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• Personalepolitikker 
• Personalemappen 
• Tjenestefri, fødselsdage, jubilæer, pasning af døende i hjemmet m.v. 

Din ansættelse > Forhåndsaftaler om løn 

Forhåndsaftale ergoterapeuter 
Denne aftale indgås mellem Ergoterapeutforeningen og Bornholms Hospital under henvisning til 
aftale indgået mellem Amtsrådsforeningen og Sundhedskartellet om lokal løndannelse for 
Sundhedskartellets område. 

Jobprofil for ergoterapeuter udformes således: 

Overenskomst 

Overenskomsten (32.17.1) omfatter personer der ansættes i Regionerne som ergoterapeuter. 

Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd og ledere. 

Lønforløb 

Ergoterapeuterne følger det til enhver tid gældende lønforløb efter overenskomsten. 

Jobprofil 

Arbejdsopgaver der forudsættes udført af ansatte på de enkelte løntrin. 
Hvad kan den ansatte - hvad forventes der af den ansatte? 
For alle ansatte på Bornholms Hospital forventes det at de: 

• Har forståelse for og efterlever BoH's værdigrundlag og mål. 
• Indgår i et positivt, inspirerende og engagerende samarbejde med kolleger og 

samarbejdspartnere. 

Hvad kan en nyuddannet ergoterapeut - hvad forventes der af en nyuddannet ergoterapeut? 

• Kan udføre ergoterapeutisk undersøgelse af patienters funktioner, aktivitetsniveau og 
ressourcer. 

• Kan sætte mål for, planlægge og udføre behandling i samarbejde med patienten. 
• Indgå i et tværfagligt samarbejde om træning/behandling af den enkelte patient/gruppe af 

patienter. 

Hvad kan en ergoterapeut med 8 års erfaring - hvad forventes der af en ergoterapeut med 8 års 
erfaring? 

Det forventes, at en ergoterapeut med 8 års erfaring - ud over de funktioner og opgaver der forventes 
udført af en ergoterapeut med mindre end 8 års erfaring - har opnået følgende kvalifikationer: 

• Kan selvstændigt sætte mål for, planlægge og udføre behandling i samarbejde med patienten. 
• Kan selvstændig varetage komplekse undersøgelses, trænings- og behandlingsopgaver. 
• Kan tage initiativ til udvikling og kvalitetssikring. 
• Kan udføre sin opgaver med rutine og overblik 
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• Kan se sit fag i større perspektiv om implementere forskningsresultater 

Lønprofil: 
Tillæg: 

Tillæg er beregnet for fuldtidsstillinger. Ved deltidsansættelse beregnes tillægget i forhold til det 
antal timer (kvote) pågældende er ansat til med mindre andet er angivet. 

Alle tillæg er angivet i 1/1 2006-niveau, er pensionsgivende medmindre andet er anført og er anført i 
årsbeløb. 

Decentralt aftalte tillæg 
Funktionstillæg 

• Projektarbejde - tidsbegrænset til projektets løbetid min. 6100 kr. 

Gives efter en individuel bedømmelse 

• Praktikvejleder for andre faggrupper 7500 kr. 

i perioden hvor funktionen varetages 

• Komplekse arbejdsopgaver i form af blandt andet mange 

Samarbejdspartnere, tværfaglighed og koordinering. 7500 kr. 

Varetagelse og dækning af mere end to afdelinger, i en periode på tre måneder eller derover 

• Varetagelse af afdeling Fl, Apopleksiafsnittet 7500 kr 

GivesforJleksibel arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejdet. 

• Aftenterapeuterne - Rekrutterings- og fastholdelsestlllæg 7500 kr. 

Udbetales som udgangspunkt efter 6 måneder, men kan udbetales tidligere 

hvis medarbejderen er velkvalificeret og leder og TR er enige om at tildele tillægget 

tidligere end efter 6 måneders ansættelse. 

Kvalifikationstillæg 

• Relevant efter- og videreuddannelse af minimum 120 timers varighed 7500 kr. 

inden for 2 år 

• Ressourceperson hvorved specialviden formidles til egen og 

andre faggrupper. 

Personligt tillæg: 6400 kr. 
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Engangstillæg Individuelt 

• Gennemført A-ONE kursus 6400 kr. 
• Fastholdelse/ rekruttering/ fleksibilitet Individuelt 

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2007 og bortfalder den 31. marts 2008. 

Tvister vedrørende aftalen behandles i henhold til aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets 
område. 

Denne aftale kan ændres ved enighed mellem parterne. 

Aftaler om tillæg for den enkelte ansatte kan ændres ved enighed mellem parterne. 

Funktionsbestemte tillæg bortfalder for medarbejderen når funktionen bortfalder for pågældende. 

Ophør af tillæg kan medføre vilkårsændringer for den enkelte ansatte som skal behandles efter 
overenskomstens regler. 

Der kan ske modregning i kvalifikationstillæg ved centralt aftalte lønstigninger. 

I øvrigt kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. 

Aftalen optages til genforhandling såfremt en af parterne anmoder herom. 

Tiltrådt af Ergoterapeutforeningen den 23. oktober 2007 

1 ^ A- A+ 

Genveje 

• Overenskomst 
• Personale 

Alarm 

Ved Brand, ulykke, hjertestop 
Ring 9999 
16. januar 2009, kl 10:41 

Se It-drift status her 

Læs mere 

Genveje 
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Fejlmeld til Medico/ IT 
Fejlmeld til Teknisk Afdeling 
Diagnosekoder.dk 
Falck Booking 
GE WEB Røntgenbilleder 
GE WEB Order Røntgenrekvisition 
Laboratoriesvar(BCC-lab) 
WWBakt - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 
Onlinell Medicinbestilling 
Medicin.dk 
Medicinsk Instruks 
Paediatri Instrukser 
Utilsigtede hændelser - Rapportér 
Silkeborg Løn 
SMS til Dect telefon 
WEB-mail(Outlook) 
EPM - Skift password 
EPM - E-leamingsprogram 

Bornholms Hospital • UUasvej 8 • 3700 Rønne • Telefon: 56 95 11 65 • Mail: 
Bornholmshospital@boh.regionh.dk 
Sidst opdateret 10. september 2008 12:07 
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