forening – enten gennem personlig 
tilstedeværelse og medvirken, gennem de repræ-
sentative kanaler, gennem dialog, gennem stabilt medlemskab 
– eller på alle de øvrige måder, hvorpå det er muligt for en med-
lemskreds at medvirke i deres kollektive professionsfællesskab. 

formelle Demokratiske  

spilleregler for inDflyDelse og Dialog

når Ergoterapeutforeningen kun kan udøve sin funktion gen-
nem medlemmernes deltagelse, er det livsnerven i Ergotera-
peutforeningen, hvordan spillereglerne for indflydelse og dialog 
udformes og praktiseres i foreningen. gennem foreningens 
vedtægter er det fastlagt, efter hvilke formelle spilleregler kol-
lektivet af ergoterapeuter har aftalt, hvordan foreningen skal 
bygges op og agere. der er fastlagt en struktur med repræ-
sentantskab, hovedbestyrelse og regionsbestyrelser. der er 
fastlagt opgaver for bestyrelserne og for landsformand, næst-
formand og regionsformænd. 

der er fastlagt valgperioder, valgprocedurer og opstillingsreg-
ler. der er fastlagt pligter og ansvar for både forening og med-
lemmer – og der er dermed gennem en række vedtægtsmæs-

dokuM
en

t 6
erklæring om meDlemsDemokrati  
i ergoterapeutforeningen 
vEdtagEt På ErgotEraPEutforEningEns rEPræsEntantskab, novEmbEr 2007
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sige formalia formuleret en holdning til, hvordan en god og 
hensigtsmæssig fælles forening kan udfoldes i praksis. 
dette er det formelle demokrati i Ergoterapeutforeningen. 

spilleregler for Det praktiske  

Demokrati i ergoterapeutforeningen

det formelle demokrati skal bæres af konkrete mennesker og 
deres handlinger i praksis. derfor er det også vigtigt at beskæf-
tige sig med, hvordan det uformelle (i betydningen: ikke ved-
tægtsbestemte) demokrati praktiseres i foreningen. man kan 
sige, at vedtægterne fastlægger en række demokratiske inten-
tioner. 

men det rejser det vigtige spørgsmål: Hvordan realiseres ved-
tægternes demokratiske intentioner i praksis?

viDen, tilgængeligheD og ytringsmuligheDer

Ergoterapeutforeningen ønsker at udpege tre grundlæggende 
forhold som midler til at realisere en demokratisk forening i prak-
sis. det er disse demokratiske forhold, som Ergoterapeutfor-
eningen vil forpligte sig til, gennem hele sin praksis, at styrke, 
støtte og udvikle. 

Den første er medlemmernes viden 
viden om deres fag, viden om deres forening. viden er helt 
afgørende for, at den enkelte ergoterapeut kender sin forening, 
og for at foreningens handlinger og aktiviteter bliver synlige for 
medlemmerne. viden skaber gennemsigtighed, og viden er af-
gørende for at det enkelte medlem kan mærke sit professio-
nelle fagfællesskab med andre ergoterapeuter gennem forenin-
gen, kan danne sig et overblik over fagets udfoldelse i samfun-
det og kan agere som demokratisk individ – dvs. som aktiv 
deltager i sit eget arbejdsliv og i samfundslivet mere bredt. 

Ergoterapeutforeningen skal derfor i ét og alt have formidling 
til medlemmerne, som et af de tre væsentligste midler til at 
realisere en demokratisk forening i praksis. information skal 
målrettes. foreningen skal derfor differentiere mellem medlems-
grupperne, være bevidst om de forskellige behov for viden, som 
forskellige ergoterapeuter og grupperinger af ergoterapeuter 
har brug for – og udvikle alle de relevante formidlingsformer og 
-anledninger, som foreningen overhovedet kan. i løbende dialog 
med selv samme medlemsgrupper om deres behov og ønsker. 

Dette er medlemsdemokratiets første forudsætning. 

Den anden er tilgængelighed 
adgang og tilgængelighed til foreningens instanser og nøgle-
personer er helt afgørende for medlemmerne, både som en-
keltmedlemmer og som gruppe(r). det skal være muligt at ringe 
til sin forening, møde sin forening i form af forskellige arrange-
menter, opleve sin forening som aktiv på ergoterapeuters veg-
ne, tale med konkrete mennesker, enten medarbejdere eller 
politisk valgte og få de rigtige svar eller udtrykke sin holdning. 
medlemmerne skal opleve velvilje, at der bliver lyttet til dem, at 
der bliver talt professionelt og værdigt til dem, og at de i alle 
forhold mødes med respekt og i tillid – uanset hvem de er, eller 
hvad anledningen til deres henvendelse er.

 Dette er medlemsdemokratiets anden forudsætning. 

Den tredje forudsætning er  
medlemmernes ytringsmuligheder 
at have ytringsmuligheder betyder, at man som medlem skal 
have realistiske muligheder for at formulere sine holdninger til 
forskellige spørgsmål. det er en del af ytringsmuligheden, at 
man som medlem kan vælge repræsentanter til f.eks. hoved-
bestyrelse og landsformand og næstformand m.fl. men at have 
ytringsmulighed i praksis – i hverdagen – betyder, at medlem-
met i personligt skal have mulighed for at sige noget, blive 
spurgt, svare og gives anledninger og opfordringer til at formu-
lere, hvad man mener. foreningens medarbejdere og politisk 
valgte skal derfor konstant være bevidst om og udvikle sine 
dialogformer med medlemmerne, så medlemmerne får flest 
mulige anledninger og former til at lade deres stemmer høre. 
det kan for eksempel ske på mails, på nettet, gennem bladet, 
via medlemsundersøgelser, quick-pols eller fokusgruppeinter-
views og på medlemsmøder. 

Dette er demokratiets tredje forudsætning.
 

 Eva Johannsen, 56 år.  

Ergoterapeut i Træningsdagcentret i Brøndby.
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En strategi for foreningens samarbejde med andre 
organisationer nationalt og regionalt bygger på en 
vurdering af foreningens behov sammenholdt med 
foreningens muligheder. 

Ergoterapeutforeningen varetager et stort inte-
ressefelt. det er nødvendigt, fordi ergoterapeuter 
ansættes i en mangfoldighed af stillinger på det 
kommunale og regionale område, og fordi Ergote-
rapeutforeningen skal matche og spille sammen 
med både arbejdsgivere, andre organisationer og 
myndigheder m.fl. dette samspil er afgørende for 
Ergoterapeutforeningens interessevaretagelse og 
politiske indflydelse.

Foreningens grundvilkår – forholdsvis lille or-
ganisation og stort interessefelt – er Ergoterapeut-
foreningens motivation for at indgå i mange forskel-
lige former for samarbejde. Ergoterapeutforenin-
gen har som forening brug for den styrke, som 
flere interessenter eller organisationer kan mønstre 
sammen.

samtidig ønsker Ergoterapeutforeningen at væ-
re en stærk og selvstændig professionsforening, 
som i alle væsentlige forhold selv har kompetence 
til at træffe de beslutninger, som påvirker forenin-
gens virksomhedsområde. 

Ergoterapeutforeningen tror på, at en monofag-
lig, klart profileret professionsforening giver det 
bedste sammenhold blandt medlemmerne, den 
bedste motivation for medlemskab og den bedste 
medlemsservice. 

Ergoterapeutforeningen ønsker derfor at agere i 
og udvikle sine eksterne samarbejdsrelationer, 
uden at det stiller spørgsmålstegn ved foreningens 
faglige og politiske selvstændighed og beslutnings-
suverænitet.

ergoterapeutforeningens over

orDneDe syn på samarbejDe meD  

anDre organisationer

•	Vi	ser	samarbejde	som	et	middel	–	ikke	et	mål	i	
sig selv

•	 	Samarbejde	udfolder	sig	både	 i	 formaliserede	rammer,	 i	 lø-
sere netværk og gennem personlige kontakter

•	 	Vi	er	særligt	fokuserede	på	at	afklare	vore	mål	og	muligheder,	
når vi indgår samarbejde, som forpligter os økonomisk eller 
på langt sigt

•	 	Nye	formaliserede	samarbejdsformer	vurderes	altid	i	forhold	
til muligheden for afvikling af allerede eksisterende 

hvorfor samarbejDer ergoterapeut 

foreningen meD anDre organisationer?

•	 	Vi	samarbejder	for	at	profilere	ergoterapi	og	skabe	anerken-
delse af og respekt om faget

•	 	Vi	samarbejder	for	at	styrke	alliancer	og	blive	stærkere,	end	
vi er alene

•	 	Vi	 samarbejder,	 for	 at	 fremme	 forståelsen	 for	 foreningens	 
interesser 

•	 Vi	samarbejder	for	at	stå	stærkere,	når	der	skal	kæmpes	for	
bedre vilkår

hvornår samarbejDer ergoterapeut 

foreningen meD anDre organisationer?

•	 Vi	samarbejder,	når	det	gavner	vores	faglige	interesser
•	 	Vi	samarbejder,	når	det	gavner	vores	medlemmers	 

interesser
•	 	Vi	samarbejder,	når	der	opstår	relevante	anledninger,	
  f.eks. lovforslag, politiske debatter
•	 	Vi	samarbejder,	når	det	pga.	ydre	vilkår	ikke	er	en	realistisk	

mulighed at lade være

på hvilke områDer samarbejDer ergoterapeut

foreningen meD anDre organisationer?

•	 Forhandlingsområdet
•	 Grund,	efter	og	videreuddannelsesområdet
•	 Forsknings	og	udviklingsområdet
•	 Det	sundhedspolitiske	område
•	 Det	socialpolitiske	område
•	 Det	arbejdsmarkedspolitiske	område	
•	 Internationale	relationer		
•	 Det	administrative	og	organisatoriske	område	

hvorDan samarbejDer ergoterapeut 

foreningen meD anDre organisationer?

•	 	Vi	plejer	løbende	vores	netværk	og	personlige	kontakt	til	
 samarbejdsparter
•	 	Vi	har	altid	som	mål	at	få	det	bedst	mulige	ud	af	et	
 samarbejde
•	 Vi	søger	samarbejdsparter,	der	er	troværdige	og	stabile	
•	 	Vi	bestræber	os	altid	på	selv	at	være	en	konstruktiv	og	
 troværdig samarbejdspartner

hvem samarbejDer ergoterapeut  

foreningen meD?

•	 	Andre	faglige	organisationer	og	fællesskaber,	f.eks.	hovedor-
ganisationen ftf, forhandlingsfællesskabet sundhedskartel-
let, danske fysioterapeuter, dansk socialrådgiverforening, 
dansk sygeplejeråd og socialpædagogernes landsforbund

•	 	Offentlige	myndigheder,	f.eks.	Sundhedsstyrelsen,	Indenrigs	
og sundhedsministeriet og servicestyrelsen 

•	 	Offentlige	 institutioner,	 f.eks.	 Videnscenter	 for	 rehabilitering	
og fysisk aktivitet, videnscenter for socialpsykiatri 

•	 	Råd	og	nævn,	f.eks.	Det	Nationale	Råd	for	Kvalitetsudvikling	
og Patientklagenævnet

•	 	Arbejdsgivere,	f.eks.	Kommunernes	Landsforening,	Danske	
 regioner og falck
•	 	Patientorganisationer,	f.eks.	De	Samvirkende	Invalideorganisa-

tioner og gigtforeningen
•	 Brancheorganisationer,	f.eks.	Dansk	Rehab	gruppe
•	 	Forsknings	og	uddannelsesinstitutioner,	f.eks.	Professions-

højskolernes grund- og videreuddannelsesafdelinger og 
syddansk universitet.

•	 	Internationale	 organisationer,	 f.eks.	 vores	 nordiske	 søster
organisationer, CotEC, Wfot og EnothE

dokuM
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ergoterapeutforeningens strategi for 
samarbejDe meD anDre organisationer
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BILAG 1

Arbejdsmiljøloven:
formålet med arbejdsmiljøloven er at skabe et sikkert og sundt arbejds-
miljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og 
sociale udvikling i samfundet samt grundlag for, at virksomhederne selv 
kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra ar-
bejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra arbejdstilsynet. 

På arbejdsmiljøområdet er en række bekendtgørelser, vejledninger 
og materialer til forebyggelse f.eks. omkring arbejdets udførelse, ar-
bejdsstedets indretning, organisering af sikkerhedsarbejdet, konkret 
arbejdsmiljøproblemstillinger som vold, mobning, indeklima, stress 
m.m.

På www.etf.dk findes en arbejdslivsportal, som giver adgang til reg-
ler og vejledninger indenfor arbejdsmiljørelaterede emner.

Autorisation:
”lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virk-
somhed i kraft” dækker alle autoriserede sundhedspersoner i danmark 
– herunder ergoterapeuter. loven omhandler bl.a. rettigheder og pligter, 
tilsyn og straffebestemmelser. 

som ergoterapeut dækket af autorisationeloven har man bl.a. ret til 
at benytte titlen som ergoterapeut, ligesom man er forpligtet til at ud-
vise omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed i sin gerning, leve op til 
de danske lovgivninger og regelsæt, som ens arbejde er underlagt,  
f.eks. indberetningspligt eller tavshedspligt i relation til privatlivets fred. 
med modtagelse af autorisationen anerkender man også, at man kan 
få frataget autorisationen og evt. straffes, hvis ikke man lever op til sine 
pligter. 

Ergoterapeuter har ikke monopol på et bestemt virksomhedsområ-
de, men i bemærkningerne til forslaget til autorisationsloven er der en 
beskrivelse af ergoterapeuters virksomhedsområde. 

man kan læse mere om autorisationsloven på www.etf.dk/autorisation

Lov om folkeskolen:
det er især ”bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand” samt ”vejledning om folkeskolens 
indsats over for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen 
eller støtte”, der er af interesse for ergoterapeuter. bekendtgørelsen og 
vejledningen kan findes på www.etf.dk/210 

Patientsikkerhed:
sundhedsloven beskriver regler og love vedrørende patientsikkerhed. 
disse kan – sammen med undersøgelser af patienttilfredshed og ople-
velser af samarbejdsrelationer i et patientforløb – skabe et grundlag for 
sikring af medinddragelse og mulighed for selvbestemmelse for patien-
ten i forbindelse med behandlingsforløb.

regionale og landsdækkende undersøgelser af patienters oplevelser i 
det danske sundhedsvæsen, findes på www.patientoplevelser.dk 
Patientklagenævnet behandler klager over den faglige virksomhed i det danske 

sundhedsvæsen. Ergoterapeutforeningen er repræsenteret i patientklagenæv-
net. man kan læse mere om nævnet på www.pkn.dk.
På www.patientsikkerhed.dk er der adgang til flg. relevante rapporter:
•	 ”Patientsikkerhed	i	primærsektoren”	
•	 ”Sikker	mundtlig	kommunikation”
•	 ”Patientsikkerhed	i	den	danske	kvalitetsmodel”

Social service (serviceloven):
lov om social service regulerer en stor del af det ergoterapeutiske  
arbejdsområde. blandt andet:
•	 Beskyttet	beskæftigelse	og	aktivitets	og	samværstilbud	
•	 Hjælpemidler,	boligindretning	og	befordring	
•	 Botilbud
•	 Særlig	støtte	til	børn	og	unge
•	 Underretningspligt
foruden lovteksten findes der en række vejledninger, bekendtgørelser 
og bemærkninger på www.etf.dk/210 

Sundhedsloven:
sundhedsloven omfatter en lang række ergoterapeutiske kerneområ-
der. loven med tilhørende bemærkninger, bekendtgørelser og vejled-
ninger regulerer – blandt andet igennem de obligatoriske sundhedsaf-
taler – indholdet af opgaven og opgavefordelingen imellem regioner og 
kommuner i forhold til:
•	 Rehabilitering	og	genoptræning
•	 Forebyggelse	og	sundhedsfremme
•	 Dele	af	hjælpemiddelområdet
•	 Indsatsen	over	for	mennesker	med	sindslidelser
lov, relevante bekendtgørelser og vejledninger findes på  
www.etf.dk/rehabilitering

Uddannelseslovgivning:
lov om mellemlange videregående uddannelser regulerer ergotera-
peutuddannelsen. herudover findes der en specifik bekendtgørelse for 
ergoterapeutuddannelsen, som uddyber uddannelsens formål, indhold 
og tilrettelæggelse. videreuddannelsesområdet er reguleret af lovgiv-
ning om voksenuddannelse, og herudover findes der en mængde be-
kendtgørelser for de enkelte uddannelser, f.eks. diplom- og masterud-
dannelserne. 
love og bekendtgørelser findes under de enkelte emner på 
www.etf.dk/uddannelse

Vejledning om ergoterapeuters 
ordnede optegnelser (journalføring):
sundhedsstyrelsens vejledning opstiller de mindstekrav til ergoterapeu-
ters journalføring, som efter styrelsens opfattelse tilgodeser autorisati-
onslovens krav om omhu og samvittighedsfuldhed. find vejledningen 
på www.etf.dk/dokumentation

BILAG 2

Internationale erklæringer:
Wfot’s menneskerettighedserklæring vedr. aktivitet og deltagelse,  
(World federation of occupational therapists Position statement on 
human rights, 2006). 
Wfot’s definition af ergoterapi (Wfot definition of occupational 
therapy (2004))
Wfot’s arbejdsprogram frem til 2008 (Wfot operational Plan 2006 to 
2008)
findes alle på www.wfot.org.au 

CotEC’s etiske kodeks og praksisstandard. (Council of occupational 
therapists for the European Countries: Code of Ethics and standard 
of Practice) findes på www.cotec-europe.org/.

fn’s (forenede nationer) erklæringer om rettigheder for mennesker 
med handicap. www.un.org/esa/socdev/enable/sitemap.htm

Who’s (verdens sundheds organisationen under fn) side med rele-
vante links vedrørende handicap og menneskerettigheder. 

www.who.int/topics/disabilities/en/ 
Eu’s erklæringer om rettigheder for mennesker med handicap. 

ec.europa.eu/employment_social/disability/index_en.html
European disability forum repræsenterer som paraplyorganisation 

50 millioner mennesker med handicap i Europa. her findes erklæringer 
om rettigheder for mennesker med handicap i Eu. www.edf-feph.org

Ergoterapeutforeningen:
Ergoterapeutforeningens vedtægter, politiske fokusområder, politik-ark 
m.v. findes på www.etf.dk/foreningsdokumenter/.

eksempler på aktuelle lovgrunDlag for ergoterapi

referencer af særlig relevans for professionsgrunDlaget for ergoterapi 

bilag
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BILAG 3 

Ergoterapi er en profession i social- og sundhedsvæsenet i danmark, 
der praktiseres på baggrund af en professionsbachelorgrad og sund-
hedsstyrelsens autorisation. 

Ergoterapi udøves ud fra en forebyggende og rehabiliterende mål-
sætning i samarbejde med målgrupper, der har aktivitetsproblemer i 
deres hverdag. Ergoterapeuter anvender viden og metoder til at skabe 
sammenhæng mellem personer, deres aktiviteter og omgivelser med 
henblik på at muliggøre deltagelse og aktivitetsudførelse, fordi delta-
gelse og aktivitet fremmer sundhed og et godt liv.

Profession 
”Erhvervsgrupper, hvis praksis forudsætter specialiseret, systematisk 
og videnskabelig træning. adgang til professioner afhænger af, om man 
består bestemte eksaminer, som giver ret til titler og diplomer og dermed 
sanktionerer professionernes rolle i arbejdsdelingen” (sehested 1997).

Social- og sundhedsvæsenet i Danmark 
social- og sundhedsvæsenet består af mange forskellige organisatio-
ner og systemer, men varetager overordnet opgaver og offentlige ydel-
ser under sundhedsloven og serviceloven. den altovervejende del af 
danske ergoterapeuter er ansat i kommuner og regioner, mens et min-
dre antal er ansat i private organisationer og virksomheder.

Professionsbachelorgrad 
En professionsbachelorgrad i ergoterapi erhverves efter 3½ års uddan-
nelse i et studiemiljø med forskningstilknytning og med obligatoriske 
praktikforløb. En professionsbachelor har kendskab til og indsigt i pro-
fessionens centrale fag og metoder, hvilket kvalificerer professionsba-
cheloren til at udøve og fungere selvstændigt inden for det erhverv, som 
uddannelsen er rettet mod samt til videreuddannelse på et relevant 
master- eller kandidatstudium (undervisningsministeriet 2000; under-
visningsministeriet 2003).

Sundhedsstyrelsens autorisation 
gennemførelsen af ergoterapeutuddannelsen i danmark eller en uden-
landsk eksamen, der kan sidestilles hermed, giver ret til betegnelsen 
professionsbachelor i ergoterapi og giver ret til at modtage sundheds-
styrelsens autorisation (indenrigs- og sundhedsministeriet 2006; sund-
hedsstyrelsen 2006).

Rehabiliterende og forebyggende målsætning 
Ergoterapien indgår som en central medspiller i tværfaglig rehabilitering. 
Ergoterapi afhjælper aktivitetsproblemer, og udvikler personens mulig-
heder for at udføre hverdagsaktiviteter og deltage i privat- og samfunds-
liv. Ergoterapi forebygger således at sygdom, alder, funktionsbegrænsnin-
ger, sundhedsskadeligt arbejdsmiljø m.v. forhindrer et aktivt hverdagsliv.

Målgrupper 
Ergoterapeutiske målgrupper er mennesker med somatiske og psykia-
triske lidelser samt mennesker med kroniske sygdomme, handicap og 
sociale problemer. målgrupperne er mennesker i alle aldre. derudover 
arbejder ergoterapeuter med at forebygge sygdomme og sociale pro-
blemer for at fremme sundhed. 

Aktivitetsproblemer  
aktivitetsproblemer er den samlende betegnelse for problemkategorier, 
som ergoterapeuter har kompetencer til at identificere og påvirke. ak-
tivitetsproblemer opstår f.eks. som konsekvens af sygdom, livsstil, al-
der, arbejdsforhold, medfødte funktionsbegrænsninger eller aktivitets-
forhindringer i den pågældende persons omgivelser og miljø. 

aktivitetsproblemer viser sig som problemer med at udføre nødven-
dige og ønskede hverdagsaktiviteter, og er derfor samtidig problemer, 
som kan afhjælpes gennem ændring af omgivelser, træning i og særlig 
tilrettelæggelse af hverdagsaktiviteter.

Viden og metoder 
Ergoterapi praktiseres ud fra en bred teoretisk og praktisk viden om 
menneskets fysiske, psykiske, kognitive og sociale forudsætninger og 
livsvilkår samt faktorer i omgivelserne, der har indflydelse på den enkel-
tes muligheder for aktivitetsudførelse og deltagelse i hverdagen. viden 
og metoder indenfor ergoterapi er relateret til rehabilitering, behandling, 
træning, sundhedsfremme og forebyggelse samt forsknings- og udvik-
lingsarbejde.

Skaber sammenhæng mellem personer, aktiviteter og omgivelser 
at et menneske oplever en balance mellem det personen kan, vil og 
har mulighed for i hverdagen, er en grundlæggende forudsætning for 
et godt liv. 

Ergoterapeuter søger, i samarbejde med patienter og klienter, at 
skabe en sammenhæng og balance mellem menneskets forudsætnin-
ger og livsvilkår samt de faktorer i omgivelserne, der har indflydelse på den 
enkeltes muligheder for aktivitetsudførelse og deltagelse i hverdagen.

Muliggøre aktivitetsudførelse 
Ergoterapi fremmer den enkelte persons muligheder for at kunne ud-
føre hverdagens aktiviteter ved at arbejde med den enkeltes personlige 
forudsætninger og de barrierer, der ligger i livsvilkår samt omgivelses-
mæssige faktorer.

Aktivitet 
aktiviteter udføres døgnet rundt og omfatter aktiviteter i hjemmet, i fri-
tiden og på arbejde. for at aktiviteter kan skabe sammenhæng og 
balance i et menneskes liv og understøtte deltagelse i f.eks. familie og 
samfund, skal aktiviteter have et personligt formål, en mening og en 
kulturel betydning.

i ergoterapi forstås aktivitet således som et vigtigt udtryk for men-
neskers væremåde og handlemønstre, og samtidig anskues aktivitet 
som et terapeutisk middel (kielhofner, 2002)

Deltagelse
deltagelse er en iboende del af ergoterapeuters aktivitetsforståelse og 
omhandler menneskers muligheder for at være involveret i og få adgang 
til sociale og samfundsmæssige sammenhænge – både alene og sam-
men med andre. (bendixen, madsen & tjørnov i borg, runge, tjørnov, 
2007)

uDDybning af De enkelte orD i Definitionen af ergoterapi som profession
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