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Demokrati kontra Vold og Terror
Af Jesper Priskorn

Tiden nærmer sig for Amts -og kommunalvalget i november måned.
At sætte sin stemme gør en forskel.
Husk også når du stemmer, at det nok ikke er alle partier, der vil forbedre forholdende for offentligt
ansatte.
Men det vigtigste er dog at du stemmer - gerne personligt.

Denne opfordring og valg i almindelighed er jo demokratiets muligheder.

Verdenssituationen med terrorangrebet i USA viser med al tydelighed vigtigheden af demokratiet -
denne ubeskrivelige vold er udført af mennesker, som må være hjernevasket gennem et helt liv.
Hvordan kan man ellers få mennesker til at udføre en så bestialsk handling i en hellig krigs navn? Vi
er i Danmark og demokratiets navn opfostret til at kunne tage valg på godt og ondt. Uden at
retfærdiggøre volden er det udført af mennesker, som efter al sandsynlighed ikke har haft samme
muligheder.

Lad ikke enkelt-personer føre et korstog om kollektiv afstraffelse af alle muslimer.
Vi må derfor værne om vores demokrati og ikke lade vores vrede, afsky og foragt overfor denne
bestialske handling være udgangspunkt for, hvordan vi stemmer, modtager fremmede i vores land
eller i det hele taget lever vores liv fremover.

Lad ikke en lille gruppe fanatiske mennesker styre vores liv, tro på, at det at være medbestemmende
betyder noget - det at hjælpe andre mennesker i nød betyder noget, og lad Danmark være et godt
sted at være - uanset om man er rødhåret, sorthåret eller med blond hårpragt.
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JULEFROKO
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FESTMENU :
Forretter:

Røget laks med slikasparges og dild
Tun salat med ananas og dressing

Brydebrød og flute

Hovedretter:
Rosastegt oksefilet

Helstegt svinekam m. sprød svær

Bagt kartoffelmos
Lune pestomarinerede kartofler

Pastasalat med broccoli og nødder

Rødkålsråkost med mandarin og solbær
Blandet salat

Dessert:
Ris a la mande med kirsebærsauce

Kaffe og the med kransekage

BILLETTER SKAL KØBES PÅ TRYKKERIET VED TOVE ARVE!
AFDELINGER ELLER PERSONER DER BESTILLER SAMLET, KAN RESERVERE BORD.
BILLETTER KAN IKKE RESERVERES, MEN SKAL AFHENTES !
BILLETTERNE KAN KØBES D. 5. - 9. November og 26. - 30. November - ALLE DAGENE MELLEM 9.00 - 12.00
Af hensyn til brandmyndighederne er der et begrænset antal billetter på 225 stk.
PRIS: 130,- KR PRO PERSONA

TRYKKERIET Tove Arve tlf: 7789 3220
PSYKIATRIKLUBBEN Mette Grandjean og Jesper Priskorn tlf: 7789 3281

Revy:
Løgten/Skødstrup Revyèn

MUSIK:

“ DC BAND “

Med venlig hilsen
festudvalget

³

INVITATION TIL

PSYKIATRIENS  FÆLLES
JULEFROKOST

PSYKIATRISK HOSPITAL, FESTSALEN
SKOVAGERVEJ, RISSKOV

7. DECEMBER 2001
 KL. 18.00 - 01.30
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Farvel Bjarne og
velkommen Villads Villadsen
Af Jesper Priskorn

Vores mangeårige direktør Bjarne Krogh
har valgt at nyde sit otium og gå på
pension. Der skal herfra lyde en tak for
vores samarbejde i årene der er gået.
Bjarne har været en kaptajn for psykia-
trien, og han har altid været til at få fat
på.
En kaptajn, som gerne var med på nye
ideer og forslag til ændringer.
Det var dog en betingelse, at man altid
mødte velforberedt frem, løse ideer og
tanker skulle struktureres, men var de
det, var svaret næsten aldrig nej.

Tillykke skal der også lyde til vores
nye Amtspsykiatrichef Villads Villadsen,
som kommer fra en direktørstol på
Grenå sygehus.
Villads er nu på vej rundt i psykiatrien
og besøger alle afdelinger, vores ople-
velse af disse besøg er en engageret
chef der på en fornuftig måde sætter
sig ind i tingenes tilstand, med dristige
uddybende spørgsmål.
Vi tror at det bliver en værdig chef og
ser frem til et godt og konstruktivt sam-
arbejde.

Farvel til Bjarne Krogh

Villads Villadsen, t. h., bydes velkom-
men af Amtsdirektør Niels Aalund
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Åbent Hus og farvel Rolf

Af Jesper Priskorn

Tillidsrepræsentantkontoret er flyttet til nye lokaler i den “Gamle” afde-
ling 19, beliggende ved parken på Psykiatrisk hospital I Risskov.
Du vil kunne finde os ved at gå op af ståltrappen i gavlen længst nede i
parken.
Træningscentret “Motionshulen” som også er flyttet ned på afdeling 19,
bruger de andre indgange.

I forbindelse med flytningen bevarede vi de samme telefonnumre.
Men vi har fået en ekstra linie ind i huset.
Fællestillidsrepræsentant, Bent Hvolby har en direkte linie,
7789 3282
Psykiatriklubben Århus, 7789 3281

I forbindelse med vi holde åbent hus for de nye loka-
ler, holdt Rolf Verge som var fællestillidsrepræsentant
for sygeplejerskerne i psykiatrien i Århus amt - afsked-
reception. Rolf har valgt at prøve kræfter med en ny
erhvervbane, han er begyndt at læse Jura.
Vi er kede af at han på den måde forlader psykia-
trien, da han var en god samarbejdspartner og en
dygtig fællestillidsrepræsentant for sine kollegaer.
Vi vil ønske Rolf held og lykke med hans nye liv, og
mon ikke han dukker op i ny og næ.
På posten som ny fællestillidsrepræsentant for syge-
plejerskerne er valgt Lotte Kyndi, ansat på afsnit B5.
Tillykke med valget og med håb om et fremtidigt
godt samarbejde.
På posten som ny næstformand i HMU har man istedet
for Rolf, valgt Bent Hvolby.

Farvel til Rolf Verge

Ny næstformand: Bent Hvolbye

Chefsygeplejerske Ingelise Vad
ønskede til lykke med de nye
lokaler - og sagde farvel til Rolf
Verge.

VI KOMMER IGEN TIL JANUAR!
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Børne og Ungdomspsykiatrisk hospital
Af Jesper Priskorn

Ove Mikkelsen

Meget har været skrevet og sagt om
arbejdsmiljøet på B&U.
Udvalgformanden Ove Mikkelsen har
været den, som nok har pustet mest til
Ilden og med sine udtalelser har stødt
mange af vores medlemmer og andre
tidligere ansatte på B&U.
Ove Mikkelsen mener det er mig der
er den ansvarlige i forhold til den me-
die storm der har været om historien.
Der må jeg desværre melde hus forbi,
når man som politisk valgt person og
udvalgsformand udtaler sig i den grad
nedsættende og ikke ved nok om sit
område til at vide hvilke faggrupper og
under hvis ansvar behandlingen er
pladseret, må man forvente at blive
svaret igen.
Desværre er focuset flyttet fra det det
startede med, nemlig arbejdsmiljøet på
B&U.
Efter udsagn fra Tillidsrepræsentanten
er forholdende blevet forbedret, dialo-
gen og tonen styrket, og det tyder godt.

Ove Mikkelsen, som ud over at være
udvalgsformand, også er en del af FOA,
tillidsvalgt og har en bestyrelsespost i
afdelingen.
Jeg bad i forbindelse med denne histo-
rie sektorbestyrelsen og afdelings-
bestyrelsen om at tage stilling til om vi
i den kommende valgkamp, kan støtte
op om en kandidat som Ove Mikkel-
sen som i den grad har nedvurderet
vores medlemmer.

Sektorbestyrelsen hvorfra de involve-
rede medlemmer er tilhørende svarede
klar og bestem nej til en kommende
støtte.
Afdelingsbestyrelsen vil efter at have
hørt Ove Mikkelsens version og kun
hans, forsat bakke ham op.
Jeg har derfor bedt Afdelingsbestyrelsen
tage dette punkt op igen og høre sa-
gen fra begge sider, dette har jeg gjort
på baggrund af at afdelingsformanden
Grethe Enevoldsen havde indkaldt Ove
Mikkelsen og undertegnede til forsog-
ningsmøde.

På dette møde lovede Ove Mikkelsen
at skrive i Vingefanget og give en “
Undskyldning “ for sine udsagn som:
“Ledelsen er glad for at slippe af
med de voldelige portører” og

“Plejere og social-og sundheds-
assistenter ikke mere kan udføre
det komplicerede opgaver på B&U,
med bør overtages af Sygeplejer-
sker og psykologer”.

Sådanne udsagn viser med stor tydelig-
hed, at Ove Mikkelsen ikke har begreb
om hvilke opgaver vi som faggruppe
udfører og bør efter min mening stå til
trone for at vi ikke kan støtte en sådan
politiker til genvalg.

Men muligheden var der for en und-
skyldning. Ove Mikkelsen har indsendt
nedenstående “Undskyldning“.

Bedøm selv - men jeg ser det mere som
en snakken om den varme grød og
ovenikøbet klandre han tillids-
repræsentanter for ikke at gøre deres
arbejde godt nok. De har forsøgt at på-
virke situationen , men forgæves.
Derfor har jeg som skrevet i ovenstå-
ende bedt om at punktet bliver gen-
behandlet i afdelingsbestyrelsen.

Jeg kender ikke til
voldelige plejere!
Af udvalgsformand Ove Mikkelsen

Som folkevalgt må man lægge ryg og
øre til en del kritik og kun sjældent ros,
og en gang imellem kan nogen godt
finde på at spørge, om man da orker at
blive ved - hertil plejer jeg at svare, at

så længe jeg kan være med til at ud-
vikle og forbedre tilbudene til amtets
borgere, synes jeg det er spændende
at være med.

Det er da også første gang jeg har væ-
ret udsat for et så frontalt angreb, som
det jeg har været udsat for fra Jesper
Priskorn, endda repræsenterende en
faggruppe i den fagforening som står
mit hjerte nærmest.

At Jesper Priskorn ved den uformelle
samtale i marts måned talte på den sam-
lede personalegruppes vegne, fik jeg
slet ikke indtrykket af, hvorimod jeg
klart blev bibragt den opfattelse at ple-
jerne flygtede fra den ungdoms-
psykiatriske afdeling, og at en række af
dem forinden var bukket under for
arbejdspresset og den påståede dårlige
ledelse, hvilket jeg fandt meget bekla-
geligt.

Vi snakkede også om hvordan behand-
lingen af psykiatriske patienter havde
udviklet sig i de senere år, hvor fast-
spænding og medicinering var blevet
afløst af mere terapeutiske og pæda-
gogiske behandlingsformer, og i hvilket
omfang de meget voldsomt reagerende
unge kunne takles med disse behand-
lingsformer.
I samtalens løb snakkede vi også om
hvilke andre beskæftigelsesmuligheder,
der kunne være relevante for plejere,
som ikke ville vende tilbage i plejer-
arbejdet, og jeg foreslog her andre ar-
bejdsområder hvor deres faglige og
menneskelige kvalifikationer kunne
udnyttes.  Min oplevelse af samtalen var
en god og konstruktiv snak til gensidig
information.

Efter „mødet“ med Jesper Priskorn
havde jeg en snak med områdechef
Lars Mathisen, som er politikernes for-
bindelsesled til børne- og ungdoms-
psykiatrien i amtet, og han kunne be-
rette at sygehusledelsen i samarbejde
med forvaltningen og i dialog med de
ansatte, allerede havde iværksat en
række initiativer for at reducere belast-
ningen på det lukkede ungdomsafsnit
for såvel de ansatte som patienterne.
Når Jesper Priskorn fortsat ønsker flere
undersøgelser, synes jeg helt han over-
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ser, at hele området allerede er meget
velbeskrevet i det store udredningsar-
bejde som ligger til grund for den ud-
viklingsplan som amtsrådet vedtog i
februar og hvori fastlægges overord-
nede retningslinier for pladskapacitet,
bygningskapacitet, opgaveløsning, og
organisering af indsatsen samt kvalitets-
sikring, undervisning og forsk
ning.

Hermed er rammerne lagt for at ledelse
og medarbejdere, i det daglige samar-
bejde på institutionen, sammen skal vi-
dere udvikle børne- og ungdoms-
psykiatrien, det er jer som er fagfolkene
og eksperterne, vi politikere har fuld
tillid til ledelses- og samarbejdssvstemet
er et godt forum for dette arbejde.

Det bøme- og ungdomspsykiatriske til-
bud i Århus Amt er blandt de allerbed-
ste tilbud i hele landet til denne mål-
gruppe - det er ikke noget jeg finder
på at påstå - det er der bred anerken-
delse af i faglige kredse. Vi vil derfor
også i fremtiden opleve, at personale
rejser til nye udfordringer eller måske
endda headhuntes af andre amter.

At bøme- og ungdomspsykiatrien har
haft politikernes bevågenhed synes jeg
også kan ses af, at budgettet er øget fra
52 millioner kr. i 1996 stigende til 71
millioner kr. i 2001, og personalet er i
samme periode øget fra 150 til 195
medarbejdere.
Det kan være svært at forstå hvis hver-
ken tillidsrepræsentanter eller sikker-
hedsrepræsentanter har kunnet vinde
gehør hos ledelsen for en kritik af
arbejdsforholdene, hvis de har været så
opslidende og menneskeligt nedbry-
dende som beskrevet, og jeg vil da
opfordre til at man i sådanne situatio-
ner søger hjælp i fagforeningen.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege
at folkevalgte politikere er ganske al-
mindelige mennesker, som ikke har
nogen speciel indsigt i hverken psykia-
tri eller for den sags skyld andre fagom-
råder som de politisk beskæftiger sig
med, det ville sikkert heller ikke være
ønskværdigt hvis politikerne skulle til
at blande sig i det fagspe cifikke.  Poli-
tikernes opgave er at afstikke de over-
ordnede retningslinier gennem mål og
rammer, og det er herefter ude på de

enkelte institutioner at ledelse og med-
arbejdere gennem det daglige samar-
bejde udvikler institutionernes faglige
indhold - det er det vi i fagbevægelsen
definerer som demokrati på arbejdsplad-
sen, og det er faktisk mit indtryk at det
også er sådan medarbejderne ønsker
det.
At komme med nedladende bemærk-
ninger som de påståede ligger mig al-
deles fjern - også i betragtning af, at der
såvel inden for børne- og ungdoms-
psykiatrien som i voksen psykiatrien er
ansat mange dygtige og engagerede
plejere, som i dialog med ledelse og
andre personalegrupper har været, og
fortsat er med til at videre udvikle til-
budene til de psykiatriske patienter som
i en kortere eller længere periode er i
kontakt med hospitalerne.

Jeg ser frem til at politikere og ansatte
sammen kan fastholde at Århus amt er i
front i indsatsen for de psykiatriske pa-
tienter, erfaringerne viser at vi ikke kan
undvære hinanden.

Sidste nyt
Kilde: Østjyllands radio.

3 år i træk har op mod 40 procent af personalet på den
lukkede afdeling F på Børne-Ungdomspsykiatrisk hospital
i Risskov forladt deres stillinger til fordel for et andet ar-
bejde.
Det viser en redegørelse fra amtet.
Afdelingen har tidligere været i focus på grund af dårligt
arbejdsmiljø og mange tvangsforanstaltninger overfor de
unge. At personaleflugten er så omfattende, kommer bag
på Enhedslistens Peder Meyhoff.
Han betegner dem som skræmmende.
- Og tallene tyder på, at der stadig er store problemer på
afdelingen, siger Peder Meyhoff.
Århus Amtsråd skal på mødet 1.10.01 blandt andet se nær-
mere på problemerne på afdelingen.

Resultatet af Amtsrådsmødet 01.10.01.:
Peter Meyhoff`s redegørelse om arbejdsmiljøet på bl.a. af-
deling F på Børne -og Ungdomspsykiatrisk hospital og di-
rekte spørgsmål til udvalgsformand Ove Mikkelsen løb ud
i sandet.
Ove Mikkelsen ville ikke svare, men ville vende tilbage med
et svar på et senere møde. Man kunne få den tanke, at det
først vil bliver efter det kommende Amts-og kommunal-
valg!!!!
Man må også stille sig selv det spørgsmål, om amtets politi-
kere er ligeglade med arbejdsmiljøet! Heldigvis er der dog
nogle, der tør stille de ubehagelige spørgsmål - men hvem
tør svare?

Kæmp til det sidste..
- selv om situationen ser håbløs ud!
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HERKULESPRISEN 2001
Af Jesper Priskorn

Herkules prisen, er en pris der uddeles til en person der på
særlig måde har gjort en indsats for kollegaerne på arbejds-
pladsen, med det sigte at forbedrer deres fysiske og psyki-
ske arbejdssituation.

Werner Lund, Plejer ansat på Børne-og ungdomspsykiatrisk
hospital vandt i år prisen. Et stort tillykke, det var velfortjent.
Werner har siden 1993 været Instruktør, bestyrelsesmedlem
og daglig “opsynsmand” af træningscentret “Motionshulen”
beliggende på Psykiatrisk Hospital i Risskov, et tilbud for alle
ansatte i Psykiatrien i Århus Amt.
Hvis der er nogen der har fortjent denne pokal er det Wer-
ner, gennem de mange år “ Motionshulen ” har eksisteret har
han været bindeledet til medlemmerne, været den der har
fået ros og ris, hold maskinerne iorden, instrueret nye med-
lemmer, lukket vinduer efter lukketid og i det hele taget
sikret at stedet har kunnet fungere.

Denne Pris, må man af gode grunde også tildele psykiatriens
ledelse, som er en stor medspiller i dette træningscenter.
Psykiatriledelsen, med tidligere direktør Bjarne Krogh i spid-
sen, indgik velvilligt i et samarbejde med at stille lokaler og
midler til rådighed for opstarten af “Motionshulen”.
Dette har udviklet et træningscenter til glæde for 450 med-
lemmer og til stor glæde for brugerne af vores psykiatri.

Denne pris uddeles af PENSAM pension, pensionskassen for
FOA - medlemmer. Ryglidelser er for gennemsnits-
befolkningen grundlag for hver femte invalidepension, i so-
cial-og sundhedsområdet hvor FOA er beskæftiget er det hver
anden invalidepension som skyldes ryglidelser.

PENSAM er derfor gået i front for at forbedre arbejdsmiljøet
med denne pris, selvfølgelig i medlemmernes interesse, men
også for at kunne reducere invalidepensionerne og dermed
forhøje alderspensionen tilsvarende.
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Amtsklub - TR struktur
Af Jesper Priskorn

Århus Amt Randers, den 1. oktober 2001
Kommuneforeningen i Århus Amt

Vores j.nr.

Sagsbehandler:
Allan Hørsted/akh

Udviklingsplan for psykiatri-indsatsen i Århus amt og primærkommunerne i Århus amt.

I forbindelse med ovennævnte udviklingsplaner startede vi i de tre FOA afdelinger,
Silkeborg, Århus og Randers på initiativ fra vore tillidsrepræsentanter en drøftelse, om
hvorvidt FOA’s organisatoriske struktur på området matchede de mål og
udviklingsperspektiver, der ligger i udviklingsplanerne for psykiatri-indsatsen i
amtskommunen og dennes primærkommuner.

Konklusionen på en møderække afholdt i 2001 blev, at der skulle arbejdes for at tilpasse
FOA’s TR struktur, så den matcher de nævnte udviklingsplaner væsentlig bedre end i dag.
På den baggrund blev det besluttet at arbejde hen imod at lave et projekt med dette formål.

Opbygningen og beskrivelse af projektet startede på et seminar, hvor vort forbunds
udviklings- og uddannelsesafdeling og afdelingerne var repræsenteret sammen med
tillidsrepræsentanter fra psykiatrien.

Da resultatet af og kvaliteten i projektet er afhængig af et samarbejde med såvel Århus Amt
som med primærkommunerne skal jeg på vegne af de forannævnte tre FOA afdelinger
anmode om en drøftelse af mulighederne for og graden af Amtskommunens/kommunernes
deltagelse i et sådan projekt, der har det overordnede formål at matche udviklingen til
fordel for alle parter.

I det jeg afventer Deres henvendelse for en aftale om et møde, kan jeg oplyse, at
enslydende skrivelse er sendt til Amtskommune/kommuneforeningen i Århus amt.

Med venlig hilsen
Allan Hørsted
afdelingsformand

Som de fleste snart er bekendt er vi ved at lave om på TR strukturen og danne  en amtsklub
for FOA medlemmer i Psykiatrien, men tidsplanen er smuttet, Allan Hørsted, formand for
FOA Randers afdelingen, som er tovholder, har forfattet ovenstående brev.

Efter planen skulle vi nu være igang med at forhandle med Amt og Kommuneforeningen om
TR-struktur. Men vi forsøger først nu at få forhandlingsdatoer.

Men Allan Hørsted lover, at han nu er klar til at opfylde opgaven, så den kan være færdig til
den 31.10.01.
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Kritisk Sygdom
Af Jesper Priskorn

Kritisk sygdom forsikring, er nu også blevet en realitet for alle vores medlemmer der indbetaler til PENSAM.
Ordningen trådte i kraft d.1.januar 2001.
Klubben kan oplyse nærmere om forsikringsordningen ved henvendelse. Eller se www.psykiatriklubben.dk
Erfaringen viser allerede nu, at du skal selv være opmærksom på om du, hvis du bliver syg, har en diagnose som berettiger
til kritisk sygdom.
Som tillidsrepræsentanter har vi hjulpet 3 personer igennem til denne dækning allerede i år.
Bliver du syg og mener dig berettiget, kontakt da din tillidsrepræsentant og vi vil være dig behjælpelig med proceduren.

Nye Lokaler
Af Jesper Priskorn

Som det fremgår af ovenstående har vi fået nye kontor lokaler, igen.
Du er meget velkommen til at kigge forbi, få en kop kaffe og en snak.
Vi er endnu ikke kommet helt på plads og der vil ske nogle ændringer
af de nuværende lokaler - men der er ingen tvivl om det er nogle mere
rummelige og behagelige lokaler end i “Blækhuset”.
Vi håber og tror på at det nu er et sted vi skal blive i en årrække frem,
da det er 4 gang vi flytter indenfor få år.

Ceres besøg
Af Jesper Priskorn

Tirsdag d. 18 september var psykiatri-
klubben på besøg på Ceres bryggeri-
erne.
Det var desværre ikke mange der var
mødt op, 29 var tilmeldt, men “kun” 20
mødte op.
De der var mødt op fik til gengæld en
hyggelig aften, vor besøgchefen Tonni
Mikkelsen viste os rundt i bryggeriet og
fortalte om bryggekunsten.
Efter rundvisningen var vi i besøg-
skælderen og fik smagsprøver og smør-
rebrød.
Her blev vi også underholdt om de for-
skellige produkter og deres historie.
Jeg fandt besøget hyggeligt og mener
vi skal lave en tilsvarende tur i foråret.
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Udrykningsteamet
Af Bente Hauptmann og Klaus Holck

Nyhedsbrev
Lokalpsykiatriens Udrykningsteam har nu fungeret i 2 ½ år. Teamet er en kommunal indsats, men er aftalt som et samarbejde
med Århus Amt..
Der har i den forløbne tid vist sig at være et stort behov for, at sindslidende har mulighed for at få et akut besøg på
tidspunkter, hvor de fleste andre tilbud holder lukket. Pr. 1. Januar 2001 blev det derfor mellem amt og kommune aftalt at
fortsætte  med udrykningstjenesten stort set uden ændringer.

Udrykningsteamet fungerer alle dage i tidsrummet fra kl. 16 til kl. 7 næste morgen.
Århus Kommunes Socialvagt modtager de telefoniske opkald fra  kl. 16 til kl. 24, og den Psykiatriske Skadestue i Risskov
henvendelserne fra kl. 24 til kl.7 næste morgen. Socialvagten/Skadestuen kontakter den pågældende vagt i udrykningsteamet,
der herefter overtager kontakten med den sindslidende.

Indsatsen der ydes, er akut hjælp, omsorg, rådgivning og vejledning til den sindslidende. Tilbudet indebærer blandt andet et
besøg i den sindslidendes hjem, hvor medarbejderens opgave er at medvirke til at skabe tryghed, ro og balance i en ellers
urolig og kaotisk situation. Det er ligeledes teamets opgave at formidle kontakt til eksempelvis lokalpsykiatrien eller andre
relevante tilbud til personer, som ikke i forvejen har kontakt til eksisterende tilbud, men som har behov herfor.

Opgaven løses i de fleste tilfælde ude hos den sindslidende, og det vil sige uden opfølgning eller yderligere indsats. I nogle
tilfælde er der behov for opfølgning til f. eks en kontaktperson i psykiatrien, sagsbehandleren eller egen læge. Ved behov for
akut psykiatrisk udredning og behandling involveres psykiatrisk skadestue eller vagtlægen. Til tider er der brug for politiets
hjælp.

Teamets indsats rapporterers, registreres og beskrives hos os centralt og danner her grundlag for en erfaringsopsamling, både
med hensyn til behov, ressourceforbrug og i forhold til kvaliteten i indsatsen.
I år 2000 var der 872 henvendelser til teamets telefon. Heraf resulterede 242 i udrykninger og 104 i telefonsamtale med
teamets medarbejdere. De øvrige henvendelser blev klaret af Socialvagten og Skadestuen på Psykistrisk Hospital.
Langt de fleste henvendelser kommer fra brugeren selv. Tidsmæssigt er det i timerne før kl. 24, at der er flest henvendelser
- kun knapt 25% ligger efter midnat. Henvendelserne fordeler sig jævnt over ugens dage med en lille overvægt på søndage.
I 81 tilfælde blev den pågældende ledsaget til skadestuen.
Der opfølges efter behov. Her er det overvejende lokalpsykiatrien der efterfølgende bliver kontaktet.

Indsatserne er mangeartede og til tider meget komplicerede, hvorfor de 30 ansatte er erfarne medarbejdere, som alle i
forvejen er ansat i socialpsykiatrien. Der ydes en meget stor og kompetent indsats af medarbejderne på teamet.

Det blev fra starten aftalt mellem Amt og Kommune hvilken struktur, ressourcer og indsats man ønskede i udryknings-
teamet. Herunder blev det fra øverste ledelse vedtaget, at medarbejderne i udrykningsteamet skal kunne trække på nød-
vendig støtte og supervision i de institutioner, hvor de primært er ansat, samt at der herfra skal gives tjenestefri med løn til
deltagelse i kvartalsmøder og en årlig temadag på udrykningsteamet.
Dette er imødekommet med stor velvilje fra stort set alle de implicerede institutioner, hvilket vi på teamet er meget tilfredse
med og håber på vil fortsætte. Denne opbakning til medarbejderne fra deres bagland er meget betydningsfuld for teamets
indsats i marken.
Det er vores oplevelse at udrykningsteamet dækker et væsentligt behov hos brugerne, som alle de eksisterende støtte-
ordninger, socialpsykiatriske institutioner, Psykiatrisk Hospital og Lokalpsykiatrien også nyder godt af. Det er et akut støt-
tende netværk som er til rådighed for de sindslidende, og der gives en opfølgning til de primære behandlings- og støtteordninger
efter behov, således at den nødvendige kontinuitet i indsatsen sikres.

Vi har fået en ny leder af Lokalpsykiatriens Udrykningsteam, idet Vinnie Thomsen fratrådte sin stilling pr. 1. marts 2001, og
blev erstattet af  Bente Hauptmann, leder af Støtte- & kontaktpersonordningen og udviklingskonsulent i Psykiatri-
kontoret, Social Service i Århus Kommune.
Klaus Holck, som er psykiatrisk sygeplejerske og gruppleder hos Støtte- & Kontaktpersonerne, er daglig souschef på
udrykningsteamet og har således et  medansvar for at arbejdsopgaverne varetages på forsvarlig vis i en travl hverdag.

Vi håber på et fortsat godt samarbejde med jer, og er glade for at Lokalpsykiatriens Udrykningsteam nu er en permanent
ordning i Århus Kommune.
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Overenskomstkrav
Af Jesper Priskorn

Tillidsmandskredsen havde indkaldt til overenskomstmøde d. 16.08.01, på vores nye kontor.
Forventningen var stor, når vi tager i betragtning at vi til stadighed får at vide at vores lønninger har meget at indhente.
Skuffelsen var derfor ekstra stor, da der ikke mødte mere en enkel person frem.
Vi har derfor ved rund ringning og samling af indkomne postforslag sammensat følgende krav til vores nye overenskomstfor-
handlinger.

Generelle Krav:
6 ugers ferie - mulighed for 4 ugers samlet ferie

Overarbejde honoreres med 100 %

Der bør indgås overenskomst for tidsmæssige rammer for selvstændig-/flexibel arbejdstilrettelæggelse samt
ydes særskilt tillæg herfor.

Pensionsindbetalingen beregnes af den samlede indkomst.

Beregningen af „ferie med løn ændres, så ordningen økonomisk bliver sidestillet med aftalen om feriepenge.

Specielle krav:
Aflønning af amtsligt ansatte bostøtter, hjemmestøtter og ansatte i hjemmebehandlingsteams sidestilles med
aflønningen af de kommunalt ansatte hjemmestøtter.

Tillæg for arbejde på døgninstitution - i lighed med SL

Aftalen om feriekoloni ændres, således at den daglige arbejdstidsnorm ændres fra 7,4 til 12 t.

Arbejde på skærmede afsnit sidestilles med arbejde på lukket afsnit og der ydes samme tillæg.

Tillæg for brug af privat tøj bør forhøjes for ansatte med skiftende arbejdssteder (overtøjstillæg).
Ansatte i amt og kommune bør sidestilles.

Tillæg for at have praktikanter indføjes i overenskomsten

Tillæg for arbejde i psykiatrien - i lighed med SL.

Aflønning af afdelingsledere løftes til niveau for andre faggrupper i lignende stillinger.

Sektorbestyrelsens krav
De specielle overenskomstkrav prioriteres med hensyn til højere grundløn.

Højere ulempetillæg.

6 ugers ferie.

Vi vil ikke vælge løn fremfor frihed.

Omsorgsdage til alle.

Alle løntillæg skal være pensionsgivende.

Bedre videreuddannelsesmuligheder.

Efteruddannelse en ret.

Minimumskrav til tillidsvalgte.
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Krummen
Af Mette Grandjean

Arbejdsmiljø
For et stykke tid siden, i januar-num-
meret, skrev jeg i Krummen om min
egen arbejdsglæde, i det arbejdsmiljø
jeg færdes i til daglig. Vel vidende, at
det var på et tidspunkt, hvor mange af
klubbens medlemmer (og iøvrigt også
andre),ikke kunne nikke genkendende
til det. Af flere forskellige grunde. Det
var bl.a. på det tidspunkt, hvor perso-
nalet flyttede rundt og hvor mange på
B/U, søgte andre veje, bl.a. på grund af
arbejdsmiljøet. Eller mangel på samme.
Sommeren over har der været flere ind-
slag, om dette, i såvel den trykte presse,
som i tv.

Siden Krummen i januar-nummeret, har
jeg erfaret, at der er flere kollegaer i
psykiatrien, der er gået ned med fla-
get. Dygtige og vellidte kollegaer, med
mange års erfaring i rygsækken. Det er
vældig hårdt for den enkelte og meget
trist, at være vidende til. Og det giver
stof til eftertanke. Hvorfor er det så, at
det sker? På trods af, at de pågældende
netop er erfarende og dygtige.

Jeg er ikke i tvivl om, at det bl.a. hæn-
ger sammen med arbejdsmiljøet. At den
enkelte ikke har stor indflydelse på egen
arbejdssituation. At vi som kollegaer ikke
er nok opmærksomme på faresignalerne
hos hinanden, eller ikke orker det, på
grund af arbejdspresset. At vi gerne vil
gøre et godt stykke arbejde og falder i
“overansvarligheds-fælden”.

Sidst, men ikke mindst, er psykiatrien,
som helhed, midt i en brydningstid, hvor
omlægninger høre til dagens orden.
Gamle initiativer bliver nedlagte og nye
dukker op. Tiltag der alt andet lige, kan
give utryghed i vores arbejde.
Det stiller store krav, til den enkelte
medarbejder, som udover at være
omstillingsparat og udviklingsminded,
også skal udfylde den opgave, vi er sat
i verden til at udføre, nemlig at tage os
af patienterne. Det stiller samtidig krav
til vores opmærksomhed for hinanden,
til den nærmeste daglige leder og ikke
mindst til de, der får de gode ideer til
udvikling og omlægning.

Der er efterhånden en vis erfaring i, at
lave tingene om i Psykiatrien. Allige-
vel er det vigtigt at omstillingsproces-
sen til stadighed bliver kigget efter i
sømmene. Hvad der har virket en gang,
et sted, virker nødvendigvis ikke næ-
ste gang, det næste sted, med nye
mennesker, andre rammer og forskel-
lige vilkår.

For at undgå, de førstomtalte situatio-
ner, hvor medarbejdere går ned med
flaget, skal der fra planlæggernes side
(=ledelsen), være opmærksomhed på,
at tingene bliver laveti en rækkefølge
og et tempo, personalet kan følge med
i. Og at den enkelte medarbejder, føler
sig hørt og har indflydelse på egen ar-
bejdssituation.

Det er altid spændende med udvikling
og udfordringer i arbejdet. I en fælles-
proces, hvor arbejdsglæde er selvfølge,
udvikling et must og ansvar for fælles-
skabet er på dagsordenen, på alle ni-
veauer “høj som lav”.
Til gavn for arbejdsmiljøet.

LØNFORHANDLING
Af Bent Hvolby - fællestillidsrepræsentant

Det er igen tid til lønforhandling. I juli nr. af Vingefanget blev der orienteret om,
at vi snart skulle i gang igen. Processen er blevet lidt forsinket, men det er aftalt
mellem psykiatriledelsen og FOA, at forslagene skal udveksles den 1. oktober.
Alle beklager sig over Ny Løn og alle vil gerne have mere i løn.

Har du spurgt din leder, hvorfor hun/han ikke har fundet det aktuelt at indstille
dig til lønforhøjelse?
Hvad er det så lige der afholder netop dig fra at kræve mere i løn?
Og hvorfor har du ikke kontaktet mig m.h.p. en lønforhandling?

Jeg hjælper meget gerne med at formulere dine krav. Og jeg kommer også gerne
ud til personalemøder for at vi der kan tale om Ny Løn eller mangel på samme.
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FOA
Nyt fra
fællestillidsmanden

Fællestillidsrepræsentant Bent Hvolby

Korrigeret sygefravær for Århus Amt
Tidligere oplyste tal for sygefraværet i Århus Amt har været behæftet med den fejl, at nogle barselsorlovstimer fejlagtigt er
placeret som sygefravær.

Dette er nu rettet og sygefraværsprocenten er nu reduceret med 0,08%.

VIRKSOMHEDSAFTALE
Arbejdsmiljøloven forpligter arbejdspladser, som ikke har noget sikkerhedsudvalg at udforme en virksomhedsaftale som
beskriver hvordan sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal foregå.
Efter at Århus Amt har lavet en MED aftale, har mange afdelinger/områder valgt en enstrenget model uden sikkerheds-
udvalg. Disse steder har man pligt til at udforme en virksomhedsaftale.
Det er besluttet, at alle afdelinger/områder skal udforme en virksomhedsaftale.

En sådan aftale for virksomheden Århus Amt er nu udformet af Fælles-MED-udvalget. Der bliver også lavet en vejledning, så
alle kan komme i gang med at lave deres lokale virksomhedsaftale.

VOLDSPOLITIK
Fælles-MED-udvalget i Århus Amt har lavet en voldspolitik med tilhørende vejledning.
Alle afdelinger skal have lavet en lokal voldspolitik, så hvis du ikke har kendskab til en sådan politik i din afdeling, skal du
kontakte dine lokale MED-udvalgsmedlemmer for at få den udleveret eller måske for at høre hvor langt man er fremme med
udformningen af voldspolitikken.
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PSYKIATRIPLANENS REALISERING
Tingene sker hurtigt nu. Arbejdsgrupperne er nedsat og i gang med arbejdet. Jeg vil derfor stærkt anbefale, at alle følger med
på netværket for at holde sig orienteret om hvad der sker.
Er der ikke netadgang der hvor du arbejder, kan du bede om, at referater m.m. bliver printet ud og sat på opslagstavlen, så
alle har mulighed for at holde sig orienteret

Overordnet er der nedsat en Følgegruppe.

Følgende arbejdsgrupper er nedsat:
Arbejdsgruppe vedr. udvikling af de gerontopsykiatriske behandlings- og botilbud.
Arbejdsgruppen vedr. etablering af lokalpsykiatriske enheder.
Arbejdsgruppen vedr. etablering af Den Centrale Enhed.
Undergruppen vedr. etablering af Klinik for Angst og Personlighedsforstyrrelser.
Undergruppen vedr. etablering af Klinik for Affektive Lidelser.
Arbejdsgruppe vedr. uddannelse og kompetenceudvikling.
Psykiatriens EPJ-implementeringsgruppe (elektronisk patient journal)

INSPIRATIONSGRUPPE
Oversygeplejerske Asger Bjerre har nedsat en inspirationsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra afd. A og B.

Formålet med gruppen er:
at en tværfaglig gruppe af medarbejdere ved afd. B samt kommende medarbejdere ved afd. A får lejlighed til at give deres
mening til kende samt formidler andre medarbejderes holdning i forhold til de 2 nævnte områder (etablering af den
lokalpsykiatriske enhed samt udviklingsplan for Århus-regionen)

at give medarbejderne i inspirationsgruppen lejlighed til at få relevant information vedr. opgaver og struktur i den nye
region Centrum-Nord-Djursland

at disse informationer også spredes blandt de øvrige medarbejdere

FLEKSYDELSE
Et nyt tilbud for dig, der er visiteret til et fleksjob

Ligegyldig om du er beskæftiget på almindelige vilkår eller særlige vilkår, bør forholdene være så ens som mulige.  Alle skal
have ret til et arbejde og det selvværd ogfællesskab, der følger med.

Den nye lov om fleksydelse træder i kraft den 1. juli 2001 og erstatter den hidtidige lov om seniorydelse.  Jeg forventer, at
mange vil være med, da der i forhold til seniorydelsen er betydeligt flere, som kan få gavn af fleksydelsen.

OM FLEKSYDELSE
KAN JEG KOMME MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN?
Fleksydelse er et tilbud til dig, som ikke står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.  Ydelsen er altså et nyt tilbud til dig, der
er i et fleksjob, eller som er visiteret til ét.  Ligesom andre, der er med i en efterlønsordning, får du nu mulighed for at trække
dig tilbage fra arbejdsmarkedet, når du fylder 60 år.

HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT Få RET TIL FLEKSYDELSE?
Du skal være visiteret til fleksjob.  Du skal desuden indbetale fleksydelsesbidrag eller indtil visitationen være medlem af en
anerkendt arbejdsløshedskasse og indbetale efterlønsbidrag.  Bidraget skal betales i 25 ud af 30 år.

Er du over 35 år i dag, kan du stadig komme med i ordningen. Forskellige overgangsordninger sikrer, at de fleste får
mulighed for alligevel at komme med.

HVAD KOSTER DET AT VÆRE MED?
Fleksydelsesbidraget udgør ca. 340 kr. (2001) om måneden; et beløb, der kan trækkes fra i skat.
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HVOR STOR ER FLEKSYDELSEN?
Mod at betale fleksydelsesbidrag frem til du bliver 60 år, kan du få udbetalt fleksydelse, når du fylder 60 år.  Den svarer til 91
pct. af højeste sygedagpengesats - i dag ca. 138.000 kr. om året (2001) før skat.  Ydelsen bliver udbetalt, til du får ret til
folkepension.

HVORDAN MELDER JEG MIG TIL?
Når loven om fleksydelse træder i kraft den 1. juli 2001, vil alle, der bliver visiteret til et fleksjob fra denne dato, automatisk
blive tilmeldt ordningen om fleksydelse.

Hvis du allerede er visiteret til et fleksjob, skal du selv tilmelde dig ordningen.  Det kan du gøre ved at henvende dig til
Fleksydelseskontoret.  Vær opmærksom på, at den sidste frist er den 1. oktober 2001,hvis du skal have medregnet de
perioder før 1 . juli 2001, hvor du er visiteret til fleksjob.  Det er meget vigtigt at overholde denne frist, da det kan få
betydning for dine muligheder for at anvende lovens overgangsregler.

KAN JEG MELDE MIG FRA ORDNINGEN?
Ordningen er helt frivillig - ligesom efterlønsordningen.  Når som helst du ønsker det, kan du melde dig ud af
fleksydelsesordningen.  Hvis du vælger det, bliver dine fleksydelsesbidrag overført til din egen pensionsordning.

HVAD NU MED EFTERLØN OG SENIORYDELSE?
Har du været med i efterlønsordningen, indtil du blev visiteret til fleksjob, kan du over-føre denne anciennitet til
fleksydelsesordningen.  Får du senere et job på almindelige vilkår, kan din anciennitet i fleksydelsesordningen også overfø-
res til efterlønsordningen.

Fleksydelsen erstatter den nuværende seniorydelse.  Hvis du får seniorydelse i dag, vil du automatisk blive overført til den
nye ordning.

HVOR FÅR DU MERE AT VIDE?
Du kan læse mere om fleksydelsesordningen i pjecen „Fakta om fleksydelse - for dig som er visiteret til fleksjob“, eller på
Fleksydelseskontorets hjemmeside:
www.fleksydelse.dk, hvor du kan finde en tilmeldingsblanket, loven og anden relevant information om ordningen. Har du
spørgsmål, så ring eller skriv til:

Fleksydelseskontoret
Admiralgade 31
1060 København K
tlf.: 3392 9300
E-mail: fleksydelse@sm.dk

EU rører ikke ved pensionerne
EU vil ikke blande sig i strukturen for de enkelte medlemslandes pensionssystemer.  Det understregede EUs kommissær for
beskæftigelse og sociale anliggender, Anna Diamantopoulou under en debat i Europa-Partamentet i juli.
- Der findes ikke noget tilfælde, ikke noget som helst tilfælde af harmonisering af pen
sionssystemerne.  Det er både af tekniske og politiske årsager, eftersom der ikke fin
des noget retsgrundlag for noget sådant.  Det er også af tekniske årsager, eftersom det er fuldstændig umuligt at harmonisere
systemer, der er forskelligt opbygget og finansieres forskelligt, sagde Anna Diamantopoulou.  Hun understregede herefter, at
hendes ord var særligt møntet på det danske system.
Kommissærens svar faldt efter en kommentar fra Helle Thorning-Schmidt.  Hun spurgte, om hun kunne få en bekræftelse fra
kommissæren på, at Kommissionen ikke er ude på at underminere de eksisterende pensioner i medlemslandene.
Debatten drejede sig om „nationale strategier for sikre og bæredygtige pensioner gennem den åbne koordineringsmetode“.
EU-landene vil udarbejde en strategi, der skal sørge for, at der i fremtiden vil være pension til de borgere, der i dag er forholds
vis unge.  Det skal sikres med den såkaldte åbne koordineringsmetode.  Den går ud på, at EUs medlemslande hver især
fastlægger nogle mål på pensionsområdet, og at medlemslandene derefter holder hinanden i ørene.
EU vil sikre, at ingen lande fører en økonomisk, uansvarlig politik på området med alt for høje udgifter til pensioner.
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Fagforeningernes chance i EU
Af Helle Thorning-Schmidt

Nogle gange må vi se lidt længere end
vores egen næsetip. Noget, der kan
virkeoverflødigt og forstyrrende for par-
ter på det danske arbejdsmarked, kan
være til gavn for parterne på de andre
EU-landes arbejdsmarkeder. l sidste ende
vil det måske sætte en tyk streg under
vores egen aftale model.

Det kommende EU-direktiv om infor-
mation og høring på arbejdsmarkedet
ligner en revolutionerende ændring af
arbejdsmarkederne i mange af EU’s
medlemstande. Lønmodtagere i alle EU-
lande får mulighed for at udveksle syns-
punkter med ledelsen i virksomheder,
der står foran en overtagelse eller en
anden større ændring.  Arbejdsgiverne
forpligtes desuden til at informere de-
res ansatte om virksomhedens generelle
økonomiske udvikling.
For lønmodtagere vil disse regler betyde,
at de kan påvirke forandringer i virk-
somheden til det bedre, og de kan være
med til at sikre, at omstruktureringer sker
med så få menneskelige omkostninger
som muligt.

I Danmark har vi allerede information
og høring.  De rettigheder er reguleret i
aftaler om samarbejdsudvalg mellem ar-
bejdsmarkedets parter.  Aftalerne gæl-
der for hovedparten af arbejdsmarke-
det herhjemme. Der er desuden bestem-
melser om information og høring i lov
om lønmodtagernes retsstilling ved
virksomhedsoverdragelse og i loven om
kollektive afskedigelser.

EU-direktivet kolliderer ikke med afta-
lerne mellem danske arbejdsgivere og
lønmodtagere. Medlemslandene kan
overlade det til parterne på deres ar-
bejdsmarked at aftale det nærmere ind-
hold.  Det står i direktivet.
Derfor glæder det mig, at regeringen
stemte for dette direktiv i Rådet.

Den danske fagbevægelse har traditio-
nelt haft indvendinger mod fælles reg-
ler om information og høring.  Fagbe-
vægelsen var tidligere af den opfattelse,
at direktivet ikke indeholder elemen-
ter, der kan være grænseoverskridende
mellem EU-landene.  Ellers vil det være
i strid med nærhedsprincippet. Jeg
mener, at direktivet om information og
høring er grænseoverskridende.  Hvis
virksomhederne i ét EU-land har mulig
hed for at undlade at tage medarbej-
derne med på råd ved større ændrin-
ger af strukturen i en virksomhed, vil
virksomhederne i det land ikke behøve
at tage så meget hensyn til medarbej-
derne ved en omstrukturering.  Det vil
alt andet lige få store virksomheder til i
højere grad at placere datterselskaber i
landet.
Det er en unfair konkurrencefordel på
bekostning af arbejdstagerne, og det vil
direktivet om information og høring
bremse.  Hvis det lykkes, viser direkti-
vet sin eksistensberettigelse.

l Storbritannien har parterne på arbejds-
markedet ikke tradition for aftaler på
arbejdsmarkedet.  Når britiske lønmod-
tagere får de rettigheder, som er inde-
holdt i direktivet, er der lagt op til en
kolossal forandring af mentaliteten på
det britiske arbejdsmarked.
Arbejdsgivere og lønmodtagere vil
komme til at arbejde tættere sammen
om løsninger på kriser og omvæltnin-
ger.  Når de to parter indgår sådanne
aftaler med hinanden, er der en helt
anden opbakning til aftalerne. De vil
ikke længere være noget, regeringen
trækker ned over hovedet på parterne.

Siden Margaret Thatcher i 1980’erne
tvang lovregulering igennem på indu-
striområdet, har fagforeningerne været
kørt ud på et sidespor.  Nu kan fagfor-
eningerne for alvor indtage scenen.  Det
kræver imidlertid, at de går til høringer
med konstruktive forslag til kriseløsning
i tasken.
Hvis de britiske fagforeninger først og
fremmest agter at bruge deres nye
muligheder til at stille sig i vejen for
ændringer, tager arbejdsgiverne dem
aldrig seriøst.  Fagforeningerne vil blive
kørt tilbage på sidesporet, hvor eneste
mulighed for reel indflydelse hedder
strejke.

Det vil være til skade for lønmodta-
gerne, som går glip af muligheden for
at få gennemført omlægninger, der ko-
ster så få jobs som muligt.

Hvis britiske og andre europæiske
lønmodtagerrepræsentanter griber de-
res nye rettigheder an på den rette,
progressive måde, er vejen banet for
mere indflydelse på de europæiske
arbejdsmarkeder.  Måske vil EU-landene
bruge de gode erfaringer som grundlag
for mere samarbejde om løsninger på
arbejdsmarkedsområdet frem for lovgiv-
ning.
Det kunne ligne et gennembrud for den
danske model på det europæiske ar-
bejdsmarked.  Og jo flere elementer af
samarbejdsmodellen, der accepteres, jo
mere forstummer talen om et EU-pres
på den danske model.
Regeringen skal have ros for at gå ind
for direktivet om information og høring.

Kolbøtte fra Krarup

Ole Krarup, medlem af Europa-Parla-
mentet for Folkebevægelsen mod EU,
må have været en smule forvirret op til
Parlamentets samling i Strasbourg i juli
måned.  Han havde stillet et spørgsmål
om, hvorfor det svenske formandskab
under EU-topmødet i Gøteborg „i strid
med Schengen-konventionen gennem-
førte en omfattende og intens grænse-
kontrol“.

Kort forinden havde Krarup og andre
EU-modstandere forsøgt at få lov tit at
lægge sag an mod statsminister Poul
Nyrup Rasmussen for grundlovsbrud,
fordi Danmark er trådt ind i Schengen-
samarbejdet.

Pudsigt, at Ole Krarup godt ville bruge
Schengen-samarbejdet til at sikre demon
stranter mod EU fri indrejse til Sverige.
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Venstres uendelige gaveregn
Venstre vil for enhver pris vinde det
kommende folketingsvalg.  Og alle me-
toder bliver taget i brug.  I løbet af det
seneste år har Venstre både foretaget
adskillige afgørende holdningsskift på
centrale velfærdsområder og fraveget
sine tidligere krav om massive skatte-
lettelser.  Og nu har Venstre indledt
næste fase, hvis vigtigste ingrediens er
en lind strøm af gyldne valgløfter.

I foråret lykkedes det for regeringen og
amterne at fremskaffe et økonomisk
råderum på 1,6 mia. kr. ekstra til syge-
husene, hvoraf statskassen finansierer
knapt en mia.

Straks gik Venstre på banen og lovede,
at amterne kunne få 1,5 mia. ekstra til
sygehusene uden selv at skulle bidrage
til finansieringen.

Hen over sommeren begyndte Vens-
tres gaveregn for alvor at øse ned over
vælgerne.  Venstre lover pludseligt og
stik mod tidligere udmeldinger 1 års bar-
selsorlov.  Og dermed kunne de være
sikre på at overgå Socialdemokratiets
forslag om 9 måneders barselsorlov,
som blev formuleret i ligestillings-
politikken i 1999.
Venstre glemmer blot at fortælle væl-
gerne, at prisen for 1 års barselsorlov
samtidig betyder et farvel til børne-
pasningsorloven på op til 1 år oven i
barselsperioden.

Senere foreslår Venstre desuden at gen-
nemføre ret til deltid ved lov. I begge
tilfælde undlader Venstre at fortælle,
hvordan de vil øge arbejdsstyrken for
at kompensere for de mange, som for-
lader den helt eller delvist som følge af
længere barsel og øget deltidsarbejde.

I august måned tager gaveregnen fuld-
stændig overhånd.

Med få dages mellemrum lover Venstre
blandt andet:
Enestue til alle svært syge.  Pris: 1 mio.
kr. pr. enestue.
Straksafskrivning af EDB-udstyr.  Pris:
2,7 mia. kr.
Frit valg af plejehjem og hjemmehjælp
samt private plejeboliger.  Pris: 500
mio. kr.
Skattefrihed ved udlejning af værelser.
Pris: 200 mio. kr.
Lettere at etablere egen virksomhed.
Pris: 500 mio. kr.
Udvidet orlov til pasning af syge og
handicappede familiemedlemmer.
Pris: ukendt
Flere penge til IT og forskning.
Pris: 2 mia. kr.

På sommergruppemødet fremlagde
Venstre 55 forskellige forslag til en sam-
let pris af minimum 6,5 mia. kr.  Forin-
den offentliggjorde Venstre og Konser-
vative deres plan for de første 100 dage
med en borgerlig regering.  Pris: mini-
mum 4 mia. kr.

Sparsom finansiering
Mens Venstres gyldne valgløfter ingen
ende vil tage, er partiet langt mere
sparsommelig med forslag til, hvordan
de glade dage skal finansieres.  Indtil
videre ligger det dog fast, at Venstre vil
finansiere den forlængede barselsorlov
ved at spare 1,5 mia. kr. på aktivering
af arbejdsløse. Løftet om 1,5 mia. kr.
ekstra til sygehusene vil de skaffe ved
besparelser på ulandsbistanden. 500
mio. kr. ekstra til hjemmehjælpen fin-
der de ved at spare på overflødige råd
og nævn.  Og løftet om at gøre det let-
tere at starte egen virksomhed har Ven-
stre tænkt sig at indfri ved at spare 500
mio. kr. på erhvervstilskud.

Hvordan Venstre har tænkt sig at frem-
skaffe resten af de mange milliarder, er
i skrivende stund usikkert.
Og det bliver helt sikkert også svært.
For i løbet af den store debat om skatte-
stoppet afskrev Venstre sig muligheden
for at spare ved at fyre offentligt an-
satte, skære i overførselsindkomsterne
og spare på velfærdsydelserne.  Skatte-
og afgiftsstigningerhar været fuldkom-
men udelukket siden formuleringen af
skattestoppet.  Og Venstre har for længst
erkendt, at der alligevel ikke er store
milliardbeløb at spare ved at udlicitere
den offentlige service.

Mens Venstres gyldne valgløfter ingen
ende vil tage, er partiet langt mere spar-
sommelig med forslag til, hvordan de
glade dage skal finansieres

Lokalkurset 2001 startede op d.
01.10.01. Som det fremgår af billedet
var interessen stor.
Underviser Pernille Brok fra Albatros
var virkelig istand til at sælge varen.
Alle ser frem til de næste 2 dage i
selskab med projektarbejdet.
Men først skal alle ideudvikle og
vende tilage med en projektbeskri-
velse.
Vi vender tilbage med resultatet - el-
ler et lille resume af de kommende
dage - i næste nummer af bladet.

Projekt  Lokalkursus
Af Jesper Priskorn
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LAVESTE LEDIGHED I MANDS MINDE
Man skal tilbage til 1976 for at finde en juni måned med færre arbejdsløse end i år. I gennemsnit gik 129.600 danskere
arbejdsløse, svarende til 4,7 pct. af arbejdsstyrken. Korrigeret for sæsonudsving var antallet af arbejdsløse i juni 144.800 mod
145.500 i maj. Det svarer til 5,2 pct. af arbejdsstyrken.

Også et par andre, aktuelle nøgletal er der grund til at glæde sig over:
Betalingsbalancen får det stadig bedre. For de senest opgjorte 12 måneder – juni 2000 til maj 2001 – var der et overskud på
38,5 mia. kr. I de forudgående 12 måneder var overskuddet på 17,3 mia. kr.

Aldrig før er så få blevet afvist til en videregående uddannelse som i år. I alt 58.859 søgte ind, og 47.710 blev optaget på et
af de studier, de havde ønsket sig.

MARKANT UDMELDING FRA METALFORMAND OM PARTISTØTTEN
Et af sommerens forholdsvis få politiske debatemner har været fagbevægelsens støtte til bl.a. Socialdemokratiet. Felttoget er
blevet anført af Venstre, bakket op af flere landsdækkende medier.

Angrebene på fagbevægelsen blev drøftet på hovedbestyrelsesmødet i Metal i juni, og formanden Max Bæhring sagde i den
forbindelse bl.a.:

”- Man kritiserer, at fagbevægelsen bruger kontingentkroner til politiske formål. Støt
ten er på 10 kr. pr. medlem pr. valg eller 83 øre pr. Metalmedlem hver måned. Har man ideologisk kvababbelse over det
beløb, kan man endda reservere sig.

- Men skulle vi tie stille, når det bliver fremlagt skatteforslag, som vil koste mange af vores medlemmer 3.000 kr. om året,
mens højtlønnede i Hellerup scorer 15.000 kr.? Skulle vi afstå fra at bruge kræfter, energi og penge på at bekæmpe et sådant
forslag?

- Pengene i lønmodtagernes arbejdsmarkedspension investeres bl.a. i aktieselskaber – og her er der ingen, der spørger os,
om vi vil bidrage til de borgerlige partier. Det afgøres suverænt af dem, der sidder på aktiemajoriteten.

- Det ville i øvrigt være interessant at få oplyst, hvor meget vi alle som forbrugere bidrager med til de borgerlige partier, når
vi køber strøm, mælk, smør og øl. Det ligger jo fuldt oplyst, hvad fagbevægelsen betaler til Socialdemokratiet. Det var en
værdig opgave for medierne at få oplyst, hvad erhvervslivet og vi som forbrugere betaler til Venstre og de konservative.”

NYT SYSTEM PÅ VEJ FOR ARBEJDSSKADER
Regeringen fremlægger til efteråret forslag til en reform af arbejdsskadesystemet. Det fastslår socialminister Henrik Dam
Kristensen (S) i et svar til Folketinget.
Reformen kommer især til at dreje sig om at få bragt de lange sagsbehandlingstider ned. Derudover skal selve skade-
begreberne udvides, og der skal skabes en større sammenhæng med resten af det sociale område.

DERFOR NEDSÆTTES BRUTTOSKATTEN IKKE
Når arbejdsmarkedsbidraget – bruttoskatten – på 8 pct. ikke sættes ned, er det, fordi regeringen og et flertal i Folketinget i
1998 vedtog, at indtægterne også skal dække udgifterne til fleksjob, revalidering, skånejob og førtidspension.

Det har skatteministeren præciseret i et svar til et folketingsmedlem, som henviste til tidligere regeringsudtalelser om, at
bidragets størrelse skulle følge udviklingen i ledigheden.

Skatteministeren skriver, at man i 1998 kunne se, at arbejdsmarkedsbidraget efter reglerne skulle sættes ned i 1999, ”hvilket
man i lyset af den forværrende makroøkonomiske situation fandt uhensigtsmæssigt”. Derfor samlede man arbejdsmarkedsbi
draget i én fond – Arbejdsmarkedsfonden – og besluttede, at den skulle betale for de fire yderligere områder.

Ved at lægge de fire nye områder ind under fonden blev underskuddet større. I finansloven for i år regner man med, at
underskuddet bliver på 15 mia. kr. Derfor afviser skatteministeren, at der er basis for at sætte arbejdsmarkedsbidraget ned.
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BEDRE OPFØLGNING VED SYGEDAGPENGE
Den 1. juli trådte de nye regler om sygedagpenge i kraft. Der er sket en række ændringer, som har til formål at fremme en
tidlig opfølgning og samtidig give større fleksibilitet for arbejdsgiverne.
Arbejdsgiveren kan nu anmelde en ansats sygefravær direkte til kommunen uden den ansattes underskrift. Kommunen skal
efterfølgende indhente oplysninger hos den sygemeldte om fraværsårsagen. Såfremt arbejdsgiveren finder det hensigts-
mæssigt, kan han stadig anmelde fraværet og anmode om refusion på samme blanket. Af hensyn til kommunens tidlige
opfølgning er fristen ændret fra 6 til 4 uger.

INVESTERING I TRIVSEL GIVER GODT UDBYTTE
Det betaler sig at investere i medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet. Det kan skabe vækst for virksomheden og styrke
konkurrenceevnen. Det er konklusionen på en evaluering af ”Puljen til fremme af et bedre arbejdsliv og øget vækst” under
Arbejdsministeriet.
Formålet med puljen har været at skabe forandring på mindre og mellemstore arbejdspladser. I alt 95 mio. kr. blev fordelt
blandt 228 virksomheder, alle med op til 250 medarbejdere.
Puljen har ført forbedringer med sig. En stor del af medarbejderne siger, at deres evner nu udnyttes bedre, at der er mere
dialog med ledelsen, og at de har mere indflydelse og kontrol med eget arbejde end før. Også hos ledelsen mærkes forandrin
gerne fra projekterne. Det vurderes fx, at medarbejdernes fleksibilitet er større, at de tager ansvaret for flere funktioner i
virksomheden, og at kvaliteten i produkterne erøget og fejlene blevet færre. De mange erfaringer vil nu blive videregivet
til andre virksomheder.

PERSONLIGT ANSVAR VED OPERATIONER
Et rygeophør på 8 uger før en operation og forsigtig omgang med alkohol i en perio
de på 4 uger før operationen vil reducere risikoen for efterfølgende komplikationer væsentligt. Det fremgår af en rapport fra
Sundhedsstyrelsen, som nu vil indgå i oplysningsarbejdet i tilknytning til regeringens store folkesundhedsprogram.

VENSTRE SKABER TOTAL FORVIRRING OM
SYGEHUSENES OG AMTERNES FREMTID
Det er lykkedes Venstres ledelse at skabe total forvirring om partiets holdning til den fremtidige sygehusstruktur og dermed
amternes eksistensberettigelse.
Først sagde den politiske ordfører Ulla Tørnæs, at partiet straks efter valget vil have nedsat et hurtigt arbejdende ekspert-
udvalg, der skal udarbejde forslag til en ny struktur for sygehusvæsenet.
Begrundelsen for forslaget var, at det frie sygehusvalg og amternes forskellige skattegrundlag vil gøre det stadigt vanskeli-
gere for yderamterne at opretholde et tilfredsstillende sygehusvæsen.
Hun henviste til en status fra Sundhedsstyrelsen over konsekvenserne af det frie sygehusvalg. Den viser, at det først og
fremmest er patienter i ydre beliggende amter som Ribe og Storstrøms amter, der fravælger deres egne sygehuse. Disse
amter skal så betale for patienternes behandling i andre amter.
Men efter meget højlydte protester fra bl.a. Venstres amtsborgmestre måtte andre fra partiledelsen på Christiansborg tage
afstand fra den politiske ordførers udtalelser. Venstre vil hverken have nedsat et strukturudvalg eller have nedlagt amterne,
sagde de.

DE KONSERVATIVE OG DANSK FOLKEPARTI PRESSER VENSTRE
Dementi eller ej – det er fortsat et åbent spørgsmål, hvad der vil ske med sygehusvæsenet, hvis der kommer en borgerlig
regering efter næste valg. Venstre søger at lægge låg på den interne debat her lige før amtsrådsvalget, men det er oplagt, at
partiet ønsker væsentlige ændringer inden for sygehusvæsenet.
Det frie sygehusvalg og partiets ønsker om, at pengene skal følge patienten, vil få mærkbare konsekvenser. Både når det
gælder de mindre sygehuses eksistensmuligheder, og når det gælder forholdet mellem offentlige og private sygehuse.
Det fremgår også af udtalelser fra Venstres næstformand, Lars Løkke Rasmussen, der for nylig sagde til Ritzau: ”- Nogle
strukturer vil givetvis komme til at se anderledes ud, men omfanget afhænger af, hvor gode de nuværende aktører er til at
omstille sig.”
Hertil kommer, at Venstres samarbejdspartnere – Det konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti – kræver store reformer
på området

Det konservative Folkeparti har længe kæmpet for at få nedlagt amterne, og partiet har foreslået sygehusvæsenet samlet i
et mindre antal regioner.
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Dansk Folkepartis leder Pia Kjærsgaard skrev først i august i sit politiske ugebrev, at sygehusene skal administreres af staten
i stedet for af amterne. Det vil være et krav, hvis partiet skal støtte en borgerlig regering.

Det kan derfor langt fra udelukkes, at Venstre foretager endnu en kovending, når amtsrådsvalget er overstået.

VENSTRES SPECIALE: KOVENDINGER!
Politiske kovendinger er i øvrigt ved at udvikle sig til et speciale i Venstre. Man så det også i forbindelse med barselsorloven.
Her tog ordføreren Ulla Tørnæs i februar i et københavnsk dagblad skarp afstand fra et forslag om at forlænge barselsorloven
fra 6 til 12 måneder: ”- Det er ikke sådan et forslag, vi i dag har brug for. Dels vil det skabe mangel på arbejdskraft, og dels
vil det gøre det meget sværere for kvinderne at vende tilbage til arbejdsmarkedet”, sagde hun.
Få uger senere – på kvindernes internationale kampdag 8. marts – gjorde partiets formand Anders Fogh Rasmussen sig til
talsmand for en forlængelse af barselsorloven fra 6 til 12 måneder!
Venstre ved du, hvor du har!

FRIT VALG GIVER SOCIAL SLAGSIDE
Debatten om det frie sygehusvalg og muligheden for, at patienterne fravælger mindre sygehuse og dermed bringer disses
eksistens i fare, har på ny sat fokus på Venstres erklærede politik om, at ”pengene skal følge patienten, følge barnet” osv.
Man kan undre sig over det stilskifte, Venstre har foretaget. For få år siden sagde de, at pengene ligger bedst i borgernes
lommer. I dag hiver de nærmest pengene op af lommerne på borgerne for at give offentlige tilskud til, at folk endog kan
passe deres egne børn.
Men der er andre mærkbare konsekvenser af frit valgs ordningerne.
For det første vil sådanne ordninger formentlig især blive brugt af de mere ressourcestærke og kan dermed føre til større
sociale skævheder.
For det andet kan tyndt befolkede områder blive taberne i kampen om ”kunderne”. Man så det fx før sommerferien i Århus
amt, hvor fødeafdelingen på Grenå Sygehus var ved at blive affolket, fordi de gravide foretrak sygehuset i Skejby. Det fik
Venstres sundhedspolitiske ordfører i Folketinget, Jørgen Winther, medlem af Århus amtsråd, til at stemme for en lukning af
tilgangen til Skejby.
For det tredje er det indlysende, at et reelt frit valg vil kræve en øget kapacitet og dermed øgede ressourcer, i hvert fald i en
overgangsperiode. Fx vil et reelt frit valg på plejehjemsområdet – altså ikke bare et valg mellem forskellige ventelister – for
udsætte større kapacitet.

STATSMINISTEREN OM MARKEDSKRÆFTERNE OG DET FRIE
VALG
Socialdemokratiet er tilhænger af frit valg mellem offentlige sygehuse. Men partiet tager afstand fra Venstres ideer om at
opbygge et parallelt, privat sygehusvæsen for offentlige midler og om at lade pengene følge patienten, barnet osv.
”- Vi tror ikke på nye eksperimenter, der via større brug af markedskræfter risikerer at skabe ny usikkerhed for vore ældre,
for vore børn, for vore familier, for undervisningen og for vores brug af velfærdssamfundets ressourcer”, sagde statsminister
Poul Nyrup Rasmussen under Folketingets afslutningsdebat før sommerferien.
”- Det er et af paradokserne i politik, at det, der lyder godt – det såkaldt frie valg – i virkeligheden skaber mindre klog brug
af penge, menneskelig arbejdskraft og større usikkerhed.

Hvis vi overlader mere til markedskræfterne og det såkaldte frie valg, risikerer vi store problemer i vores undervisning, i en
forskellig udvikling af vore regioner og i vores lokalsamfund. Et større pres på den enkelte familie for at flytte sig, og spæn
dinger langt ind i den enkelte familie mellem børnene og deres uddannelsesvalg, mellem far og mor og deres arbejde i
lokalsamfundet. Vi risikerer, at mobilitetsprisen bliver for høj”, sagde statsministeren.
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HVORDAN ER DIN DØMMEKRAFT?
Nu har du mulighed for at teste din egen moralskebedømmelse af andre. Hvis
dette ikke får dig til atrevidere din moralske dømmekraft, så er der intet der
vil...

SPØRGSMÅL 1:
Hvis du kendte en kvinde der var gravid, som allerede
havde 8 børn, hvoraf tre var døve, to var blinde, en var
mentalt retarderet og hun havde syfilis; Ville du anbefale
hende at få en abort?

Læs det næste spørgsmål før du går ned til svaret på dette.

SPØRGSMÅL 2:
En ny verdensleder skal vælges, og din stemme er afgørende.
Her er nogle kendsgerninger om de tre førende kandidater:

Kandidat A: Har forbindelser til korrupte politikere og
rådfører sig hos astrologer. Han har haft to elskerinder.
Han er kæde-ryger og drikker 8 til 10 Martini’er om dagen.

Kandidat B: Han er blevet smidt ud af regeringen to gange,
står ikke op før midt på dagen, brugte opium da han gik i skole
og drikker en liter whisky hver aften.

Kandidat C: Han har modtaget en udmærkelse som krigshelt.
Han er vegetar, ryger ikke, drikker en enkelt øl fra tid til anden
og har aldrig haft affærer uden for ægteskabet.

Hvilken af disse tre kandidater ville du vælge?

SVAR:
Kandidat A er Franklin D. Rosevelt
Kandidat B er Winston Churchill
Kandidat C er Adolph Hitler

Og for resten - Svaret til spørgsmålet om abort...

- hvis du svarede ja, så har du netop dræbt Beethoven.
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mødereferater
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Psykiatriklubben Århus
Bestyrelsesmøde d. 22.8.01

Tilstede: Jens Ove Mathiesen(supl.), Anne Marie Korsgaard, Jesper Priskorn,  Mette Grandjean, Myrna Larsen, Jesper Diderik-
sen og Bent H. Olesen(FTR)

Afbud: Susanne Havemann og Reimar Muurmann(ferie)

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Nyt kontor - hvad nu, mangler etc.
4. Konference d. 10.-11.9.01
5. TR-struktur - Ny klub
6. Børne- og Ungdomspsyk.
7. Lokalkursus
8. Kassererens punkt
9. Psykiatriplanen
10. Ny FTR for sygeplejerskerne
11. OK-krav
12. Gensidig orientering
13. Evt.

ad 1: Godkendt

ad 2: Referat af 8.5.01 godkendtes

ad 3: Jesper P. orienterede om flytningens forløb og om indretningen af lokalerne i det tidligere afd. 19. Enkelte detaljer -
lamper, køkkenfaciliteter, udsmykning af væg
ge m.v. - er endnu ikke faldet på plads.

ad 4-5: Der er afholdt en konference i Ebeltoft, hvor repræsentanter for Psykiatriklub
ben, FOA-afdelingerne i Randers og Silkeborg og FOA(forbundet) deltog. Der blev her indgået aftaler for en foreløbig
projektbeskrivelse, der skitserer en ny struktur for psykiatriens Trér i Århus amt og dets kommuner.
Det er aftalt, at FOA, Randers tager kontakt til kommunerne/kommuneforeningen.
En specielt tilrettelagt uddannelse for alle Trér vil koste forbundet omkring 2 mio. kr.

Den 10. og 11. september afholder vi klubkonference ang. ovenstående og m.h.p. at få et tydeligere billede af, hvad der vil
blive klubbens(altså en ny klub for hele amtet) rolle under en ny TR-struktur.
Tillidsrepræsentanterne Hanne Halskov og Hanne Christensen, fra henholdsvis Sil
keborg og Randers inviteres til at deltage i konferencen.

ad 6: Jesper P. resumerede sommerens forløb m.h.t. personaleafgang/-flugt og pressedækningen.
Den måde hvorpå udvalgsformand, Ove Mikkelsen har tacklet forløbet, har bl.a. medført, at social- og sundhedssektoren i
FOA Århus, har truffet beslutning om, ikke at støtte O.M.´s kandidatur ved det kommende amtsrådsvalg.
Afdelingsformand i FOA Århus, har afholdt et møde med Ove Mikkelsen og Jesper Priskorn. Også fra dette møde er O.M.
opfordret til, at få fokus på de reelle og ledel
sesmæssige problemstillinger på B & U-hospitalet.

ad 7: Antallet af tilmeldte til lokalkurset i oktober er nu på 23 incl. 1 SLér, 1 BVèr og 1 praktikant. Der er plads til 30 deltagere.

ad 8: Til næste møde vil vi opfordre Susanne til at fremlægge en økonomisk status og en opgørelse over “flytteomkostnin-
gerne”.

ad 9: Bent H.O., der selv sidder i en følgegruppe, orienterede om, at der er nedsat en række arbejdsgrupper, der skal tage
vare på planens relisering. Desuden vil der blive nedsat en række undergrupper.
Arbejdsgrupperne skal fremlægge deres forslag for psykiatriledelsen inden d. 1.1.02.
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ad 10: Sygeplejerskernes FTR, Rolf Verge, har meddelt, at han fratræder, da han har valgt at starte på en ny uddannelse.
Rolf Verge har hidtil varetaget hvervet som næstformand i HMU - istedet opstilles Bent H. Olesen.
Afskedsreception for Rolf Verge er slået sammen med indvielse af de nye TR-lokaler.

ad 11: De generelle overenskomstkrav skal for vort vedkommende fremsendes til FOA i morgen. I sidste uge afholdtes
medlemsmøde desangående, hvor 3 medlemmer deltog. P.b.a. heraf fremsender vi krav om bl.a. 6 ugers ferie - hvoraf der
skal være mulighed for at afholde 4 uger i sammenhæng, og krav om 100 % kompensation for overarbejde.

De specielle krav fremsender vi ligeledes i den kommende uge.
Sektoren har iøvrigt selv fremsat en række OK- krav.

ad 12:
PC-kursus: Vi har tidligere diskuteret muligheden for at arrangere et pc-kursus, der på samme tid kan være en introduktion
til pc-brug og samtidig kvalificere deltagerne i skriftlig kommunikation - eksempelvis udfærdigelse af stilingsansøgninger.
Jesper P. har nu fået “grønt lys” for at et sådant kursus kan arrangeres i sektorens regi.

Urafstemning: De øvrige klubber, der “relaterer til social- og sundhedsassistenterne”, indenfor FOA Århus har afholdt
urafstemning om sammenlægning til én klub.
Sammenlægningen er vedtaget med stort flertal: 1211 stemte JA og 140 stemte NEJ.

Ny mini-institution: På Østervang etableres der en selvstændighed med 8 pladser for psykiatriske misbrugere.

Århus Krisecenter: Der inviteres til Åbent Hus d. 31.8.01. Det er desværre samme dag som afskedsreceptionen for Bjarne
Krogh, hvorfor vi ikke kan lade os repræsen
tere.

ad 13: Intet at referere.

Mødet slut
jd

Psykiatriklubben Århus
Noter fra bestyrelseskonference d. 10. - 11.9.01

Deltagere: Jesper Priskorn, Anne Marie Korsgaard, Mette Grandjean, Myrna Larsen, Jesper Dideriksen, Hanne Halskov(Silkeborg)
og Bent H. Olesen(FTR).

I en ny TR-struktur vil der være 4 regioner, der følger amtets psykiatriplan. I hver region vælges  TR indenfor de enkelte
arbejdspladser, hvor der er grundlag herfor og TRérne vælger indbyrdes en FTR for regionen. FTR vil altså dække såvel de
amtskommunale som de kommunale arbejdspladser i regionen.
(Vi diskuterede desuden muligheden for på sigt, at ændre valgområderne fra at være arbejdspladsorienteret til at være
funktionsorienteret)
Især for FTR‘s vedkommende vil der være behov for en høj grad af tjenestefritagelse. FTR vil i nogle regioner være nødsaget
til at fungere som TR for ansatte i små områder og andre uden valgt TR. Principielt bør såvel amt som kommuner bør bidrage
til tjenestefritagelsen.
Vi gennemgik nøje de enkelte regioner m.h.t. forskellige typer arbejdspladser, hvor vor kommende medlemmer er beskæf-
tiget. Herudfra kune vi løseligt anslå medlemstallene i de enkelte regioner således:

Region: Århus syd/vest, Skanderborg, Odder, Hørning og Samsø.
190 medlemmer.

Region: Århus Centrum/Nord, Hinnerup, Rosenholm, Rønde, Midtdjurs, Ebeltoft, Nr. Djurs og Grenå.
260 medlemmer.

Region: Randers, Langå, Hadsten, Purhus, Nørhald, Mariager, Sønderhald og Rougsø.
150 medlemmer.

Region: Silkeborg, Hammel, Gjern, Them, Ry og Galten.
130 medlemmer.
Ref.jd



HVORFOR GUD SKABTE
MÆND OG KVINDER?
Gud skabte mænd og kvinder for at de kan komplementere hinanden.

KVINDER
Kvinden har styrken som forbløffer mænd.
De kan føde børn.
De kan holde sammen på familien i hårdere tider.
De kan bære store byrder, mens de stadig indeholder lykke, kærlighed og glæde.

De smiler selv om de har lyst til at skrige.
De synger selv om de har lyst til at græde.
De græder når de er lykkelige.
De griner når de er nervøse.

Kvinder venter ved telefonen, for at høre om vennerne kom godt hjem efter en køretur i snevejr.
De er børnepasser, chefer, advokater, hjemmegående, og naboer.
De går i kjoler, jeans, og uniformer.
De kæmper for hvad de tror på.
De gør modstand mod uretfærdighed.

De går gerne flere ekstra kilometer for at få deres barn i den rette skole, og deres familie til den rette specialist.

De går til lægen med en ven der er bange.
Kvinder er ærlige, loyale og de tilgivende.
De er smarte, de ved viden er magt, men de ved stadig hvordan de skal bruge deres feminine side til at få deres vilje.

Kvinder vil have det bedste til deres familie, venner og dem selv.
Deres hjerter går i stykker når deres venner dør.
De har dybe sorger når nogen i familien dør, men de er strække selv når de mener de ikke har mere styrke tilbage.

En kvinde kan gøre en romantisk aften uforglemmelig.

Kvinder kommer i alle størrelser, i alle farver og former.
De lever i huse, lejligheder og på værelser. de kører bil, de flyver, går, løber eller sender dig en Email for at vise hvor meget
de holder af dig.

Det er kvinders hjerte der får verden til at løbe rundt.

Kvinder gør mere end bare at føde børn.
De bringer glæde og håb.
De viser medfølelser og idealer.
De giver moralsk støtte til deres familie og venner.
Og alt de vil have til gengæld er et knus. et smil og at du gør det samme for de mennesker du kommer i kontakt med.

MÆND
De er gode til at løfte tunge ting!
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Medlemsændringer
Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer,
stillingsbetegnelse eller skift af arbejdsplads, bedes du meddele det til
Psykiatriklubben Århus.

NAVN _________________________________________CPR-NR. __________________________

ADRESSE ______________________________________POSTNR. /BY _______________________

TLF. NUMMER___________________________________NYT TLF. NR. _______________________

NY ADRESSE ___________________________________POSTNR. /BY _______________________

NY ARBEJDSPLADS _____________________________DATO _____________________________

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Frikvarteret

Husk at købe julegaverne i god tid i år....
Julemanden er nemlig forsinket!



PSYKIATRIKLUBBEN
SKOVAGERVEJ 2     8240 RISSKOV      7789 3281      FAX 8617 5349

Ü

PSYKIATRIKLUBBENS STRUKTUR

BESTYRELSEN

Formand:
Jesper Priskorn

Næstformand:
Mette Grandjean

Kasserer:
Susanne Havemann

Sekretær:
Jesper Diederiksen

Øvrige:
Anna Maria Korsgaard
Reimer Muurmann
Myrna Karred Larsen

Du skal melde
arbejdspladsskift
til Psykiatriklubben
og/eller FOA-afdelingen

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Hospitalpsykiatrien &
Socialpsykiatrien:
Bent Hvolby
tlf.: 77893282
Afdeling A:
Jesper Priskorn -Afsn. 9
Afdeling B:
Bent Hvolby - Afsn. 39
Afdeling C:
Peter Bugge Nielsen - Afsn. 2
Afdeling D:
Herdis Christensen - Afsn. 28
Afdeling R:
Bent Lykke - Afsn. 5.
Børn /- Unge:
Verner Lund - Afsn. F
Forsorgshjemmet:
Peter Møller
Lokal Psykiatrien:
Mette Grandjean - Nord

Caritas:
Alice Grunspahn - Afd.2
Provstebakken:
Anette Møller
Korsagergården:
Jørn Høj Madsen
Kragelund:
Bo Nielsen
Katrinebjerg Centret
& Windsor:
Dorte Friis
Rosenhuset:
Annette Rasmussen

Har du brug for hjælp
angående arbejdsforhold?
Så kontakt venligst din tillids-
mand!

Har du noget, du gerne vil
have med i bladet -eller
noget du ønsker, vi skal
skrive om - så kontakt os

Er der ikke nogen på
kontoret, så læg besked
på telefonsvareren
- vi ringer!


