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Væsentligste resultater 

I det følgende gennemgås de væsentligste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen.  

Arbejdspladsen 

 Ergoterapeuter der har besvaret undersøgelsen angiver, at de oftest har en sygeplejefaglig leder 

(det gælder på tværs af hospitals-, distrikts- og socialpsykiatri). 

 Hospitalspsykiatrien er der, hvor der er flest deltagere i undersøgelsen der angiver, at de har en 

leder med ergoterapeutfaglig baggrund (47%). 

 Hospitalspsykiatrien er ifølge undersøgelsen der, hvor den største andel af ergoterapeuter ar-

bejder sammen, her angiver 25%, at de har mere end 10 kollegaer der er ergoterapeuter. 

 I distrikts- og socialpsykiatrien finder vi den største andel af ergoterapeuter, der angiver at de 

arbejder alene. Henholdsvis 21% i distriktspsykiatrien og 18% i socialpsykiatrien. 

 Halvdelen af ergoterapeuterne i undersøgelsen oplever, at der ikke er sket en ændring i antallet 

af ergoterapeuter på deres arbejdsplads. I hospitals- og socialpsykiatrien opleves dog en større 

tilgang end nedgang i antallet af ergoterapeuter. Det modsatte ses for distriktspsykiatrien, hvor 

27% oplever, at der er færre ergoterapeuter på deres arbejdsplads end for 12 måneder siden, 

og hvor kun 13% har oplevet en tilgang af ergoterapeuter. 

Borger/patientgruppe 

 Ergoterapeuterne i denne undersøgelse arbejder primært med voksne i alderen 19-64 år.  

 Halvdelen af ergoterapeuterne i denne undersøgelse arbejder med borgere, som bor i deres 

eget hjem.  

 De primære målgrupper for den ergoterapeutiske indsats er ifølge undersøgelsen: Personer med 

skizofreni (88%), personer med affektive lidelser (60%) personer med personlighed- og adfærds-

forstyrrelser (49%) og personer, der har psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser for-

årsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer (33%). 

Arbejdstid- og opgaver 

 På tværs af arbejdsområder bruger halvdelen af ergoterapeuterne i undersøgelsen mellem, 26-

50% af deres arbejdstid på administrative opgaver.  

 Der ses en tendens til, at der generelt bruges mere tid på direkte borgerkontakt i hospitals- og 

socialpsykiatrien sammenlignet med distriktspsykiatrien. 

 På tværs af nærmeste leders faglige baggrund svarer 36% af ergoterapeuterne i undersøgelsen, 

at de ofte varetager ikke-ergoterapeutiske arbejdsopgaver, 41% svarer sjældent og 23% svarer 

aldrig.  

Aktiviteter 

 På tværs af arbejdsområderne er individuelle aktiviteter mere udbredte end gruppeaktiviteter.  

 De individuelle aktiviteter er primært rettet mod aktiviteter i huset (fx køkkentræning, værksteds-

aktiviteter) og samtalebaserede aktiviteter (fx terapi).  

 De foretrukne gruppeaktiviteter skifter mellem arbejdsområderne. 
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Dokumentation og brug af faglige retningslinjer/standarder 

 Lidt mere end halvdelen af ergoterapeuterne i hospitals- og distriktspsykiatrien har en fast foran-

kret dokumentationspraksis. Det gælder kun for cirka en fjerdedel af ergoterapeuterne i social-

psykiatrien. 

 I socialpsykiatrien er det omkring en tiendedel af ergoterapeuterne som oplever, at der er udar-

bejdet faglige retningslinjer/standarder for deres arbejde; i distriktspsykiatrien gælder det for en 

tredjedel og i hospitalspsykiatrien er det over halvdelen der oplever, at der er faglige retningslin-

jer/standarder for deres arbejde.  

Metoder 

 Inden for hospitalspsykiatrien foretrækker respondenterne følgende ergoterapeutiske metoder: 

ADL-træning, miljøterapi, social færdighedstræning og kognitiv terapi.  

 I distriktspsykiatrien foretrækker ergoterapeuterne: Kognitiv terapi, psykoedukation og social fær-

dighedstræning.  

 I socialpsykiatrien foretrækkes: Social færdighedstræning, recovery, kognitiv terapi og ADL-træ-

ning.  

 På tværs af arbejdsområderne er MOHO, SI, CPPF og OTIPM de mest udbredte modeller.  

 Adspurgt om de mest anvendte undersøgelsesredskaber, ses det, at COPM er det mest ud-

bredte værktøj på tværs af arbejdsområderne. Herudover er hhv. AMPS og ADL-taxonomien 

også meget udbredt.  

 På tværs af arbejdsområderne oplever næsten halvdelen af de adspurgte, at der ikke er tid nok 

til at bruge ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber i hverdagen.  

Ny viden og informationssøgning  

 Størstedelen af ergoterapeuterne i undersøgelsen svarer, at de benytter sig af evidens- og forsk-

ningsbaseret viden i deres arbejde.  

 Blandt de adspurgte angiver de fleste, at de søger ny viden på Ergoterapeutforeningens hjem-

meside, Google eller i fagbladet Ergoterapeuten.  

Netværk 

 Næsten halvdelen af ergoterapeuterne i socialpsykiatrien oplever, at de ikke har et ergoterapi-

fagligt netværk, der fungerer.  

 Størstedelen af ergoterapeuterne i hospitals- og distriktspsykiatrien har et ergoterapeutisk forum 

på arbejdspladsen, dette gælder kun cirka en fjerdedel af ergoterapeuterne i socialpsykiatrien.   
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1. Baggrund for undersøgelsen 

Ergoterapeutforeningen (Etf) foretog i 2011 en undersøgelse af arbejdsforholdene og fagligheden 

blandt ergoterapeuter i psykiatrien (hhv. inden for hospitals-, distrikts og socialpsykiatrien). Psyki-

atriområdet har gennemgået en stor udvikling og derfor valgte Etf i 2015 at gentage undersøgel-

sen. Spørgsmålene i undersøgelsen fra 2015 er blevet justeret ift. undersøgelsen fra 2011, derfor 

vil resultaterne fra 2011 og 2015 undersøgelsen ikke blive sammenholdt i denne rapport.  

Undersøgelsen er med til at give et indblik i, hvad ergoterapeuter på psykiatriområdet bruger deres 

arbejdstid på, hvilke redskaber og undersøgelsesmetoder de arbejder med, om de bruger evidens-

baseret viden i deres daglige arbejde, og hvordan arbejdsmiljøet er på deres arbejdspladser.  

 

2. Deltagerkarakteristika 

342 ergoterapeuter har deltaget i undersøgelsen. 16 besvarelser er sorteret fra, da de kun har be-

svaret de indledende spørgsmål i undersøgelsen (baggrundsspørgsmålene). Dermed er der 326 

deltagere, der har svaret på spørgeskemaet. Der gøres dog opmærksom på, at antallet af respon-

denter til hvert spørgsmål varierer i løbet af rapporten, da det har været muligt at springe spørgsmål 

over. 

91% af de deltagende ergoterapeuter er kvinder og 9% er mænd. Der er en jævn aldersfordeling 

blandt ergoterapeuterne i undersøgelsen. Der er færrest af de unge ergoterapeuter (under 30 år) og 

de ældste (over 60 år). 13% er mellem 20-29 år, 36% er mellem 30-36 år, 23% er mellem 40-49 år, 

21% er mellem 50-59 år og 6 % er 60 år eller ældre.  

De følgende tabeller beskriver ergoterapeuterne, som har deltaget i undersøgelsen.  

Arbejde som ergoterapeut i psykiatrien 

  Svarpro-
cent 

Antal 

Under 1 år 7% 23 

1-5 år 21% 69 

6-10 år 24% 78 

11-15 år 19% 63 

Over 15 år  29% 93 

Antal der har besvaret spørgsmål 326 

Antal der er sprunget spørgsmålet over 0 

 

Ergoterapeuterne i undersøgelsen har både kortere- og længerevarende erfaring med arbejde i psy-

kiatrien. 7% har arbejdet som ergoterapeut inden for psykiatrien i under et år. 21% har arbejdet på 

området i 1-5 år, 24% har arbejdet der i 6-10 år, 19% har arbejdet der i 11-15 år og 29 % har arbejdet 

inden for området i mere end 15 år.  
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Geografisk arbejdsområde 

  Svarpro-
cent 

Antal 

Region Midtjylland 29% 94 

Region Hovedstaden 27% 88 

Region Syddanmark 26% 85 

Region Nordjylland 11% 35 

Region Sjælland 7% 24 

Antal der har besvaret spørgsmål 326 

Antal der er sprunget spørgsmålet over 0 

 
Geografisk set er der flest ergoterapeuter i undersøgelsen fra Region Midtjylland med 29%, heref-

ter kommer Region Hovedstaden med 27% og Region Syddanmark med 26%. 11% af ergotera-

peuterne er fra Region Nordjylland og 7% er fra Region Sjælland.  

 

Arbejdsområde 

  Svarpro-
cent 

Antal 

Socialpsykiatrien (fx et botilbud) 52 % 169 

Hospitalspsykiatri (fx et sengeafsnit) 24% 78 

Distriktspsykiatrien (fx opsøgende psykoseteam) 15% 48 

Andet 10% 31 

Antal der har besvaret spørgsmål 326 

Antal der er sprunget spørgsmålet over 0 

 

52 % af ergoterapeuterne i denne undersøgelse arbejder i socialpsykiatrien. 24% arbejder i hospi-

talspsykiatrien og 15 % arbejder i distriktspsykiatrien. 10% har svaret ’andet’. I denne kategori har 

langt de fleste dog alligevel angivet forskellige arbejdspladser inden for hhv. hospital-, distrikt- og 

socialpsykiatrien. I rapporten fremlægges tabeller, hvor et spørgsmål er krydset med arbejdsområde, 

i disse tabeller er kategorien ”Andet udeladt”.  

 

Uddannelsesniveau  

  Svarpro-
cent 

Antal 

Ingen 68% 218 

Diplom 10% 32 

Master 3% 9 

Kandidat 2% 7 

Ph.d. 0% 0 

Andet, hvad? 25% 82 

Antal der har besvaret spørgsmål 323 

Antal der er sprunget spørgsmålet over 3 

 

68% af ergoterapeuterne i denne undersøgelse har udelukkende en basisuddannelse. 10% har en 

diplomuddannelse, 3% en masteruddannelse og 2% en kandidat. Der er ingen med en ph.d. og 25% 

har svaret andet, herunder angives følgende andre svar flest gange 
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• Ufuldstændig diplomuddannelse: 10 

• Kognitiv (adfærdsterapeutisk) uddannelse: 10 

• Efteruddannelse og kurser: 8 

• Psykoterapeut: 6 

• Klinisk underviser/vejleder: 5 

• Alternativ behandler kurser/uddannelse: 5 
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3. Arbejdspladsen 

Dette afsnit omhandler forhold der vedrører arbejdspladsen for deltagerne i undersøgelsen. Der er 

spørgsmål om: Hvilken faglig baggrund de adspurgtes nærmeste leder har, antallet af ergotera-

peuter på de adspurgtes arbejdspladser, og om det opleves, at der ansættes flere eller færre ergo-

terapeuter på de adspurgtes arbejdsplads.  

Tabel 1: Hvilken faglig baggrund har din nærmeste leder? Fordelt efter arbejdsområde. 
 

Hospitalspsyki-
atrien (n=78)  

Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Sygeplejerske 47% 77% 23% 38% 111 

Ergoterapeut 31% 6% 19% 20% 58 

Socialpædagog 1% 0% 21% 12% 35 

Socialrådgiver 1% 4% 11% 7% 21 

Læge/psykiater 8% 8% 0% 4% 10 

Fysioterapeut 4% 2% 1% 2% 5 

Psykolog 0% 2% 0% 0% 1 

Ved ikke 0% 0% 5% 3% 8 

Andet, hvilken? 8% 0% 21% 14% 40 

Antal der har besvaret spørgsmål 289 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 6 

 

Tallene i tabel 1 viser, at den hyppigste faglige baggrund blandt ergoterapeuternes nærmeste ledere 

er sygeplejerske. Mest udbredt er tendensen i distriktspsykiatrien, hvor 77% har en sygeplejerske 

som leder, i hospitalspsykiatrien er det 47% og i socialpsykiatrien er det 23%. På tværs af arbejds-

områderne er det med 31% hyppigst i hospitalspsykiatrien, at den nærmeste leder er ergoterapeut. 

I socialpsykiatrien svarer 19%, at den nærmeste leder er ergoterapeut og i distriktspsykiatrien er det 

kun 6%. 

 

Tabel 2a: Hvor mange ergoterapeuter er der ansat på din arbejdsplads? (respondenten in-
kluderet). Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

1 9% 21% 18% 16% 47 

2-5 38% 54% 60% 53% 154 

6-10 29% 10% 18% 19% 56 

Over 10 25% 15% 4% 11% 32 

Antal der har besvaret spørgsmål 289 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 6 

 

Ud fra tabel 2a ses det, at der er i denne undersøgelse er forskel på at være ansat i hhv. hospitals-

, distrikts- og socialpsykiatrien ift. hvor mange ergoterapeuter, der er ansat på de respektive arbejds-

pladser. I hospitalspsykiatrien arbejder 9% alene uden andre ergoterapeuter, dette gør sig gældende 

for 21% i distriktspsykiatrien og 18 % i socialpsykiatrien. På tværs af hospitals-, distrikts- og social-

psykiatrien angiver flest respondenter, at der er 2-5 ergoterapeuter på deres arbejdsplads. Under-

søgelsen viser at 25% af de ansatte ergoterapeuter i hospitalspsykiatrien har mere end 10 kollegaer, 

som er ergoterapeuter. Til sammenligning er dette kun gældende for 15% i distriktspsykiatrien og 

4% i socialpsykiatrien. 
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Tabel 2b: Hvor mange ergoterapeuter er der ansat på din arbejdsplads? (respondenten 
inkluderet). Fordelt efter faglig baggrund for nærmeste leder. 
  Ergoterapeut 

(n=60) 
Sygeplejerske 

(n=121) 
Andre faglige 

baggrunde 
(n=84) 

Svarpro-
cent 

Antal 

1 5% 13% 25% 15% 40 

2-5 38% 64% 50% 54% 142 

6-10 32% 13% 20% 20% 52 

Over 10 25% 10% 5% 12% 31 

Antal som har besvaret spørgsmålet 265 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 0 

 

I tabel 2b ses det, at 25% af de ergoterapeuter, hvis nærmeste leder har en baggrund som ergote-

rapeut, har over 10 kollegaer med ergoterapeutisk baggrund. Dette gælder kun for 10% af ergotera-

peuterne, hvis nærmeste leder har en baggrund som sygeplejerske og 5% for ergoterapeuterne, 

hvis nærmeste leder har en anden faglig baggrund.  

 

Tabel 3: Er der blevet ansat flere eller færre ergoterapeuter på din arbejdsplads inden for 
de sidste 12 måneder? Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Flere ergoterapeuter 34% 13% 35% 31% 89 

Hverken flere eller færre ergotera-
peuter 

45% 60% 51% 51% 148 

Færre ergoterapeuter 18% 27% 10% 15% 43 

Ved ikke 3% 0% 4% 3% 9 

Antal der har besvaret spørgsmål 289 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 6 

 

I tabel 3 ses det, at omkring halvdelen af ergoterapeuterne ikke oplever, at der har været nogen 

ændring i antallet af ergoterapeuter på deres arbejdsplads de sidste 12 måneder. Både i hospitals-

psykiatrien og socialpsykiatrien opleves der dog en større tilgang end nedgang af ergoterapeuter. 

Det modsatte ses for distriktspsykiatrien, hvor 27% oplever, at der er færre ergoterapeuter på deres 

arbejdsplads end for 12 måneder siden, og hvor kun 13% har oplevet en tilgang af ergoterapeuter.  
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4. Borger/patientgruppe 

Dette afsnit omhandler, hvad der kendetegner de borgere ergoterapeuterne i undersøgelsen arbej-

der med (ift. alder, hvor de befinder sig og hvilke lidelser de har).  

Tabel 4: Hvilken alder har de borgere/patienter du arbejder med?   

  Svarprocent 
(n=326) 

Børn/unge (0-18 år) 1% 

Voksne (19-64 år) 83% 

Ældre (65 år og ældre) 3% 

Blandede aldersgrupper 14% 

 

Som det fremgår i tabel 4 arbejder langt størstedelen af deltagerne i undersøgelsen at de arbejder 

med voksne i alderen 19-64 år (83%). 14% arbejder med en blandet målgruppe, 3% arbejder med 

ældre over 65 og 1% arbejder med børn og unge.  

 

Tabel 5: Hvilke borgere/patienter arbejder du primært med? 

  Svarprocent 
(n=326) 

Indlagte patienter – dag 4% 

Indlagte patienter – døgn 18% 

Borgere, der bor i eget hjem 42% 

Borgere, der bor på bosted/socialpsykiatrisk til-
bud 

25% 

Borgere i aktivitets- eller beskæftigelsestilbud 6% 

Borgere i uddannelses- eller undervisningstilbud 0% 

Andet 4% 

 

I tabel 5 ses det, at 42% af ergoterapeuterne i denne undersøgelse hyppigst arbejder med borgere, 

der bor i deres eget hjem. 25% arbejder med borgere på bosteder/socialpsykiatriske tilbud, og 18% 

arbejder med indlagte patienter (døgn). Det er mindre udbredt at arbejde med borgere i aktivitets- 

og beskæftigelsestilbud (6%). 4 % har svaret ’andet’.  
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Tabel 6: Hvilke psykiske lidelser har de mennesker du arbejder med primært? Taget fra 
WHO’s diagnoseliste ICD-10. Det har været muligt at sætte mere end et kryds. Fordelt ef-
ter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atri (n=78) 
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, 
paranoide psykoser, akutte og forbi-
gående psykoser samt skizoaffek-
tive psykoser 

83% 79% 93% 88% 256 

Affektive sindslidelser 55% 63% 62% 60% 175 

Forstyrrelser af personlighed og ad-
færd 

39% 42% 56% 49% 142 

Psykiske lidelser og adfærdsmæs-
sige forstyrrelser forårsaget af brug 
af alkohol eller andre psykoaktive 
stoffer 

53% 23% 27% 33% 96 

Nervøse og stress-relaterede til-
stande samt tilstande med nervøst 
betingede legemlige symptomerne 

8% 10% 8% 9% 25 

Organiske psykiske lidelser 8% 2% 4% 5% 13 

Psykiske lidelser og forstyrrelser 
som ikke kan placeres i nogen an-
den gruppe 

0% 0% 6% 3% 10 

Spise-, søvn-, sex- og fødselsbetin-
gede lidelser 

4% 0% 2% 2% 7 

Adfærds- og følelsesmæssige for-
styrrelser i barn- og ungdom. 

1% 2% 2% 2% 6 

Mental retardering (åndssvaghed) 0% 0% 2% 1% 3 

Psykiske udviklingsforstyrrelser 
(børn) 

0% 0% 2% 1% 4 

Antal der har besvaret spørgsmål 290 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 5 

 

Med udgangspunkt i WHO’s diagnoseliste ICD-10 er der i tabel 6 spurgt ind til, hvilke psykiske lidel-

ser de personer ergoterapeuterne arbejder med, primært har. På tværs af arbejdsområder har ergo-

terapeuterne i denne undersøgelse svaret, at de fire mest udbredte målgrupper hhv. er personer 

med skizofreni (88%), personer med affektive lidelser (60%) personer med personlighed- og ad-

færdsforstyrrelser (49%) og personer, der har psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 

forårsaget af brug af alkohol eller andre psykoaktive stoffer (33%). Generelt fordeler de psykiske 

lidelser sig meget ens på tværs af arbejdsområderne. Der ser dog ud til at være en markant forskel 

mellem fordelingen af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser forårsaget af brug af alko-

hol eller andre psykoaktive stoffer. I Hospitalspsykiatrien svarer 53% af ergoterapeuterne at de pri-

mært arbejder med patienter med denne diagnose, i distriktspsykiatrien gælder det kun for 23% og 

i socialpsykiatrien gælder det for 27%.  
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5. Arbejdstid og –opgaver 

Dette afsnit omhandler hvor stor en del af arbejdstiden ergoterapeuterne i denne undersøgelse 

bruger på administrative opgaver, patient/borgerkontakt og ikke-ergoterapeutfaglige opgaver. Sid-

ste del af afsnittet omhandler ergoterapeuternes oplevelse af, hvordan arbejdet fungerer på tværs 

af sektorerne.  

Tabel 7: Hvor stor en del af din arbejdstid på en gennemsnitlig uge bruger du på admini-
strative opgaver? Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Mindre end en fjerdedel af min tid 
(0-25 pct.) 

30% 6% 43% 34% 97 

Mindre end halvdelen af min tid (26-
50 pct.) 

50% 73% 41% 49% 141 

Mere end halvdelen af min tid (51-
75 pct.) 

14% 17% 10% 13% 36 

Mere end tre fjerdedele af min tid 
(76-100 pct.) 

3% 0% 3% 2% 7 

Ved ikke 3% 4% 2% 2% 7 

Antal der har besvaret spørgsmål 288 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 7 

 

I tabel 7 ses det, at ergoterapeuters brug af tid på administrative opgaver varierer imellem hospitals- 

distrikts- og socialpsykiatrien. Sammenlignes svarkategorierne ”mindre end en fjerdedel af min tid” 

med ”mindre end halvdelen af min tid” ses det, at det er jævnt fordelt i socialpsykiatrien med hen-

holdsvis 43% og 41%. I hospitalspsykiatrien er det en smule mere skævt fordelt med henholdsvis 

30% og 50%. I distriktspsykiatrien er fordelingen meget skæv med henholdsvis 6% og 73% i de to 

svarkategorier. Det ser altså ud til at ergoterapeuter i distriktspsykiatrien ofte bruger mere tid på 

administrative opgaver sammenlignet med hospitals- og socialpsykiatrien.  

 

Tabel 8: Hvor stor en del af din arbejdstid på en gennemsnitlig uge bruger du på direkte 
patient/borgerkontakt (træning, behandling, udredning mm)? Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atri  

(n=78) 

Distriktspsyki-

atrien 

(n=48) 

Socialpsyki-

atrien 

(n=169) 

Svarpro-

cent 

Antal 

Mindre end en fjerdedel af min tid 
(0-25 pct.) 

15% 0% 4% 6% 18 

Mindre end halvdelen af min tid 
(26—50 pct.) 

25% 58% 28% 32% 92 

Mere end halvdelen af min tid (51-
75 pct.) 

49% 40% 50% 48% 136 

Mere end tre fjerdedele af min tid 
(76-100 pct.) 

11% 0% 17% 12% 35 

Ved ikke   
0% 

  
2% 

  
1% 

1% 3 

Antal der har besvaret spørgsmål 284 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 11 

 

I tabel 8 ses også variation i ergoterapeuters brug af tid på direkte kontakt med borgere/patienter 

imellem hospitals- distrikts- og socialpsykiatrien. 67% af ergoterapeuterne i socialpsykiatrien bruger 

mere end halvdelen af deres tid på patient/borger kontakt, dette gælder for 60% i hospitalspsykiatrien 
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og 40% distriktspsykiatrien. I distriktspsykiatrien er det mest udbredt at bruge mindre end halvdelen 

af sin tid på borger/patientkontakt. Der ses altså en tendens til, at der generelt bruges mere tid på 

direkte patient- og borgerkontakt i hospitals- og socialpsykiatrien sammenlignet med distriktspsyki-

atrien.  

 

Tabel 9a: I hvilket omfang varetager du ikke-ergoterapeutiske arbejdsopgaver (fx plejeop-
gaver)? Fordelt efter nærmeste leders faglige baggrund. 
  Ergoterapeut  

(n=60) 
Sygeplejerske 

(n=121) 
Andre faglige 

baggrunde 
(n=83) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Ofte 28% 49% 24% 36% 96 

Sjældent 50% 32% 46% 41% 107 

Aldrig 
 

 
22% 

 

 
19% 

 

 
30% 

 

23% 
 

61 
 

Antal der har besvaret spørgsmål 264 
 Antal der er sprunget spørgsmålet over 1 

 

Overordnet ses det i tabel 9a, på tværs af nærmeste leders faglige baggrund, at 36% af ergotera-

peuterne i denne undersøgelse svarer, at de ofte varetager ikke-ergoterapeutiske arbejdsopgaver. 

23% svarer, at de aldrig varetager ikke-ergoterapeutiske opgaver. Ud af de ergoterapeuter hvis nær-

meste leder har en baggrund som sygeplejerske svarer 49%, at de ofte varetager ikke-ergoterapeu-

tiske arbejdsopgaver. Til sammenligning svarer 28% af ergoterapeuterne, hvis nærmeste leder har 

en baggrund som ergoterapeut, at de ofte varetager ikke-ergoterapeutiske arbejdsopgaver. Dette 

gælder for 24% af ergoterapeuterne, hvis nærmeste leder har en anden faglig baggrund.  

 

Tabel 9b: I hvilket omfang varetager du ikke-ergoterapeutiske arbejdsopgaver (fx plejeop-
gaver)? Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78) 
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Ofte 29% 60% 38% 39% 112 

Sjældent 43% 27% 41% 39% 112 

Aldrig 28% 13% 22% 22% 62 

Antal der har besvaret spørgsmål 286 
 Antal der er sprunget spørgsmålet over 9 

 

Som det fremgår i tabel 9b bruges, der blandt ergoterapeuterne i denne undersøgelse, mest tid på 

ikke-ergoterapeutiske opgaver i distriktspsykiatrien. I distriktspsykiatrien angiver 60%, at de ofte va-

retager ikke-ergoterapeutiske opgaver i distriktspsykiatrien. I hospitals- og socialpsykiatrien er der 

hhv. 29% og 38% som ofte løser ikke-ergoterapeutiske opgaver og hhv. 43% og 41% som sjældent 

løser ikke-ergoterapeutiske opgaver.  
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Tabel 10: Hvordan fungerer samarbejdet mellem sektorerne på din arbejdsplads? Fordelt 
efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Meget godt 5% 10% 7% 7% 20 

Godt 31% 31% 42% 37% 107 

Middel 59% 52% 41% 48% 136 

Mindre godt 4% 6% 8% 7% 19 

Dårligt 1% 0% 2% 1% 4 

Antal der har besvaret spørgsmål 286 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 9 

 

I tabel 10 fremgår det, at samarbejdet mellem sektorerne på tværs af psykiatrien vurderes som væ-

rende overvejende godt eller middel. Dårligst vurderes samarbejdet i socialpsykiatrien, hvor 10% 

mener, at samarbejdet er mindre godt eller dårligt. 92% af respondenterne vurderer samarbejdet 

mellem sektorerne af til at være middel, godt eller meget godt.  
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6. Aktiviteter 

Dette afsnit omhandler hvilke typer aktivitetstilbud ergoterapeuterne i denne undersøgelse hyppigst 

laver sammen med patienterne/borgerne. Afsnittet beskriver endvidere hvilke typer individuelle ak-

tiviteter og gruppeaktiviteter ergoterapeuterne primært anvender i deres arbejde.  

Tabel 11: Hvilke aktivitetstilbud laver du hyppigst sammen med patienterne/borgerne? 
Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Individuelle aktiviteter 41% 77% 61% 58% 163 

Gruppeaktiviteter 26% 2% 11% 13% 37 

Jeg laver begge dele lige meget 34% 21% 28% 29% 80 

Antal der har besvaret spørgsmål 280 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 15 

 

I tabel 11 er det overordnede billede, at ergoterapeuterne på tværs af arbejdsområderne i psyki-

atrien laver flest individuelle aktiviteter. Mest udtalt er det i distriktspsykiatrien 77% og i socialpsyki-

atrien 61%. I distriktspsykiatrien er gruppeøvelser sjældent den hyppigste aktivitetsform med kun 

2% og 21% der laver lige så meget individuelt som i grupper. Samme billeder ses i socialpsyki-

atrien, hvor 11% har gruppeøvelser som deres hyppigste aktivitetsform og 28% der laver lige 

mange aktiviteter i grupper som individuelt. I hospitalspsykiatrien er det 41% som laver flest indivi-

duelle aktiviteter, 26% som laver flest gruppeaktiviteter og 34% som laver lige meget af begge ty-

per.  

 

Tabel 12: Hvilke gruppeaktiviteter laver du hyppigst sammen med patienterne/borgerne? 
Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Aktiviteter i huset (fx køkkentræ-
ning, værkstedsaktiviteter) 

46% 18% 42% 40% 101 

Samtalebaseret aktiviteter (fx te-
rapi) 
 

19% 72% 27% 31% 80 

Ud af huset aktiviteter (fx bustræ-
ning) 
 

7% 3% 25% 17% 42 

Motorisk baserede aktiviteter (fx 
motionshold) 

29% 8% 6% 13% 32 

Antal der har besvaret spørgsmål 255 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 40 

 

I tabel 12 ses det, at typen af gruppeaktiviteter er forskellig fra arbejdsområde til arbejdsområde. I 

hospitals- og socialpsykiatrien er aktiviteter i huset (såsom køkkentræning) mest udbredt, hhv. 

46% og 42%. Herudover er det dog forskelligt, hvad der laves med patienten/borgeren. I hospitals-

psykiatrien foretager 29% oftest motorisk baserede aktiviteter og 19% laver oftest samtalebase-

rede aktiviteter. I socialpsykiatrien laver 27% primært samtalebaserede aktiviteter og 25% laver pri-

mært aktiviteter ud af huset. I distriktspsykiatrien laver størstedelen 72% samtalebaserede aktivite-

ter og 18% laver primært aktiviteter ud af huset.  

Dette spørgsmål favner ikke de ergoterapeuter, som ikke laver gruppebaserede øvelser, det kan 

være derfor 40 ergoterapeuter har sprunget spørgsmålet over.  
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I tabel 13 fremgår det, at der mellem arbejdsområderne er variation ift. hvilke individuelle aktiviteter 

ergoterapeuterne hyppigst laver sammen med patienterne/borgerne. I hospitalspsykiatrien er det 

mest udbredt med individuelle aktiviteter i huset med 47% og samtalebaserede aktiviteter med 38%. 

I socialpsykiatrien er det mest udbredt med individuelle samtalebaserede aktiviteter med 65% og 

dernæst individuelle aktiviteter i huset med 25%. I distriktspsykiatrien er individuelle samtalebase-

rede aktiviteter klart de hyppigste med 96%.  

 

  

Tabel 13: Hvilke individuelle aktiviteter laver du hyppigst sammen med patienterne/bor-
gerne? Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Aktiviteter i huset (fx køkkentræ-
ning, værkstedsaktiviteter) 

47% 0% 25% 26% 73 

Samtalebaseret aktiviteter (fx terapi) 38% 96% 65% 63% 175 

Ud af huset aktiviteter (fx bustræ-
ning) 

7% 2% 8% 7% 19 

Motorisk baserede aktiviteter (fx fy-
sisk træning) 

8% 2% 2% 4% 10 

Antal der har besvaret spørgsmål 277 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 18 



17 
 

7. Dokumentation og brug af faglige retningslinjer/standarder 

Dette afsnit omhandler ergoterapeuternes oplevelse af, om der er en fast forankret dokumentati-

onspraksis på deres arbejdsplads. Endvidere handler afsnittet om ergoterapeuterne oplever, at der 

er udarbejdet faglige retningslinjer eller standarder på deres arbejdsplads.  

Tabel 14a: Er der en fast forankret dokumentationspraksis af de ergoterapeutiske ydelser 
på din arbejdsplads? Fordelt efter arbejdsområde.  

Hospitalspsyki-
atrien (n=78) 

Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Ja 60% 53% 23% 38% 106 

Nej 36% 38% 69% 55% 155 

Ved ikke 4% 9% 8% 7% 19 

Antal der har besvaret spørgsmål 280 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 15 

 

I tabel 14a blev ergoterapeuterne adspurgt om deres dokumentationspraksis og her svarer 69% i 

socialpsykiatrien, at de ikke har en fast forankret dokumentationspraksis. En fast dokumentations-

praksis er dog mere udbredt i hospitalspsykiatrien og distriktspsykiatrien, hvor hhv. 60% og 53% 

svarer ja til, at de har en sådan fastforankret praksis. 

 

Tabel 14b: Er der en fast forankret dokumentationspraksis af de ergoterapeutiske ydelser 
på din arbejdsplads? Fordelt efter nærmeste leders baggrund.  

Ergoterapeut 
(n=78) 

Sygeplejerske 
(n=48) 

Andre faglige 
baggrunde 

(n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Ja 53% 42% 29% 41% 104 

Nej 46% 50% 62% 53% 135 

Ved ikke 2% 8% 9% 7% 17 

Antal som har besvaret spørgsmålet 256 

Antal som har sprunget spørgsmålet over 9 

 

Ud fra tabel 14b ser det desuden ud til, at have en positiv indvirkning på om der er udviklet en do-

kumentationspraksis, når der er en leder med ergoterapeutisk baggrund. Hele 53% af ergoterapeu-

terne, hvis nærmeste leder har en ergoterapeutfaglig baggrund, svarer ”ja” til spørgsmålet om der 

er en fast forankret dokumentationspraksis. Dette gælder i denne undersøgelse kun for henholds-

vis 42% og 29% af ergoterapeuterne, hvis nærmeste leder henholdsvis er sygeplejerske eller har 

en anden faglig baggrund. 
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Tabel 15: Er der udarbejdet faglige retningslinjer/standarder for ergoterapi på dit arbejde? 
Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Ja 58% 36% 9% 26% 74 

Nej 34% 43% 85% 64% 180 

Ved ikke 8% 21% 6% 9% 26 

Antal der har besvaret spørgsmål 280 

Antal der er sprunget spørgsmålet over 15 

 

I tabel 15 ses fordelingen af svar ift. spørgsmålet om, der er udarbejdet retningslinjer/standarder for 
ergoterapien på ergoterapeuternes arbejdsplads. I socialpsykiatrien svarer 85%, at der ikke er ud-
arbejdet faglige retningslinjer. Omvendt er der i hospitalspsykiatrien 58%, som oplever, at der er 
udarbejdet faglige retningslinjer. I Distriktspsykiatrien er billedet mere broget, eftersom 43% oplever 
at der ikke er udarbejdet retningslinjer, og 36% oplever at der er udarbejdet retningslinjer. 
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8. Metoder 

Dette afsnit omhandler ergoterapeuternes brug af forskellige metoder, modeller og undersøgelses-

redskaber i det ergoterapeutiske arbejde i psykiatrien. Metoder skal forstås som forskellige over-

ordnede træningstyper eller tilgange. Modeller skal forstås som forskellige teoretiske reference-

rammer ergoterapeuterne arbejder ud fra. Undersøgelser og redskaber er specifikke spørgeske-

maer eller tests, som ergoterapeuterne anvender i arbejdet med den enkelte borger/patient.  

 

Tabel 16: Hvilke metoder i ergoterapeutisk sammenhæng arbejder du hovedsageligt 
med? (Det har været muligt at sætte op til tre krydser) Fordelt efter arbejdsområde.  
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Social færdighedstræning 44% 57% 73% 63% 177 

ADL-træning 61% 34% 49% 50% 141 

Kognitiv terapi 41% 74% 48% 50% 142 

Recovery 11% 13% 51% 34% 96 

Miljøterapi 53% 4% 26% 29% 83 

Psykoedukation 25% 72% 18% 29% 81 

Mindfulness-træning 8% 11% 4% 6% 17 

Andet, hvad? 15% 6% 11% 11% 31 

Antal der har besvaret spørgsmål 282 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 13 

 

Adspurgt om metodebrug viser undersøgelsen, at ergoterapeuterne i psykiatrien har forskellige me-

todepræferencer afhængigt af arbejdsområde. I socialpsykiatrien er de mest udbredte metoder an-

vendt i en ergoterapeutisk kontekst: Social færdighedstræning, recovery, kognitiv terapi og ADL-

træning. Inden for distriktspsykiatrien er: Kognitiv terapi, psykoedukation og social færdighedstræ-

ning de mest udbredte. Og inden for hospitalspsykiatrien er de medst anvednte metoder: ADL-træ-

ning, miljøterapi, social færdighedstræning og kognitiv terapi.  

 

Tabel 17: Hvilke modeller arbejder du hovedsageligt ud fra? (Det har været muligt at 
sætte op til tre krydser) Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

MOHO 59% 44% 54% 54% 141 

SI 58% 29% 25% 35% 91 

CPPF (OPPM) 32% 27% 36% 34% 88 

OTIPM 46% 40% 23% 32% 85 

KAWA 1% 2% 2% 2% 5 

Den australske model 4% 4% 4% 4% 11 

Andet, hvad? 15% 13% 29% 23% 60 

Antal der har besvaret spørgsmål 263 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 32 

 

Som det fremgår af tabel 17 er MOHO, SI, CPPF og OTIPM udbredt i hele psykiatrien, dog med 

forskellig vægtning i de forskellige arbejdsområder. I hospitalspsykiatrien er MOHO, SI og OTIPM 

de mest anvendte modeller. I socialpsykiatrien er MOHO den mest udbredte model og i distriktspsy-

kiatrien er det henholdsvis MOHO og OTIPM.  
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Tabel 18: Hvad beskriver bedst, hvordan du bruger modellerne i dit arbejde? Fordelt efter 
arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Har dem i baghovedet når jeg arbej-
der med patienterne/borgerne 

77% 93% 91% 87% 226 

Har tilpasset praksismodellerne til 
den enkelte patients/borgers situa-
tion 

14% 5% 5% 8% 20 

Arbejder med praksismodellen med 
udgangspunkt i en skabelon 

9% 2% 4% 5% 13 

Antal der har besvaret spørgsmål 259 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 36 

 

I tabel 18 ses det, at 87% af ergoterapeuterne på tværs af de psykiatriske arbejdsområderne svarer, 

at de har modellerne i baghovedet i arbejdet med borgeren/patienten. Til sammenligning svarede 

8% på tværs af arbejdsområderne, at de tilpasser praksismodellen til den enkelte borger/patients 

situation og 5% at de arbejder med praksismodellen med udgangspunkt i en skabelon.  

 

Tabel 19: Hvilke undersøgelsesredskaber arbejder du hovedsageligt ud fra? (Det har væ-
ret muligt at sætte op til tre krydser) Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

COPM 89% 74% 85% 85% 186 

AMPS 61% 54% 20% 38% 83 

ADL-taxonomien 27% 18% 42% 33% 73 

MOHOST 16% 15% 10% 13% 28 

ASP 30% 8% 3% 11% 25 

ESI 8% 10% 3% 6% 13 

ACIS 2% 3% 8% 5% 11 

MMSE 11% 3% 2% 5% 10 

OSA 0% 0% 8% 4% 9 

OC AIRS 2% 3% 0% 1% 2 

WEIS 0% 0% 2% 1% 2 

WRI 0% 0% 1% 1% 1 

Andet, hvad? 50 

Antal der har besvaret spørgsmål 220 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 75 

 

Tabel 19 viser at COPM med 85%, er det mest udbredte undersøgelsesredskab på tværs af ar-

bejdsområderne. Herefter kommer AMPS i hhv. hospitals- og distriktspsykiatrien og ADL-taxono-

mien i socialpsykiatrien. I kategorien ’andet, hvad?’ har flere angivet, at de slet ikke anvender un-

dersøgelsesredskaber. 
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 Tabel 20: Hvad beskriver bedst, hvordan du bruger undersøgelsesredskaberne i dit ar-
bejde? Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Har dem i baghovedet når jeg arbej-
der med patienterne/borgerne? 

30% 35% 66% 51% 126 

Arbejder med undersøgelsesred-
skaberne med udgangspunkt i en 
skabelon 

54% 60% 22% 37% 91 

Har tilpasset undersøgelsesredska-
berne til den enkelte patients/bor-
gers situation 

16% 5% 12% 12% 29 

Antal der har besvaret spørgsmål 246 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 49 

 

Som det fremgår af tabel 20, er det med henholdsvis 54% og 60% mest udbredt i hospitals- og 

distriktspsykiatrien, at anvende undersøgelsesredskaberne med udgangspunkt i en skabelon. I so-

cialpsykiatrien er det mest udbredt med 66%, at arbejde med undersøgelsesredskaberne i bagho-

vedet.  

 

Tabel 21: Oplever du, at der er tid nok til at bruge de ergoterapeutiske undersøgelsesred-
skaber i hverdagen? Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78) 
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Ja 52% 32% 30% 36% 95 

Nej 40% 48% 47% 45% 119 

Ved ikke 7% 20% 23% 19% 49 

Antal der har besvaret spørgsmål 263 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 32 

 

Det ses i tabel 21, at på tværs af arbejdsområderne oplever 45%, at der ikke er tid nok til at bruge 

de ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber i hverdagen. Førnævnte er mest udtalt i distriktspsy-

kiatrien og socialpsykiatrien med henholdsvis 48% og 47%.  
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9. Ny viden og informationssøgning 

Dette afsnit omhandler ergoterapeuternes brug af evidens- og forskningsbaseret viden. Afsnittet 

beskriver endvidere, hvor ofte ergoterapeuterne søger ny viden og hvorhenne de søger efter det.  

 

Tabel 22: Hvor ofte bruger du evidens- og forskningsbaseret viden i din praksis? Fordelt 
efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78) 
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Hver dag 19% 36% 12% 18% 48 

En eller flere gange om ugen 25% 14% 18% 19% 51 

En eller flere gange om måneden 12% 16% 26% 21% 55 

En eller flere gange om året 20% 9% 13% 14% 38 

Sjældnere end en gang om året 4% 2% 7% 6% 15 

Aldrig 1% 2% 5% 4% 10 

Ved ikke 19% 20% 19% 19% 51 

Antal der har besvaret spørgsmål 268 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 27 

 

I tabel 22 kan det ses, at 19% af ergoterapeuterne i hospitalspsykiatrien svarer, at de bruger evidens- 

og forskningsbaseret viden i deres praksis ”hver dag”. 25% svarer ”en eller flere gange om ugen”, 

12% svarer ”en eller flere gange om måneden”, 20% svarer ”en til flere gange om året” og 4% svarer 

”sjældnere end en gang om året”. I distriktspsykiatrien svarer 36%, at de bruger evidens- og forsk-

ningsbaseret viden i deres praksis ”hver dag”. 14% svarer ”en eller flere gange om ugen”, 16% svarer 

”en eller flere gange om måneden”, 9% svarer ”en eller flere gange om året” og 2% svarer ”sjældnere 

end en gang om året”. I socialpsykiatrien svarer 12%, at de bruger evidens- og forskningsbaseret 

viden i deres praksis ”hver dag”. 18% svarer ”en eller flere gange om ugen”, 26% svarer ”en eller 

flere gange om måneden”, 13% svarer ”en eller flere gange om året” og 7% svarer ”sjældnere end 

en gang om året”. Omkring 19 % af ergoterapeuterne har haft svært ved at svare på spørgsmålet 

og har svaret ’ved ikke’. Spørgsmålet kan tolkes på mange forskellige måder, hvornår bruger man 

evidens- og forskningsbaseret viden? Det kan være derfor, at 19% har svaret ”ved ikke” til dette 

spørgsmål. 

 

Tabel 23: Hvor ofte søger du ny evidens- eller forskningsbaseret viden om dit arbejdsfelt i 
tidsskrifter eller på internettet som fx på Cochrane bibliotekets hjemmeside? Fordelt efter 
arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Hver dag 0% 2% 1% 1% 2 

En eller flere gange om ugen 1% 2% 2% 2% 5 

En eller flere gange om måneden 21% 18% 15% 17% 45 

En eller flere gange om året 28% 36% 39% 36% 96 

Sjældnere end en gang om året 24% 18% 21% 21% 57 

Aldrig 18% 20% 17% 18% 47 

Ved ikke 9% 2% 6% 6% 16 

Antal der har besvaret spørgsmål 268 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 27 
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Der tegner sig et ensartet billede på tværs af arbejdsområderne af, at det fortsat er de færreste som 

på ugentlig basis eller oftere søger ny viden. Det fremgår af tabel 23, at 17% af ergoterapeuterne 

søger ny evidens- og forskningsbaseret viden om deres arbejdsfelt en eller flere gange om måneden, 

36% en eller flere gange om året og 21% sjældnere end en gang om året. 18% angiver at de aldrig 

søger ny evidens- og forskningsbaseret viden. 

 

Tabel 24: Hvilke steder søger du oftest ny faglig viden? Det har været muligt at sætte 
mere end ét kryds. Fordelt efter arbejdsområde.  
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Ergoterapeutforeningens hjemme-
side 

74% 54% 66% 66% 171 

Google 62% 61% 66% 64% 165 

Fagbladet Ergoterapeuten 57% 32% 58% 54% 138 

Andet 18% 15% 12% 14% 36 

Pubmed eller andre online data-
baser 

9% 15% 7% 9% 22 

Cochrane Library 14% 10% 5% 8% 20 

Google Scholar 6% 0% 6% 5% 13 

OT-seeker 6% 0% 5% 4% 11 

Cambell Library 0% 0% 0% 0% 0 

Antal der har besvaret spørgsmål 258 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 37 

 

Som det fremgår af tabel 24, er der ligeledes en ensartet tendens i, hvor ergoterapeuterne på tværs 

af arbejdsområder søger ny faglig viden. De fleste finder ny viden via enten Ergoterapeutforeningens 

hjemmeside, Google eller fagbladet Ergoterapeuten. I kategorien ’andet’ er de mest hyppige svar 

kollegaer, kurser, faglitteratur, Sundhedsstyrelsens hjemmeside samt andre tidsskrifter og faglige 

artikler. 
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10. Netværk 

Dette afsnit beskriver ergoterapeuternes faglige netværk, deres tilslutning til det ergoterapifaglige 

selskab for psykiatri og psykosocialrehabilitering, og om der er et ergoterapifagligt forum på deres 

arbejdsplads.  

Tabel 25: Har du et ergoterapi fagligt netværk, der fungerer? Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Ja, vi giver hinanden faglig spar-
ring en gang om måneden eller of-
tere 

49% 27% 23% 31% 82 

Ja, vi giver hinanden faglig spar-
ring ca. 1-5 gange pr halve år 

13% 25% 11% 14% 37 

Ja, vi giver hinanden faglig spar-
ring ca. 1-5 gange pr år 

19% 23% 19% 20% 53 

Ja, vi giver hinanden faglig spar-
ring sjældnere end en gang om 
året 

1% 2% 5% 4% 10 

Nej 17% 23% 42% 32% 87 

Antal der har besvaret spørgsmål 269 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 26 

 

Der er variation mellem arbejdsområderne ift. hvor ofte respondenterne har et ergoterapifagligt net-

værk, der fungerer. Brugen af ergoterapeutisk netværk er mest udbredt i hospitalspsykiatrien (se 

tabel 25). Her angiver 49%, at de giver hinanden sparring en gang om måneden eller oftere, 13% 

sparrer 1-5 gange pr. halve år og 19% sparrer 1-5 gange om året. I distriktspsykiatrien er der 27%, 

som giver hinanden faglig sparring en gang om måneden eller oftere, 25% der sparrer 1-5 gange 

hver halve år og 23% der sparrer 1-5 gange om året. I socialpsykiatrien er der 23% som giver hin-

anden faglig sparring en gang om måneden eller oftere, 11% der sparrer 1-5 gange hver halve år 

og 19% der sparrer 1-5 gange om året. Hele 42% af ergoterapeuterne i socialpsykiatrien angiver, at 

de ikke har et ergoterapifaglige netværk der fungerer. Som det fremgik tidligere i tabel 1a er det 

hyppigst i hospitalspsykiatrien, at have mange ergoterapeutiske kollegaer på sin arbejdsplads. Ud 

fra tabel 25 kunne det tyde på at, når man har flere ergoterapeutiske kollegaer, så har det en positiv 

indvirkning om man har et ergoterapeutfagligt netværk, der fungerer. 

 

Tabel 26: Er du medlem af EFS Psykiatri og Psykosocialrehabilitering? Fordelt efter ar-
bejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Ja 41% 30% 35% 36% 97 

Nej 59% 70% 65% 64% 173 

Antal der har besvaret spørgsmål 270 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 25 

 

Ud fra tabel 26 ses det, at hospitalspsykiatrien er det arbejdsområde som er procentvist bedst re-

præsenteret i EFS psykiatri og psykosocialrehabilitering, hvor 41% har angivet, at de er medlemmer. 

Herefter kommer socialpsykiatrien, hvor 35% er medlemmer og sidst distriktspsykiatrien, hvor 30% 

er medlemmer. Der er således stadig en væsentlig del af ergoterapeuterne i psykiatrien, som ikke 

er med i selskabet.  
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Tabel 27: Har I et ergoterapifagligt forum på din arbejdsplads, hvor I mødes og udveksler 
viden? Fordelt efter arbejdsområde. 
  Hospitalspsyki-

atrien (n=78)  
Distriktspsyki-
atrien (n=48) 

Socialpsyki-
atrien (n=169) 

Svarpro-
cent 

Antal 

Ja 80% 68% 26% 47% 127 

Nej 20% 25% 73% 51% 139 

Ved ikke 0% 7% 1% 2% 5 

Antal der har besvaret spørgsmål 271 

 Antal der er sprunget spørgsmålet over 24 

 

I spørgsmålet om, hvorvidt der er et ergoterapeutisk forum for udveksling af viden på arbejdspladsen, 

ses det i tabel 27 at svarerne er meget forskellige på tværs af arbejdsområderne. I hospitalspsyki-

atrien har 80% et ergoterapifagligt forum, det gælder for 68% i distriktspsykiatrien og kun 26% i 

socialpsykiatrien.   
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