
 

Referat 2022.05.02 

Klubben for Kliniske Undervisere i Ergoterapi 

Husk at oprette dagsorden til næste gang 

 

Dato: 2/5- 22 
Til stede: Charlotte, Christina, Kirsten, Sussi, Katherine og Mette 

Afbud fra: Changiz 

 

Sendt til: ovenstående.  

                                                                                                    

Referent: Næstved, København, Århus, Aalborg, Holstebro, Odense, Esbjerg. 
 

Ansvarlig   

Punkter til dagsorden 
 

 

1. Indkommen post:  

 

 

2. Nyt fra ETF:  Nyt fra Tina, Opgaver der flyttes/deles/glides fra 

pleje/vedtægter  

Tina: 

Ift. vedtægter skal vi finde ud af, hvor vi er udfordret ift. det, der står i 

vores vedtægter og så sende det til Tina fx. “Vi vil gerne have delt vores 

formålsparagraf op.” ETF’s sekretariat hjælper derefter med at formulere 

det, så det også er korrekt rent juridisk. 

Vi beslutter at Katherine skriver til Tina, at vi gerne vil have delt 

formålsparagraffen, så det bliver tydeligt, hvad der er de lokale netværks 

opgaver og hvad der er klubbestyrelsens opgaver. 

 

Ift. opgaveglidning/flytning vil ETF gerne bidrage til omorganisering af 

opgaver så længe det giver mening for borger/patient. Det må aldrig 

blive på bekostning af behandling. Vi skal italesætte, hvordan vi klæder 

de studerende på til at blive dygtige ergoterapeuter i stedet for vikarer 

for sygeplejersker. 

Det skal løses lokalt, ETF vil helst ikke funktionsbeskrivelser, da det vil 

blive brugt som facitliste, hellere kompetenceprofiler. 

 

Måske skal vi i samarbejde med skolerne kigge på, hvad det vil sige, at 

de studerende ikke har deres autorisation endnu. Hvordan ser det ud med 

patientsikkerhed? Det er vigtigt at vi værner om, at de studerende skal 

have lov til at lære og være i praktik.  

Tina vil lave en forespørgsel til Styrelsen for patientsikkerhed ift. hvilke 

opgaver en ergoterapeutstuderende kan pålægges. 

Se bilag. https://www.etf.dk/staerk-faglighed 

 

 

Katherine 

 

Tina deltager i 

mødet 11:30-

12:00  

 

Charlotte 

 

Katherine 

https://www.etf.dk/staerk-faglighed


3. Økonomi:  Se regnskab fra 2021, ved spørgsmål kan regnskabet 

gennemgåes. 

 

 

4. Seminar: evaluering, herunder gennemlæsning og godkendelse 

af referat.  Opdatering. 

Vi drøfter input til dag 2. VIA, Aarhus har muligvis et indslag af ca. 30 

mins varighed. Der er spørgsmål til, hvorvidt generalforsamling behøver 

at fremgå af indbydelsen, og om det kan ligge på et andet tidspunkt, da 

der er bekymring for, om nogen vil få afslag af den grund. Vi beslutter at 

generalforsamling ligger på samme tid som det plejer og at det kun 

fremgår af dagsprogrammet.  

 

 

5. Fastsættelse af nye mødedatoer: Ikke aktuelt 

 

 

6. Hjemmesiden: opfølgning, hvordan går det med at få lagt ting på 

hjemmesiden efter snakken på sidste møde med Sebastian. 

Det går indtil videre fint, men der har heller ikke været så meget. 

Vi beslutter, at droppe fotos af os fra bestyrelsen på hjemmesiden, da der 

har været flere tekniske udfordringer. 

Vi beslutter at koncentrere os om nyhedsbrevet på hjemmesiden og 

Facebook fremfor Instagram. 

 

 

7. Konstituering af bestyrelsen: Ikke aktuelt 

 

 

8. Idebank, Opdatering fra hver enkelt i forhold til opgaven fra 

sidste møde, se referatet, ift. hvad og hvem der skal forholde sig til de 

forskellige punkter. 

Det bliver tydeligt for os, at Idebanken som den ser ud nu, ikke fungerer 

helt efter formålet. Sussi udarbejder et forslag på hvordan Idebanken kan 

se ud inden næste møde. Sussis forslag sendes til Sebastian og Josefine 

inden mødet og de inviteres til at deltage online på mødet. 

På næste møde kigger vi ligeledes på Kirstens materiale og tager stilling 

til, om og hvor det skal ligge. 

Mette inviterer Sebastian og Josefine til at deltage efter frokost den 15. 

august. 

 

 

9. Info til nyhedsbrevet: husk at formulere opsummeringen sidst på 

mødet. 

 

 

10. Arbejdsprogram 2021-2022 

Idebank, Nyhedsbrev, Synlighed på medier, Vedtægter/formuleringer 



 

 

11. Vedtægtsændringer: 

Drøftelse af formålet af klubben jvf. vedtægterne, årsmødet skal ændres 

til seminar, kompetence hvor punktet omformuleres til forståelighed. 

Alle læser vedtægterne igennem og gør sig nogle tanker om, hvad der 

passer med virkeligheden og hvad der skal ændres. Det aftales at dele 

opgaven op i bidder således at det bliver overskuelig for alle at kunne nå 

 
§ 3 Formål 
Klubbens formål er: 
3.1 At medvirke til at sikre bedst mulige løn- og arbejdsvilkår for kliniske undervisere, herunder at drøfte og 

indsende overenskomstkrav til Etf. 
3.2 At sikre samarbejdet de kliniske undervisere i mellem mhp. 

 at formulere en fælles holdning til ergoterapeutuddannelsen, herunder specielt forhold for den kliniske 

undervisningsperiode 

 udveksling af erfaringer mhp. at dygtiggøre de kliniske undervisere i den pædagogiske tilrettelæggelse 

og afvikling af den kliniske undervisning 

 gensidig støtte i arbejdet som klinisk underviser 

 at medvirke til etablering af kurser for kliniske undervisere 

 at medvirke i udviklingsarbejdet omkring klinisk undervisning i uddannelsen til ergoterapeut 

3.3 At sikre samarbejdet med Ergoterapeutforeningen centralt i spørgsmål vedr. uddannelsespolitik og forhold, 

der i øvrigt vedrører de kliniske undervisere 
3.4 At vælge repræsentanter til de råd, udvalg og andre fora, hvor kliniske undervisere skal være repræsenteret 

 Fælleskolemøde: Der deltager én klinisk underviser fra hvert lokalt netværk, og disse repræsentanter 

samt suppleanter vælges på møder i de lokale netværk. 

 Studienævn*: Der vælges repræsentanter og suppleanter i de lokale netværk. (*Der benyttes forskellige 

betegnelser på de forskellige ergoterapeutuddannelser, fx studienævn, uddannelsesråd, teori-praksis-

råd, uddannelsesudvalg) 

 Klub-bestyrelsen: Se § 7. 

3.5 At styrke samarbejdet mellem de kliniske undervisere/lokale netværk og Ergoterapeutuddannelsen. 

 

 

12. Oprydning, der skal ryddes op på drevet i mappen med 

seminar 

 

 

13. Eventuelt: 

 Temadag, drøftelse af temadag og forskellige muligheder for 

indhold og afholdelse, se referat fra den 7/3 

Mulige emner til oplægsholdere til en temadag.To steder i 

landet? Helt gratis så mange kan komme afsted? 



 

Kirsten undersøger, hvilke steder der er mulige ift. afholdelse af 

en temadag i foråret 2023 i Nyborg. 

Mette undersøger, hvad Christian Hjortkær (Utilstrækkelig) 

koster. 

Vi opfordrer desuden i vores nyhedsbrev til at komme med input. 

 

Gennemgang af DREV-funktionen. 

 
Alle skal kigge i drevet og på ETF for at se hvad der ligger under 
arrangementer. Opsæt kriterier! 

 
Intro af Mette Bay Nyholm… politisk og fagligt kontaktperson. 
Kommunikationsafdeling - Sebastian Web. ny hjælper som hedder 
Josephine.Evt. CC Mette på således at der er hånd i hanke. Micky 
mailadresser (teknik) Mette sender en oversigt i næste uge. Vi må 
gerne indkalde Mette til bestyrelsesmødet hvis der er behov for det. 

 

HB er optaget af REB 22 ydelserne. 

En opdatering fra Ulla (Mettes sidemand) ift. hvad der rører sig 

på det uddannelsesmæssige. Bachelorprisen ligger også blandt 

Mettes arbejdsområde. 

 

 

 Fra lokalnetværk: 



Hej kollega og medlem af Klubben af kliniske undervisere i ETF. 

Mandag d. 2. maj var der Bestyrelsesmøde i klubben for kliniske 

undervisere. Mødet foregik i ergoterapeutforeningen i København. 

Vi arbejdede med: 

 Seminar for kliniske undervisere i ergoterapi den 27. og 28. september 

2022 - husk at melde dig til på Etf’s hjemmeside. 

   

 Temadag i foråret 2023 i Nyborg, mulig foredragsholder Christian 

Hjortkær. Har du ideer til andre foredragsholder, der kan være aktuelle, 

så kom med dit bud i kommentarfeltet. 

   

 Idebank hvordan bliver den mere brugervenlighed - husk nu at sende 

dine guldkorn ind til inspiration for andre kliniske undervisere. Mail til 

msje@favrskov.dk 

   

 Møde med formand Tina Nør Langager, bl.a. klubbens vedtægter, 

hvordan passer vi på de studerende ift. opgaveglidning på de 

 kliniske undervisningssteder mm. 

   

Hvis du vil vide mere vil du i løbet af 14 dage kunne se referat på klubbens 

hjemmeside. 

 

 

 


