Uddannelsestitel
Professionsbachelor i ergoterapi

Formål
Formål med professionen er at understøtte og udvikle borgeres og patienters
ressourcer og mestring af aktivitet, deltagelse og aktivt medborgerskab.
Ergoterapi er rettet mod borgere og patienter og grupper af disse i deres
kontekst for hverdagslivet. Ergoterapeuten varetager sundhedsfremmende,
forebyggende, habiliterende og rehabiliterende opgaver, herunder behandling,
genoptræning og kompensatoriske tiltag i overensstemmelse med samfundets
krav.
Ergoterapeutens kernekompetencer er
 At identificere og analysere aktivitetsproblemer og ressourcer for at sikre
relevant ergoterapeutisk inter-vention for borger og patient.
 At udvikle aktivitet og deltagelse i dialog med borger og patient eller
grupper af disse.
 At iværksætte kompenserende tiltag i forhold til akutte og varige
aktivitetsbegrænsninger ud fra borge-rens og patientens ressourcer.
 At udvikle og implementere teknologier i samarbejde med borgere og
patienter og øvrige relevante aktø-rer.
 At udvikle og implementere kreative og innovative løsninger på borgeres
og patienters aktivitetsproble-mer, i samarbejde med borgeren og
patienten og relevante netværk, og i en given hverdagskontekst.
 At varetage administrative, koordinerende og ledelsesmæssige opgaver.
 At medvirke til forsknings- og udviklingsarbejde, herunder
kvalitetssikring.

Struktur: (Varighed og opbygning)
Uddannelsen er normeret til 3½ år og tilrettelagt over 7 sammenhængende
semestre. Et semester har et omfang på 30 ECTS-point (herefter ECTS) og
afsluttes med prøve.
Uddannelsens samlede omfang er 210 ECTS. De er fordelt på en teoridel med
et omfang af 168 ETCS og en praktikdel med et omfang af 42 ECTS.
Semester

Tema

Teoretisk
undervisning

Praktik
(klinisk
uddannelse)

1. sem.

Aktivitet og
deltagelse i hverdagslivet
Menneske,
aktivitet og omgivelser

28½ ECTS
28½ ECTS

2. sem.

Valgfrie
uddannelseselementer

1½ ECTS

Tvær
professionelle
uddannelseselementer
0 ECTS

1½ ECTS

0 ECTS

0 ECTS

0 ECTS

3. sem.

4. sem.

5. sem.

6. sem.

7. sem.

Rehabilitering og
habilitering samt
sundhedsfremme
og forebyggelse
som muliggør aktivitet og deltagelse
Ergoterapeutisk
praksis og
professionelle
relationer
Ergoterapeuten i
en sund-hedsfaglig
helhedsforståelse
– herunder
tværprofessionelle
kontekster
Kvalitetsudvikling,
ledelse, organisation og
dokumentation
Ergoterapeutisk
forsknings- og
udviklingsarbejde.
Bachelor-projekt

30 ECTS

0 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

5 ECTS

0 ECTS

15 ECTS

15 ECTS

5 ECTS

0 ECTS

21 ECTS

9 ECTS

5 ECTS

0 ECTS

30 ECTS

0 ECTS

0 ECTS

10 ECTS
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