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ETF’s beskrivelse af specialist i arbejdsliv. 
 

Specialist i ’Arbejdsliv’ 
 
Ergoterapeuter i arbejdsliv 
Ergoterapeuter i arbejdsliv beskæftiger sig med arbejdsmiljø ud fra en sundhedsfremmende og 
forebyggende tilgang med særlig viden og kompetencer inden for ergonomi, arbejdets 
tilrettelæggelse og det rummelige arbejdsmarked.  
 
Ergoterapeuter i arbejdsliv arbejder helhedsorienteret ud fra det brede ergonomibegreb, som 
også inkluderer det psykiske og sociale arbejdsmiljø såvel som det fysiske arbejdsmiljø i forhold til 
arbejdsrehabilitering, arbejdspladsindretning og arbejdets tilrettelæggelse. 
 
Arbejdsmiljøloven skitserer det operationelle og strategiske niveau for indsatsen i 
arbejdsmiljøarbejdet på virksomheds-, gruppe- og / eller individniveau, hvilket afspejler sig i den 
rådgivning, ergoterapeuter i arbejdsliv giver, når de er med til at integrere arbejdsmiljø i fx 
arbejdet med arbejdspladsvurderinger, virksomhedsstrategier, leanprocesser og social kapital.   
 
Ergoterapeuten vil ofte fungere som konsulent. Arbejdet indebærer selvstændigt fagligt ansvar og 
ergoterapeutens opgaver er af rådgivende, vejledende og undervisende karakter. 
 
 
Ergoterapeutisk intervention indenfor arbejdsliv 
Den ergoterapeutiske intervention afhænger i høj grad af opgaven og målgruppen. Målgrupperne 
for interventionen er primært medarbejdere og ledelse på offentlige og private virksomheder, 
herunder arbejdsmiljøorganisationer.  
Derudover yder ergoterapeuter i arbejdsliv indsatser for ledige og unge under uddannelse.  
Interventionen tager udgangspunkt i forståelse for organisationers opbygning, kultur samt 
ledelsesmæssige strategier og visioner i forhold til den konkrete opgave. 
 
Eksempler på intervention: 

- at undersøge arbejdsmiljøet mhp. på afdækning af ressourcer og risici samt efterfølgende 
rådgive til forbedringer, der styrker et sikkert og sundt forsvarligt arbejdsmiljø. 

- at rådgive ledere og medarbejdere (arbejdsmiljøorganisationer) med henblik på 
hensigtsmæssig arbejdsfastholdelse af medarbejdere i organisationen. 

- at vejlede og rådgive ledige på vej til arbejdspladstilknytning 
- at vejlede og rådgive sygemeldte tilbage til arbejde i samarbejde med virksomhedens 

arbejdsmiljøorganisation og andre eventuelle andre parter. 
- at yde ergonomisk rådgivning ved produktudvikling, indkøb og nyindretning 
- at undervise mhp på at øge medarbejdere, studerende, elevers og lediges viden og 

sundheds adfærd. 
- at udøve myndighedsfunktion fx i forbindelse med ansættelse i Arbejdstilsynet 
 

 
Stillingsprofil 
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Ergoterapeuter i arbejdsliv arbejder som: 
- Interne konsulenter i private virksomheder og offentlige organisationer eks. i 

arbejdsmiljøafdelinger, HR- afdelinger og jobcentre. 
- Konsulenter ansat i rådgivende virksomheder, faglige organisationer  
- Privatpraktiserende ergoterapeuter inden for arbejdsliv 
- Undervisere på professionshøjskoler, SOSU-uddannelserne, andre skoler og læreanstalter 
- Tilsynsførende i Arbejdstilsynet 
 

 
Netværk 
Ergoterapeuter med interesse for arbejdsliv har organiseret sig i Ergoterapifagligt Selskab for 
Ergoterapeuter i Arbejdsliv (EFS) under Ergoterapeutforeningen. Alle med interesse for 
arbejdsmiljø kan blive medlem. 
 
Titel 
Efter speciale godkendelse er den korrekte titel ’specialist i Arbejdsmiljø, sundhedsfremme og 
forebyggelse’ 
 
 
Perspektivering 
Arbejdsmiljøet i Danmark er i konstant udvikling og stiller krav til den enkelte ergoterapeut om at 
kunne tilegne sig den nyeste viden bl.a. inden for ergonomi, lovgivning, sundhedsfremme og 
forebyggelse samt andre generelle arbejdsmiljøforhold.  
Muskel skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø er 2 af de prioriterede områder frem til 2020, hvilket 
er områder som ergoterapeuten i Arbejdsliv har spidskompetencer indenfor.  
Vi ser ligeledes den politiske dagsorden med en bred fastholdelses indsats på arbejdsmarked samt 
en skærpet indsat for at få flest muligt i arbejde, som et stort udviklings potentiale for den enkelte 
ergoterapeut i Arbejdsliv. Kombinationen af viden og færdigheder indenfor arbejdsmiljø, 
ergonomi og arbejdsrehabilitering vil i fremtiden kunne give ergoterapeuter i arbejdslivet 
mulighed for at bidrage til netop denne indsats. 
 
 


