
 

 

Nyhedsbrev              november 2022 
Nyt fra bestyrelsen 
 

Velkommen til nye medlemmer 
Hjertelig velkommen til alle nye medlemmer af Fraktionen af Kliniske 

Undervisere i Fysioterapi. Vi er nu 166 medlemmer af Fraktionen og bestyrelsen 

glæder sig over muligheden for at tale vores sag i samarbejdet med Danske Fysioterapeuter 

og arrangere nye faglige oplæg for vores medlemmer.  

Husk at vores arrangementer altid lægges på vores hjemmeside www.klinuvfys.dk  

Bestyrelsesmøde 
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder siden sidst. Referater kan læses på hjemmesiden 

Temadag      
Tusind tak til de fremmødte for opbakning og engagement i 

temadagen onsdag den 26/10!  

Tak for samarbejdet om dagen til Danske Fysioterapeuter! 

Tak for fremragende og inspirerende oplæg til Marianne 

Levinsen, Andreas Pihl Kjærsgård og Noemi Katznelson. Tak 

til Line Thayssen for gode indspark til paneldebatten – og sidst men ikke mindst tak til Jesper Lundorf for 

at føre os sikkert igennem dagen som moderator og samle trådene.  

Vi fik oplæg om fremtidens sundhedsvæsen, studerendes oplevelser med uddannelse og overgang til 

arbejdsmarkedet samt et indblik i hvad der kendetegner nutidens unge og hvordan vi kan fremme det 

gode samarbejde. Oplæggene blev fuldendt med en god og aktiv paneldebat og mange gode spørgsmål 

fra salen – en god og lærerig dag!  

Vi var 123 tilmeldte deltagere med kliniske- og teoretiske undervisere fra fysioterapeutuddannelserne i 

hele landet. Herudover var ledere, ergoterapeuter og jordemødrene også repræsenteret samt to 

regionsformænd!  

Ønsker du slides fra oplæggene?  

Så send en mail til Ann Louise anlc@kolding.dk       

http://www.klinuvfys.dk/
mailto:anlc@kolding.dk


 

 

Samarbejde med andre kliniske undervisere 
Vi har fået nogle nye venner…  

I Fraktionen har vi etableret et samarbejde med Klubben af kliniske undervisere i 

ergoterapi samt taget kontakt til Jordemødrene. Dette er med henblik på at finde 

muligheder for at dele erfaringer og drage fordele af hinanden fx ved arrangementer. Se 

også nedenstående afsnit om Arrangementer.  

Kompetenceprofilen                        
På fraktionens hjemmeside kan du læse funktionsbeskrivelsen for kliniske undervisere i fysioterapi. 

Beskrivelsen har efterhånden nogle år på bagen…  

Fraktionen er derfor indgået et samarbejde med Danske Fysioterapeuter og har nedsat en 

arbejdsgruppe med repræsentanter af kliniske undervisere fra regioner, kommuner, privat praksis og 

psykiatrien samt forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent, Michael Poulsen.  

Arbejdsgruppen er i fuld gang med at udarbejde en mere opdateret kompetenceprofil og den forventes 

færdig i løbet af efteråret 2022 til en høringsrunde i blandt andet Hovedbestyrelsen, Lederrådet under 

Danske Fysioterapeuter, Professionsuddannelserne og Fraktionen for Praktiserende fysioterapeuter.  

 

En hilsen fra TR i Fraktionen 
Vi er blevet kontaktet af medlemmer, som er bekymrede for ændrede arbejdsforhold pga. nye 

kontrakter med fysioterapeutskolen mht. antal studerende pr. klinisk underviser.   

Vi har undersøgt sagen hos Danske fysioterapeuter. Her kommer hovedpointerne: 

 

Det er vigtigt at adskille Kontrakten mellem skole/arbejdsplads og Egen ansættelse. Dog kan de 

selvfølgelig påvirke hinanden. 

Kontrakter 

Skolerne kan vælge at skrive 3-4 studerende i stedet for 4, hvilket er deres ret. Dette er bl.a. af 

hensyn til behovet for fleksibilitet ved færre/flere studerende på et hold og evt. ændrede forhold 

på arbejdspladsen fx en KUF på uddannelse eller andet.  

Arbejdspladsen får løn for det antal studerende, der er ude i klinisk undervisning, medmindre andet 

er aftalt. Men klinisk underviser får sin normale løn (kommune/region).  

 

Ansættelse 

Tjek din lønseddel jævnligt! Er man ansat som klinisk underviser, skal man have klinisk underviser 

løn hele tiden (løntrin 7 region/løntrin 8 kommune – medmindre man er indplaceret på A-skalaen). 



 

 

Er man ansat som vikar for klinisk underviser, skal man have løn som klinisk underviser, når man 

har studerende. 

Arbejdsgiver har ledelsesretten, og kan til en hver tid beslutte om din arbejdsplads skal være et 

klinisk undervisersted. Dette kan påvirke din ansættelse eller dine arbejdsopgaver.  

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller andre spørgsmål, så skriv eller ring endelig til os i fraktionen. 

Lars og Charlotte er til daglig også TR.  

 

Arrangementer 

Årsmøde 
• Årsmødet afholdes onsdag den 8. februar 2023, så sæt allerede 

kryds i kalenderen nu.  

Som altid ved vores årsmøder i Fraktionen har vi et fagligt oplæg. Vi 

har booket Helle Hedegaard Hein til at tale om motivation hos den 

studerende. Se mere på vedhæftede pjece → 

 

 

 

 

 

 

Gæste-arrangement 
I kraft af vores nye samarbejde har medlemmer af Fraktionen af kliniske 

undervisere i fysioterapi nu mulighed for at deltage i et arrangement af Klubben 

af kliniske undervisere i ergoterapi.  

 

Arrangementet er et oplæg af Christian Hjortkjær om utilstrækkelighed. Det 

foregår den 11/5 2023 i Odense. Nærmere informationer om tilmelding og pris 

følger, når detaljerne er på plads. Har du lyst til at deltage i arrangementet, så 

sæt allerede nu et kryds i kalenderen.  

 


