
Vedtægter for 

Ergoterapeutforeningens Videnskabelige 
Råd (EVR) 

 
Ergoterapeutforeningens faglige struktur er bygget op over følgende elementer: 

- Dansk Ergoterapi Selskab, DES. Portal for den samlede faglige struktur. 
- Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd, EVR 
- 8 ergoterapifaglige selskaber, EFS’er 
- Et antal faglige netværk, FNE’er 
- Specialistordningen 

 
 
§ 1. Rådets navn  
Rådets navn er: Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR)  
 
Rådets adresse er: Nørre Voldgade 90, 1358 København K   
 
 
§ 2. Formål  
Stk. 1 Formålet med rådet er at bidrage til at fremme faglig udvikling af ergoterapi og 
ergoterapiens videnskabelige grundlag og repræsentere dansk ergoterapi, såvel nati-
onalt som internationalt. Formålet er også at være koordinerende organisation for er-
goterapifaglige selskaber for ergoterapiens specialeområder, m.fl. 
 
Stk.2 Rådet skal 
• medvirke til at udvikle, implementere og dokumentere viden indenfor ergoterapi 
• medvirke til at integrere forskning og ergoterapiens praksis 
• fungere som netværk for andre faglige og tværfaglige selskaber og fora af relevans 

for ergoterapi med henblik på at styrke og fremme ergoterapi som vidensområde 
og profession 

• udadtil skal rådet formidle og dokumentere ergoterapi samt vurdere og rådgive om 
ergoterapi med henblik på at sikre professionel indflydelse og udnyttelse af ergote-
rapeuters ekspertise 

• repræsentere Etf i råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor ergoterapi og ergotera-
pividenskabelige emner drøftes og besluttes 

 
 
§ 3. Medlemmer  
Stk. 1 Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd (EVR) består af følgende med-
lemmer:  

a) Formændene for de ergoterapifaglige selskaber under EVR 
b) Landsformanden for Ergoterapeutforeningen 
c) De af HB udpegede ergoterapeuter og andre, der kan sikre en høj grad af vi-

denskabelighed i rådets arbejde. HB regulerer procedurer for opstilling af kan-
didater. 

 
Stk. 2 Medlemmerne udgør samtidig bestyrelsen i EVR. 
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Stk. 3 En konsulent fra Etf fungerer som sekretær for rådet. 
 
§ 4. Konstituering  
Medlemmerne i EVR konstituerer sig første gang, der afholdes møde i EVR i 2012, og 
derefter i første kvartal hvert tredje år. Bestyrelsen konstituerer sig som minimum 
med en formand og næstformand. 
 
§ 5. Arbejdsopgaver  
Stk. 1 Arbejdsopgaverne, som er knyttet til EVR, tager udgangspunkt i rådets for-
målsparagraf og fastlægges nærmere i en handlingsplan. 
 
Stk. 2 Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd er rådgivende overfor Hovedbe-
styrelsen og de ergoterapifaglige selskaber. 
 
§ 6. Økonomi  
Stk. 1. EVR finansieres af Ergoterapeutforeningens driftsmidler og af egne indtægter. 
 
Stk. 2. Formanden for EVR er ansvarlig for budget og regnskab i samarbejde med 
Etf’s sekretariat. EVR’s regnskab indgår som en del af Etf’s regnskab og følger derfor 
de af Etf fastsatte regler for dokumentation, regnskabsaflæggelse og revision.  
 
§ 7. Ergoterapifaglige selskaber  
Stk. 1 Under EVR er organiseret det antal ergoterapifaglige selskaber, der aktuelt re-
præsenterer de til enhver tid valgte specialer i Ergoterapeutforeningens specialistord-
ning, samt et fagligt selskab for ergoterapiteoretisk udvikling og forskning, EFS Forsk-
ning (tidligere DSEF). 
 
Stk. 2 Bestyrelsen for et ergoterapifagligt selskab vælges af og blandt medlemmer af 
selskabet.  
 
Stk. 3 Ønsker et fagligt selskab at nedlægge sig selv, skal dette forelægges Hovedbe-
styrelsen til orientering forud for generalforsamlingen/anden stiftende myndighed, 
hvor nedlæggelsen forventes besluttet. 
 
Stk. 4 Nedlægges et ergoterapifagligt selskab udtræder formanden af EVR. 
 
§ 8. Specialistordningen 
Stk. 1 Ergoterapeutforeningen har oprettet en specialistordning, som har til formål at 
godkende ergoterapeuter på højt specialiseret niveau. Der er udarbejdet selvstændige 
vedtægter for Ergoterapeutforeningens specialistordning, som kan ses på 
www.etf.dk/specialist .  
 
Stk. 2 Specialistordningen ledes af et Specialistråd, der er fælles for alle specialer i 
ergoterapi. Formand for Specialistrådet er Etf’s landsformand eller næstformand. Her-
udover administreres Specialistordningen af et Specialistnævn for hvert af de god-
kendte specialer. 
 
Stk. 3 HB opretter et Specialistnævn for hvert af følgende specialeområde: Arbejds-
miljø, Børn, Gerontologi, Håndterapi, Psykiatri, Senhjerneskade og Hjælpemiddelfor-

http://www.etf.dk/specialist
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midling. Specialistnævnene forankres i FNE’erne/EFS’erne, men ikke nødvendigvis 
gennem formanden for den enkelte FNE/EFS. HB udpeger den eller de relevante 
EFS’er/ FNE’er for specialeområdet.  
 
Såfremt der ikke er en entydig FNE på det pågældende specialeområde, udpeger HB 
to ergoterapeuter, der er anerkendte inden for det aktuelle område, samt en relevant 
institution. 
 
§ 9. Vedtægter for EVR 
Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse er ansvarlig for EVR og skal dermed god-
kende ændringer i vedtægterne.  
 
§ 10. Opløsning af EVR  
Bestemmelse om opløsning af EVR kan kun træffes af Ergoterapeutforeningens ho-
vedbestyrelse. Rådets eventuelle restmidler for indeværende budgetår henstår i Etf’s 
regnskab.  
 
Disse forslag til vedtægter er vedtaget på møde i Etf’s hovedbestyrelse den 24. april 
2012.  
 
 


