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Lønskalaen i basisoverenskomsten for bl.a. ergoterapeuter (OK 32.17.1)
indeholder 8 trin.
Ergoterapeuter aflønnes som udgangspunkt efter trin 4 i indtil 8 år og
derefter trin 6.
Dog findes der en særlig regel om, at kliniske undervisere aflønnes efter
trin 7.
Ansættelse som klinisk underviser kan ske, når ergoterapeuten foruden
selv at udføre arbejde som ergoterapeut forestår praktikuddannelse af ergoterapeutstuderende.
I den konkrete sag var spørgsmålet, om den pågældende skulle aflønnes
som ergoterapeut efter trin 4 eller som klinisk underviser efter trin 7, selv
om pågældende efter ansættelsesbrevet var ansat som ergoterapeut og ikke som klinisk underviser.
Pågældende havde ikke nogen særlig uddannelsesbaggrund som klinisk
underviser.
Pågældende varetog i 2008 i 3 perioder af én uges varighed et praktikforløb for 3, 2 og 2 ergoterapeutstuderende. I 2009 varetog pågældende tilsvarende undervisningsperioder i 3 perioder af én uges varighed over for
henholdsvis 2, 2 og 2 studerende. I resten af arbejdstiden blev der arbejdet med almindeligt ergoterapeutarbejde.
Opmanden Lene Pagter Kristensen fandt, at reglerne er bygget op på en
sådan måde, at en stilling som klinisk underviser er en stilling, der i indhold rangerer højt, hvilket tillige afspejler sig i aflønningen. Dette taler
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for, at en stilling som klinisk underviser i overenskomsten er anvendt
som betegnelse for en ergoterapeut med særlige pædagogiske kvalifikationer og opgaver. At overenskomsten skal forstås på den måde underbygges endvidere af, at det i bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi er forudsat, at de kliniske undervisere på de kliniske undervisningssteder er ergoterapeuter med en særlig pædagogisk
uddannelse samt af det oplyste om stillingsbeskrivelsen for de ergoterapeuter, som rent faktisk er ansat som klinisk underviser på det pågældende hospital.
Opmanden fandt herefter ikke, at overenskomsten skulle forstås således,
at en ergoterapeut, som har varetaget opgaver med tilknytning til klinisk
undervisning, skal anses som klinisk underviser og aflønnes med en
grundløn på løntrin 7 uanset undervisningens/praktikkens omfang.
Samtidig fandt opmanden at pågældendes undervisningsopgaver har været af en så begrænset karakter, at pågældende ikke har kunnet have haft
en berettiget forventning om, at pågældende skulle være blevet omplaceret til en stilling som klinisk underviser.
Opmanden fandt det herefter i overensstemmelse med overenskomsten,
at pågældende var blevet indplaceret som almindelig ergoterapeut med
aflønning efter løntrin 4.
Tilkendegivelsen fra opmanden vedlægges.
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