MEDLEMSBLAD FORPSYKIATRIKLUBBEN FOA ÅRHUS

NUMMER 1 - JANUAR 2002

Hjemmesiden: www.psykiatriklubben.dk

Vi ønsker alle vore læsere
et rigtig godt nytår!

Retspsykiatrisk afdeling vil fra 1. januar 2003 og foreløbig i en 5-års periode modtager grønlandske retspsykiatriske patienter.
Se mere på side 8.

Udkom m er i månedernejanuar-april-juli-oktober

Nytfraredaktionen
Hjemmesiden: w w w.
psykiatriklubben.dk
Bent Hvolby: bhv@psykiatri.aaa.dk
Jesper Priskorn: jep@psykiatri.aaa.dk
Mette Grandjean: mgr@psykiatri.aaa.dk
Mette Grandjean Jesper Dideriksen Jesper Priskorn

Information til nye
- som gamle medlemmer
Vi vil her benytte lejligheden til at gøre dig opmærksom på, at du i kraft af dit
medlemskab af FOA også er medlem af vores klub; Psykiatriklubben.
Du er altid meget velkommen til at kigge ind og få en snak, om eventuelle
problemer, eller bare for at hilse på.
Kontoret har ikke faste åbningstider, men der er næsten altid nogen på kontoret i
løbet af dagen, men er vi ikke lige til at træffe, så læg en besked på telefonsvareren, eller send en E -mail på jeg@ psykiatri.aaa.dk og vi vil kontakte dig hurtigst
muligt.
På kontoret er der både tillidsrepræsentanter og repræsentanter fra klubbestyrelsen.

Hvad laver Psykiatriklubbens for dig?
* Vi udgiver en gang i kvartalet vores medlemsblad ”Vingefanget”.
* Vi arrangerer kursusaktiviteter, for medlemmerne mindst en gang årligt.
* Vi arrangere studieture, i det omfang kræfterne rækker.
* Vi er til din rådighed i forhold til faglige og sociale spørgsmål.
* Vi vil hjælpe dig med problemer på arbejdspladsen i samarbejde med din TR.
* Vi arbejder for et bedre arbejdsmiljø.
* Vi er meget nemmere at komme i kontakt med, end din lokale FOA afdeling.

Sagt med andre ord – vi er til for din skyld.

Valget
Af Jesper Priskorn
For første gang siden 1920, blev Venstre
større end Socialdemokratiet.
Venstre, Det Konservative Folkeparti og
Danske Folkeparti fik absolut flertal.
Vælgerne har talt og har ønsket forandring.
Hvad forandringerne vil blive vil tiden kun
vise, desværre tror jeg ikke at det bliver til
fordel for os som personale, men vi kan
jo håbe.
Valgflæsket fejlede bestemt ikke noget.
I Århus Amt skete der ikke den store forandring, vi beholder en socialdemokratisk borgmester og Louis Rolander forbliver formand for Psykiatri og Handicapudvalget.
For Børn, Kultur og Uddannelse er der
sket forandring, en forandring vi kun kan
tilslutte os, nemlig er Ove Mikkelsen blevet skiftet ud med Bo Fibiger fra SF.
I Kommunerne er der til gengæld sket
forandringer, især bliver det mærkbar i
Århus Kommune.
En Venstre borgmester Louise Gade har
helt klart et andet syn på privatiseringtanken en den tidligere borgmester - tiden må vise hvilke indflydelse det for vores
jobs.
1. magistrat i Århus kommune, hvor vi har
mange ansatte, bl.a. hjemmestøtterne og
fra det nye år et stort antal bostøtter - bliver Flemming Knudsen udvalgsformand.
Vi ønsker tillykke med valget og krydser
fingre.

Psykiatriklubbens kontor
Du finder os i parken, på vejen ned til Solbakken
på Psykiatrisk Hospital, Risskov.
Overfor gartneriet ved ”Motionshulen”.
Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside
www.psykiatriklubben.dk
Her vil du kunne se,
hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte.

Udkom m er4gangeårligt
. Tryk:Psykiatrisk Hospitalstrykkeri-Oplag:500stk. I
SSN NR.1398-0424
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INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING I

PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS
20. FEBRUAR 2002 KL. 17.30
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 8 dage før generalfors.)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg (senest 14 dage før generalforsamlingen fremsendes skriftligt forslag til
nye kandidater til formanden med medlemmets accept )

Næstformand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Næstformandssupl.
Kasserersupl.
Bestyrelsesmedlemssupl.
Bestyrelsesmedlemssupl.
Bilagskontrollant
Bilagskontrollantsupl.
Fanebærer
Fanebærersupl.
Valg i henhold til § 11

8.

2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år
1 år
2 år
1 år

Mette Grandjean
Susanne Havemann
Jesper Dideriksen
Bent Hvolby
Jan Skov
Jens Ove Mathiesen
Jan Skov
Preben Elgård
Preben Bøgelund
Anna Jensen
Bent Lykke

EVENTUELT

(Beretningen kan for interesserede afhentes på kontoret fra onsdag13. feb.)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I
PSYKIATRISK HOSPITALS GL. FESTSAL (ved tårnbygningen)
SPISNING KL. 17.30 - 18.00
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Mobning og chikane
Af Jesper Priskorn
FOA Århus har valgt at sætte fokus på mobning og chikane.
Flere og flere medlemmer oplever det på deres krop og finder efterfølgende først ud af, når de enten er rejst fra arbejdspladsen, eller ved samtaler efter sygdom, at det rent faktisk har drejet sig om denne form for psykisk terror.
Vi kan i psykiatrien ikke sige os fri for disse udsagn og har derfor valgt at bringe FOA Århus pjece, i den fulde længde her i
bladet.
Har du oplevet dette eller er bekendt med at mobning og chikane praktiseres på din arbejdsplads vil vi gerne vide det og
forsøge at hjælpe.

Fakta - om mobning og chikane
* Mobning på arbejdspladsen betyder,
at en medarbejder regelmæssigt og over
længere tid udsættes for negative eller
krænkende handlinger fra kollegers eller ledelsens side.
* Mobning kan betegnes som psykisk
terror, hvor udøveren oftest har et formål om at vinde noget, skade andre,
forsvare sig, kontrollere en situation eller en person, eller udvise magt.
* Mobning kan give en medarbejder alvorlige psykosomatiske helbredsskader.

Hvad er mobning ?
Mobning på arbejdspladsen betyder, at
en medarbejder regelmæssigt og over
længere tid udsættes for negative eller
krænkende handlinger fra kollegers eller ledelsens side.
Mobning er en bevidst eller ubevidst
aggressiv handling og kan betegnes som
psykisk terror, hvor udøveren ofte har
et formål om at vinde noget, skade andre, forsvare sig, kontrollere en situation eller en person, eller udvise magt.

Almindelige reaktioner på
længerevarende mobning og
chikane:

Ofte er det en overordnet der mobber
en underordnet. En overordnet bruger
sin magt over den underordnede og den
underordnede finder sig måske i mere,
end han/hun ville gøre med en ligestillet. Samtidig ser man tilfælde, hvor en
ligestillet kollega støtter en overordnet
i mobningen. Det sker typisk i situationer, hvor den ligestillede kollega selv
frygter at blive udsat for den overordnedes vrede. Mere sjældne er de situationer, hvor en underordnet mobber en
overordnet.

* Tanke- og følelsesmæssige reaktioner
* Psykosomatiske stressreaktioner
”Det er ikke til at se det, hvis man
ikke lige ved det”
- Gør mobning til et fælles problem
Ca. 6 % af de danske lønmodtagere har
været udsat for ubehagelige drillerier på
arbejdspladsen og i Social- og sundhedssektoren, er vi bevidste om, at fænomenet bestemt også forekommer på
vores arbejdspladser. Vi tror på, at den
bedste måde at komme mobning og
chikane til livs, er ved at oplyse om problemet og i øvrigt gøre det til et fælles
anliggende.
Hvis du kender til problemer om mobning og chikane på din arbejdsplads, så
er det vigtigt, at du reagerer på symptomer og reaktioner, både i forhold til
dig selv og i forhold til kolleger. De psykiske konsekvenser for den enkelte kan
give varige mén. Jo før og jo mere effektivt der sættes ind overfor problemerne, jo større er muligheden for at
begrænse skaderne. Det kan være nødvendigt at søge ekstern hjælp og sektoren er gerne behjælpelig med råd og
vejledning.
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Krænkende handlinger
Krænkende handlinger kan have karakter af ”udstødning” fra fællesskabet på
arbejdspladsen. Det kan være aktive,
destruktive handlinger, som rettes mod
en medarbejder, eller det kan være
”udfrysning”, hvor handlingerne demonstrerer en medarbejders ”ikke-betydning”.
Mobning kan i nogle tilfælde også
relateres til den måde arbejdet tilrettelægges og organiseres på, med stor
arbejdsmængde, høje krav, utilstrækkelig indflydelse M.m., som kan give medarbejderne et vedvarende højt belastningsniveau og stress.
Også problemer mellem ledelse og
medarbejdere, kan være anledning til
mobning. Disse problemer kan udspringe af ringe kommunikation, mang-

lende konstruktiv problem løsning m.m.
Andre årsager til mobning kan være
personlige problemer, som skrøbelig for
kritik, holdningsforskelle, samt sym- og
antipatier over for folk på arbejdspladsen.
Endvidere kan et dårligt arbejdsklima
give anledning til mobning. Der kan
være tale om mangel på gensidig tillid
eller anerkendelse, rygtespredning og
konkrete konflikter.
Flere faktorer
Ofte spiller flere faktorer sammen som
årsager til mobning. Når de omstændigheder, som medarbejderne dagligt må
leve med på arbejdet ikke opfylder
deres personlige behov, forventninger
eller ønsker, sker det at irritation og
vrede vendes mod andre på arbejdspladsen. Det sker især i tilfælde, hvor
den enkelte ikke har mulighed for at
påvirke de egentlige problemer.

Eksempler på krænkende handlinger som led i mobning
Forskellige former for krænkende handlinger, der ofte indgår i mobningsforløb
på arbejdspladsen, er bagvaskelse/bagtalelse eller sladder om en person.
Nedsættende omtale eller spredning af
forudfattede meninger, om en person
eller hans familie. Som regel usandheder eller løgne.
* Nedgørelse af personen eller dennes
arbejdsindsats i grove vendinger, typisk
når andre er til stede
* Manglende tillid til, at personen kan
gøre noget som helst rigtigt
* Groft sprogbrug, både i valg af ord og
toneleje
* Fejlagtig information eller tilbageholdelse af vigtige informationer i spørgsmål, som har betydning/relevans for
personens arbejde eller arbejdsopgaver

* Sabotage eller vanskeliggørelse/besværliggørelse af personens arbejde,
f.eks. ved at arbejdsværktøj, arbejdsmateriale, produkter, papirer eller andet skades eller forsvinder
* Tilsidesættelse af personen ved f.eks.
fordeling af arbejdsopgaver, løntillæg,
avancement M.m.
* Forfølgelse i form af fysiske/psykiske
trusler, hadefulde bemærkninger, telefon- eller brevterror M.m.
* Spioneren eller overkontrol af personen
* Fratagelse af gode og interessante opgaver, der efterhånden kører personen
ud på et sidespor
* Tildeling af for mange eller for svære
arbejdsopgaver, som personen ikke har
de fornødne forudsætninger for at løse
* Administrative handlinger som f.eks.
inddragelse af fordele uden begrundelse, uforklarlige omplaceringer,
borttagning af arbejdsopgaver, opfordringer til at selv søge sin opsigelse, eller
direkte afskedigelse med henvisning til
”samarbejdsproblemer” eller ”manglende samarbejdsevne”
Eksempler på et mobningsforløb
Arbejdssituationen i afdelingen er vedvarende stressende og problematisk.
Et antal medarbejdere er derfor meget
stressede, angste og frustrerede og der
opstår et behov hos dem for at ”komme af” med de ubehagelige følelser.
En kollega bliver udset som syndebuk
– altså som det offer de andres ubehagelige følelser rettes mod. Der
fokuseres på fejl i arbejdet – fejlene kan
være mere eller mindre eksisterende.
Fejlene forstørres i øvrigt gennem rygter og bagtalelser.
Snart bliver flere medarbejdere i afdelingen overbeviste om, at arbejdspladsen ville blive bedre, hvis offeret ikke
var der. Medarbejderne begynder at
foretage forskellige ”indirekte” og ”milde” former for krænkende handlinger
over for offeret – Vigtige informationer

holdes skjult for ham, han ignoreres og
søges holdt ude fra det sociale samvær
i pauserne o.l.
Noget i gære?
Offeret begynder at mærke, at noget
er i gære, men ved ikke præcist, hvad
der foregår, eftersom ingen forklarer
ham noget. Han forsøger at bryde situationen ved at ændre sin adfærd og
ved at tale om situationen. Han oplever, at de krænkende handlinger fortsætter, uanset hvad han prøver. Han
bliver forvirret, ængstelig og gradvist
mindre sikker på sig selv. På den måde
får han en udstråling, som bekræfter
mobberne i, at han er ”værd at mobbe”.
Gradvist bliver de krænkende handlinger mere direkte og åbenbare. Især hvis
lederen eller andre højtstående personer mere eller mindre stiltiende accepterer mobningen. Offerets selvtillid
svækkes yderligere og hans stresstilstand forværres så meget, at han får
stadig sværere ved at løse sine arbejdsopgaver. Han begynder at lave småfejl,
hvilket yderligere bekræfter mobberne
i mobningens ”retfærdighed” og derfor
også i at fortsætte den.
Krise
Presset bliver ofte så stort for offeret, at
han kommer ind i en krise, oplever
desperation, depression og delvist taber kontrollen over sin egen adfærd og
livssituation.
I selvforsvar kommer han med desperate udspil over for gruppen, der så tolker det som bevis for hans ringe evne
til at samarbejde.
Klimaet i afdelingen forværres og bliver mere anstrengt. Ønsket om at fjerne
offeret, der er udpeget som årsag til det
dårlige klima, bliver nu til et mere tydeligt krav om, at lederen griber ind.
Afdelingens medarbejdere klager over
offerets ( ofte bagatelagtige ) fejl i arbejdet og over hans/hendes opførsel.

Offeret bliver et ”administrativt personaletilfælde” og betragtes som problemet i afdelingen. Der gøres forskellige
forsøg på at løse problemet og offeret
opfordres til at søge psykologhjælp for
at få ”sine personlige problemer talt
igennem”.
Offeret begynder at lide af blandt andet daglige svedeture, hjertebanken,
søvnproblemer og han fortsætter med
at komme i ”umulige” situationer i afdelingen.
Enden på sådanne mobningsforløb er
ofte alvorlige helbredsskader af psykosomatisk karakter hos offeret. Ofte har
han svært ved at blive så rask, at han
kan vende tilbage til sit job eller til et
nyt job. Personer der har været igennem et voldsomt mobningsforløb, kan
ende som ”tilfælde” i social- og sundhedsvæsenet og eventuelt helt udstødes af arbejdsmarkedet.
Gør mobning til et fælles problem
Det er vigtigt, at arbejdspladsen altid
tager problemet alvorligt, hvis en medarbejder føler sig dårligt behandlet og
vælger at fortælle om det.
Ofte lægger ledere eller medarbejdere
ikke mærke til mobning eller chikane,
hvis de ikke selv er involveret. Det er
vigtigt at gøre mobning til et fælles problem på arbejdspladsen, så problemet
ikke kun vedrører den eller dem, det
er gået ud over.
I håndteringen af problemet kan det
være nødvendigt at hente hjælp fra en
uafhængig, ekstern rådgiver, som f.eks.
en bedriftssundhedstjeneste.
Kilde:
Arbejdstilsynets håndbog om psykisk
arbejdsmiljø
Få yderligere informationer hos din
tillids- eller sikkerhedsrepræsentant.
Du kan også søge hjælp, råd og vejledning i din klub eller i din sektor
www.foa-aarhus.dk

Bostøttemedarbejdere
Af Jesper Priskorn
Der er nedsat en arbejdsgruppe som
skal se på den lokalpsykiatriske indsats
og herunder bostøtten.
På koordinationsgruppens møde, der er
består af Ledelsen for psykiatrien i Århus Kommune og Psykiatriledelsen, blev
der besluttet nedenstående.

Mødet blev afholdt den 16, november
og jeg har nu modtaget referat, hvor
der i pkt, 8: Grundtakst, er et underpunkt om de amtslige bostøtteordninger
i Århus Kommune. Her står der:
„Århus Kommune ønsker pr.
1.7.2002 at overtage den amtlige

bostøtte, dog ikke bostøtten i de
amtslige anvidste boliger. Der er
behov for en fælles udmelding til
bostøtterne om, at den kommunale
overtagelse ikke betyder, at medarbejderne vil miste deres job.“
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Børn & Unge
Af Jesper Priskorn
Sagen om Ove Mikkelsen har været på
dagsordenen igen i afdelingsbestyrelsen
d. 24. 0ktober og de melder klart ud.
Ove Mikkelsen skal give en undskyldning for sine udtalelser om kvalifikationerne hos deansatte FOA medlemmer
på afdeling F.
Afdelingsbestyrelsen forventer også at
Ove Mikkelsen gør noget ved situationen på afdeling F.
Desuden skal der afholdes et møde
mellem Ove Mikkelsen og undertegnede.
Ove Mikkelsen var ikke tilstede ved
mødet selvom han havde lovet dette.
Efterfølgende blev Ove Mikkelsen orienteret om beslutningen og men ønskede kun at deltage i et møde med

Ove Mikkelsen

undertegnede, resten fandt han ikke
relevant.
Vi aftalte derfor at mødet kunne vente
til efter valget og som i kan se af nedenstående bliver der nok ikke noget
møde.

Bo Fibiger

Ove Mikkelsen blev genvalgt til amtsrådet, men er ikke blevet genvalgt som
formand for udvalget Børn, kultur & uddannelse, dette blev istedet Bo Fibiger
fra SF, vi ønsker tillykke med valget.

Julemiddagen der blev en succes, lidt forsinket, men kan bruges til næste år.
Man køber en kalkun på fem kilo (til seks personer) og en flaske whisky.
Dertil salt, peber, olivenolie og spækstrimler.
Kalkunen belægges med spækstrimler, den snøres, saltes og pebres og overhældes med lidt olivenolie.
Sæt ovnen på 200 grader.
Skænk så et glas whisky og drik en skål til det kommende gode resultat.
Læg kalkunen i en bradepande og skub den ind i ovnen.
Skænk to hurtige glas whisky og drik igen til det kommende gode resultat.
Indstil termostaten efter 20 minutter på 250 grader, så den får et ordentligt pulver. Skænk yderligere tre glas whisky op og drik dem.
Efter en hal tsims tid vænner du fulen og blir ved mæ at hllde øje med stajninngn. Griw vissskyflaschken å tsa en lill EN.
Efter ænnu en hal tsims tschid schlændrr du laaaaangshomtr hæn til åvnnnn å vænnnr kaaahaaalkunnn.
PASCH PÅ att du hik brændr hånden på den schkide åvvvn.
Å sschhå tsar vi ænnnu fæææhææm-schyw sjisskkywusser mænns piiihiiipfuglen schtajer widre
iæææn trææhææ tsimer (schhirka - åp i røwwwen mæ det!)
Huuschk å piss vær tiiihiiinde minut!
Kaaahaan de overhOOOvedt la saj gør schå kryw hæn til åvvvn å prøvv å riwwwe kaahhhallkunnn UD!.
Tsa så ænnnnu en schlllurrrk og prøvvv nåkkkk engang å få kræææet UD!
Samml så den satans forbanddde piiihhhiipfuuul op fra gåååhååålllwwet og smid den påå et faahhad.
PASCH på a du ikkk gliiiiiiiiiiiiiiiiiderr på det skidefedtede køøøøkngål!
Kann du ikkkk uuundddgå de, schå prøvvv igen (ååå oppp og ssccchtå den gik scchku ikkk
tihihihaihi......schku å ssspisss li majet).
Tag en lur. Spis næste dag kalkunen kold med mayonaise og aspirin.
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OK02
Af Jesper Priskorn

Forhandlingskøreplan
* Krav-indsamling igangsættes april 2001
* Forslag skal være forbundet i hænde senest 28. september
* Strategimøde i FOA 22. oktober
* Forbundets krav skal være DKK i hænde senest 31. oktober
* DKK koordinerer kravene og videresender til KTO inden 15. november
* KTO´s bestyrelse indstiller krav til Repræsentantskabsmødet primo december
* KTO´s repræsentantskab vedtager kravene med henblik på fremsendelse til de kommunale arbejdsgivere 14. december
* Indledende politisk forhandling mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere 18. december.

Generelle overenskomst krav 2002
1. Der aftales generelle lønstigninger
Målet er så store generelle lønstigninger (inkl. reguleringsordningen), at reallønnen sikres for alle.
Der tages forbehold for at rejse krav om udjævning af områdetillæggene.
2. Reguleringsordningen videreføres og forbedres
Sikring af parallel lønudvikling mellem det private og det offentlige arbejdsmarked.
Forhøjelse af reguleringsprocenten (i dag på 80%).
3. Forbedring af vilkårene for nye lønformer
Der indføres frister for afholdelse af lokale forhandlinger.
Forbedring af interessetvistsystemet, herunder evt. mulighed for voldgift eller lokal konfliktret.
Sanktionsmulighed ved manglende overholdelse af bestemmelserne i rammeaftalen.
Der aftales regler for enkeltgruppers tilbagevenden til andre lønsystemer.
4. Der afsættes puljer til gennemførelse af specielle krav
Der afsættes puljer, der skal kunne bruges til at gennemføre organisationernes specielle krav.
Puljerne skal kunne bruges til såvel omklassificeringer som udbygning af „skal–tillæg“.
Der skal være mulighed for at gennemføre såvel tværgående krav, som krav for den enkelte organisation.
5. Forbedring af pensionsvilkårene for tjenestemænd og overenskomstansatte
Udbygning af minipension.
Der afsættes midler til forbedring af de fuldt udbyggede pensionsordninger.
Forbedring af tjenestemandspensionen.
Pension af alle løndele.
6. Forbedring af arbejdstidsvilkår, herunder midler til forbedring af særydelser.
Alle arbejdstidsbestemte særydelser procent reguleres i overenskomstperioden.
Der afsættes derudover yderligere midler til forbedring af arbejdstids reglerne.
7. Udbygning af antallet af ferie-fridage og forbedring af ferieaftalen
Der aftales 2 ekstra feriefridage, så antallet kommer op på 5 feriefridage.
Ferietillægget/feriegodtgørelse forhøjes.
8. Forbedring af aftalen om graviditet, barsel M.m.
Der afsættes midler til yderligere omsorgsdage, enten gennem forøgelse af antal til den nuværende gruppe, eller gennem
udvidelse af gruppen, der har ret til omsorgsdage.
Der tages forbehold for forbedringer i barsels-aftalen i forhold til evt. lovændringer.
9. Forbedrede muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling
Rammeaftalen gøres mere forpligtende for arbejdsgiveren, bl.a. gennem pligt til uddannelsesplan/kompetenceudviklingsplan for den enkelte.
Opprioritering af uddannelse af ledere og mellemledere.
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Medarbejdere, der ikke får andel i kvalifikationsløn, skal sikres udviklingsmuligheder, der sikrer kvalifikationsløn.
Ret til frihed til efter-/videreuddannelse.
10. Forbedring af Rammeaftalen om Seniorpolitik
Der sikres den enkelte ret til en kortere årlig arbejdstid uden nedgang i løn eller pensions. Der afsættes midler hertil.
Der skal udarbejdes handleplaner om Seniorpolitik på den enkelte arbejdsplads.
11. Forbedring af tillidsrepræsentanternes vilkår
Der aftales løntillæg til tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.
Vilkårene for frihed til udførelse af tillidsrepræsentant-arbejde forbedres samt bedre sikring for personalemæssig kompensation.
Tillidsrepræsentanter sikres ret til faglig uddannelse, således at deres faglige kompetence holdes vedlige trods fravær fra
arbejdet.
Forhøjelse af AKUT-fondbidraget.
Tillidsrepræsentanten modtager hvert kvartal en liste over de medarbejdere vedkommende repræsenterer.
Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at afholde møder i arbejdstiden med de medarbejdere vedkommende repræsenterer i forbindelse med større forandringer for medarbejderne.
12. Forbedring af protokollat vedrørende udlicitering
Personalet/de faglige organisationer skal sikres øget indflydelse på udbudsmateriale og beslutningsprocessen.
De kollektive rettigheder sikres i hele kontraktperioden.
13. Forbedring af Rammeaftalen om socialt kapitel
Ansættelser følger overenskomsten og kan kun fraviges ved lokal aftale.
Øget medbestemmelse ved oprettelse af „tilskudjob“ med henblik på at sikre, at der ikke sker fortrængning af ordinært
ansatte.

Retspsykiatri
Af Jesper Priskorn
Psykiatrien i Århus Amt har i løbet af
efteråret forhandlet med Dronning Ingrids Hospital i Nuuk om indgåelse af en
samarbejdsaftale.
Der findes ingen retspsykiatrisk funktion på Grønland.
Aftalen vil indebære, at retspsykiatrisk
afdeling i Århus fra 1. januar 2003 og
foreløbigt i en 5-års periode modtager
grønlandske retspsykiatriske patienter
efter henvisning fra Dronning Ingrids
Hospital i Nuuk.
I aftalen indrettes der i tilknytning til
retspsykiatrisk afdeling i Århus et sengeafsnit med i alt 14 senge til patienter
fra Grønland.

Det nye sengeafsnit foreslås personalenormeret på samme niveau som de eksi
sterende retspsykiatriske afsnit, idet det
præcise stillingsantal endnu er uafklaret, men må forventes at ligge på ca.
40 medarbejdere.
Basispersonalet vil bestå af sygeplejersker, plejere, pædagoger samt social- og
sundhedsassistenter. I alle vagter vil der
være mindst én dobbeltsproget medarbejder på afsnittet.
Afsnittets ikke-vagtbærende personale
vil efter planen bestå af to speciallæger
i psykiatri, en psykolog, en sekretær,
en socialrådgiver, en ergoterapeut, en
fysioterapeut og en lærer. Af disse til-

stræbes det, at flest muligt er dobbeltsprogede. Endelig vil afdelingen have
et antal elever og studerende tilknyttet.
Den varige placering af patienterne fra
Grønland påtænkes gennemført i to
sengeafsnit, der ligger ved den nuværende retspsykiatriske afdeling. Disse
afsnit skalrenoveres og istandsættes til
specialfunktionen; blandt andet skal der
indrettes enkeltværelser, således at
sengeafsnittene bringes op på tidens
standard for patient- og personalefaciliteter.

Arbejdsseminar
Af Jesper Priskorn
Fagligt udvalg for plejere, har gennem
længere til forsøgt at få Forbundets sektor til at tage hospitalspsykiatrien op
som fokus område.
Der har alt for længe ensidigt været fokusere på Lokalpsykiatrien og Socialpsykiatrien.
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Dette forsøges der nu at gøre op med
og forbundssektoren har indkaldt til et
arbejdsseminar, hvor man vil forsøge at
belyse området, med henblik på en
senere konference af politisk observans.
Fra Århus området deltager Social og
sundhedsassistent Britt Graabæk, Plejer

Erik Leth Jensen og undertegnede som
repræsentant fra fagligt udvalg.
Arbejdsseminaret vil foregå i københavn
d. 30 og 31 januar 2002.
Krummen

Krummen
Af Mette Grandjean

Reklamefremstød
I den søde juletid, falder reklamerne i
hobetal over hinanden. Ind af brevkassen på den private parcel og på arbejdspladsen. Store flotte, farvestrålende brochurer, hvor forskellige firmaer faldbyder deres varer. Der er reklamer lige
fra de store varehuse over de små
guldsmedeforretninger til mad- og
julefrokostreklamer, med billeder af
borde fyldt med sylte, medister, flæskesteg og andet til sidebenene.
I det hele taget er juletid en glimrende
tid, at gøre forbrugerne opmærksomme
på sit produkt i.
Medicinalfirmaer
Således også for medicinalfirmaerne.
Min mand, der er sygeplejerske, fik forleden dag endnu en gave fra et medicinalfirma. Et piskeris (!), hvor nederste
del er indsmurt i chokolade og en kanelstang sat på tværs, flot indpakket i gennemsigtig cellofan. Ideen er, at man skal
hælde mælk i en gryde, piske med sit
piskeris -og vupti, så har man varm
cacao til to. Vældig smart.
Gaven (reklamen), afstedkom endnu
en diskussion om, at modtage disse
reklamegaver. Eller hvad det nu er vi
bliver tilbudt af medicinalfirmaerne. En
diskussion jeg har haft så mange gang
før, også med mine kollegaer.
Det sker, at vi på min arbejdsplads, bliver tilbudt et eller andet foredrag om
et knald-hamrende godt produkt, der
på alle måder giver patienterne et nyt
og bedre liv.
I halen af dette bliver der ofte lokket
med stor frokost og noget undervisning,
som ofte er ganske relevant og omhandler de behandlingsmetoder, der lige nu
“er på mode”.
Jeg deltager ikke i disse seancer. Ud fra
den faste -og efter andres mening- naive
overbevisning, at firmaets penge kunne
bruges bedre. Jeg ønsker ikke at være
en forlængelse af et reklamefremstød.

Billigere produkter
Reklamebudgetterne burde omlægges
til et “Forbrugerbudget” , til glæde for
de mange, der køber produkterne. Meget af det medicin, patienterne skal have
er dyrt.Det koster en bondegård. For
nogle er det livsnødvendig medicin. Jeg
kan med min bedste vilje ikke begribe,
at det skal være så dyrt. Samtidig bliver
der kastet millioner i reklamekassen.
Brug dog pengene på, f.eks. at gøre
produktet billigere. Til glæde for forbrugerne.
Derudover kunne der passende bruges
penge, mange penge på at udvikle et
motions- og kost/diætist-system der
kunne hjælpe de mange patienter der
tager på, som følge af øget sultfornemmelse. En rigtig kedelig bivirkning, ved nogle af præparaterne. Og et
stort problem for de fleste.
Som noget helt nyt, er der i øjeblikket
gang i et projekt på Katrinebjerg, i amtets socialpsykiatri, med fokus på netop
denne problemstilling. Flot at det offentlige tager fat på dette. Det ville have
været lige så flot, hvis medicinalindustrien havde bidraget med noget
tilsvarende. Jeg tror det kunne blive en
stor succes, til glæde for forbrugerne.

(-Det er en helt anden snak..)
Det kan kun være i begges interesse,
at medarbejderne dygtiggøre sig i det
fag, de nu engang er sat i verden til at
bestride.
Medicinalfimaernes reklame-penge
kunne så passende bruges på undervisning og studieture til forbrugeren.
Eller hvad med en julefrokost for de
hjemløse. Eller en fond, hvor forbrugerne/patienterne kan søge midler til
at kunne holde en god jul, et weekendophold, eller tilskud til en tiltrængt
ferie, for sig selv og familien.
I virkeligheden tror jeg, at det ville have
endnu større reklameværdi.
Chokolade-piskeriset? Et par nattevagter på afdelingen fik glæde af det.

Studieture
Reklamegaverne er en ting. Studieture
m.m. en anden.
Ofte er der forskellige organisationer og
sammenslutninger, der laver nogle spæn
dende studieture/konferencer og kurser, i både indland og udland.
De koster selvfølgelig penge, specielt
hvis der skal være kvalitet i undervi sere/
foredragsholdere. Det er almindelig
kendt, at så bliver disse finansieret ved
bl.a. at søge de forskellige medicinalfirmaer. Ofte med positivt resultat.
Opgavefordeling
Det er jo altid dejligt, at lære nyt, -at få
kendskab til seneste tiltag, inden for
vores fag. Men det må dog være en
opgave som arbejdsgiverne og fagforeningerne må påtage sig ansvaret for.
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Psykiatriens Julefrokost
Af Mette Grandjean
Årets traditionelle julefrokost er nu et overstået kapitel. I år var der omkring 240
personaler, der bakkede op om festen. Derudover kom der nogle efter aftenvagten, mens andre havde valgt at spise hjemme, for så at dukke op senere og
hygge sig med kollegaerne. God revy, godt orkester (dansegulvet var fyldt hele
aftenen), og igen i år, var maden dejlig og en rigtig god måde at stille det an på.
Jeg tror godt, vi i arrangementgruppen, kan tillade os at tilføje, at årets julefrokost
var en succes. Hvis det modsatte er tilfældet høre vi gerne fra jer. Også gerne hvis
der er forslag til næste års julefrokost, d. 6 december. Det kunne f.eks. være en
revy, med egne tekster, bygget op om noget, der er sket i årets løb.
Så alle I “skabs-revyster”, kom frem i lyset, kridt skoene og prøv det!
Tak for i år og på gensyn d. 6 december 2002.

Årets revyforfatter og aktør
Erik Klausen

Psykiatriplanen
Af Jesper Priskorn
Psykiatriplanen er som før sagt vedtaget og er afløst af et hav af arbejdsgrupper der ser på implementeringen af planen.
Men et er sikker:
Vi kommer til at hedde Nord, Syd, Silkeborg og Randers regionerne.
I den anledning har vi fundet et lille digt frem som vi syntes passer til lejligheden.

MEN BAGVED ALT DETTE ...
Igen er vi samlet om det, der er fælles.
Igen er man atter lidt mer end sig selv.
Igen kan der anes og synges, fortælles om det,
der er blevet vor arv og vor gæld.
Vi mærker det usikre vokser og spredes.
Vi aner en tryghedens tid er forbi.
Og ingen blir skånet. Og ingenting fredes.
Kun få, stadig færre, fornemmer sig fri.
Der vokser en uro. Af den avles stresset.
Man frygter det værste. Og slår det så hen.
Ens glæder blir færre, og alting blir presset.
Vil det, der er sket, kunne hænde igen?

Men bagved alt dette, der er en erfaring.
En viden! En arv af alt det, der er vort.
Et sammenholds styrke! En enkel forklaring:
At trods vore tab kom vi ikke til kort!
Vi lærte! Vi véd, vi har brug for hinanden.
Vi vil ikke blot være brik i et spil.
Og kræfterne gror, dér hvor vi holder sammen.
Vor arv er en plads, dér hvor vi hører til!

Så lad os nu fastholde det, der er fælles.
Og prøve at modstå. Og selv yde vort. .
Og huske den viden, der aldrig må ældes:
Kun sammenhold hindrer, vi’kommer til kort!
Carl Scharnberg.

Lokalpsykiatriens Udrykningsteam
Af Mette Grandjean.
Nu ser det endelig ud til, at der sker
noget i.f.t. lønforhandlingerne. De berørte organisationer er blevet enige om,
at anbefale en lønstigningsmodel. Mo10

dellen går ud på at hæve lønnen på bagvagten. Dvs. bagvagt uden udkald,
hæves fra 338,25 kr. til 661,35 kr. på
hverdage og til 925,80 kr. i week-en-

den. Bagvagt med udkald røres der ikke
ved. Vi afventer en tilbagemelding fra
kommunen, som forhåbentlig er på
plads, når disse linier læses.

Psykiatriklubbens lokalkursus 2001
Af Mette Grandjean

I oktober måned blev klubbens årlige
lokalkursus afviklet. Emnet var projekt
som arbejdsredskab. Vi havde opfordret
til, at flere fra samme afdeling/arbejdsplads tilmeldte sig. Og den opfordring
var blevet hørt. Flere steder fra var der
både 4 og 5 kollegaer, der på forhånd
havde tænkt tanker om et emne til projekt-bearbejdning.
Vi startede med en eftermiddag, med
den ene af underviserne, Pernille Brok,
hvor vi fik gennemgået en teoretisk
baggrund for projektarbejde. Således
udrustede med en ny viden, skulle vi,
sammen med vores arbejdsgruppe, kort
beskrive vores projekt.
Dette blev sendt til underviserne, som
så ville gennemgå dem og give sparring, når vi skulle mødes igen på Pindstrup Centeret, tre uger senere.
Der var 8 arbejdsgrupper, med hver et
projekt. Stort set alle havde fået afsendt
en projekt-beskrivelse. Det var meget
flotte og velovervejede emner, der blev
gennemgået. Arbejdstitlerne lød ihvertfald lovende.

F.eks. Kjærsholms “Da jeg blev filmstjerne”, som handlede om, at lave en
film, hvor samtlige beboere og medarbejdere kunne bidrage med et eller
andet, ud fra lyst, interesse og formåen.
Meget spændende. vi glæder os til at
høre mere til det.
Et andet projekt handlede om kost, som
vi håber bliver til noget og som andre
kan lære af.
I det hele taget var det en flok meget
seriøst arbejdende psykiatrimedarbej-

dere, der kastede sig ud i opgaven og
forhåbentlig har fået noget de kan
bruge, med sig hjem. Og som får
projekterne ført ud i livet. Jeg ved at
ihvertfald to af projekterne er afviklede
og afsluttede. Et tredje er tæt på sin
afslutning.
Det var et par spændende dage, men
som altid, med for lidt tid. Meningen
var også kun, at man skulle have en
fornemmelse af, at det ikke er så svært,
at give sig i kast med et projekt, ved
hjælp af en rimelig simpel metode.
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Nyt fra
fællestillidsmanden

Af Bent Hvolby

FOA

Glem ikke arbejdsmiljøet!
For fagbevægelsen betyder det meget, hvilken arbejdsmiljøpolitik, der vedtages i Folketinget.
Det er medlemmernes liv og helbred, der er på spil. Den forrige regering har gjort meget for at forbedre arbejdsmiljøet.
Trods borgerlig modstand har den opnået:
*
*
*
*
*
*
*

Strengere straffe for at overtræde arbejdsmiljøloven.
Et handlekraftigt Arbejdstilsyn, der nu kan give bøder på stedet.
Et udbyderansvar, der forhindrer, at ansatte og arbejdsmiljø bliver tabere, når opgaver udliciteres.
Krav om sikkerhedsrepræsentanter på virksomheder med helt ned til 5 ansatte - før lå grænsen ved 10 ansatte.
Arbejdspladsvurderinger på alle virksomheder uanset branche. Før skulle arbejdsmiløet kun gennemgåes på
virksomheder med mere end 5 ansatte i sær- lige brancher.
At alle virksomheder nu skal have adgang til rådgivning fra BedriftSundhedsTjenesten(BST) uanset branche.
Tidligere var det kun virksomheder inden for særlige brancher, der skulle være medlem af en B ST.
At godt arbejdsmiljø betaler sig. Alle virksomheder skal betale en arbejdsmiljøafgift, men kan blive fri,
hvis de kan dokumentere, at de har styr på arbejdsmiljøet.

De borgerliges forslag om forringelser
De borgerlige vil kun forringe arbejdsmiljøet. Det har de vist ved at stemme imod så godt som alle den forrige regerings
forslag. Deres egne initiativer har været:
*
*
*
*
*

Forslag om at fjerne reglen om sikkerheds- repræsentanter på virksomheder ned til 5 ansatte.
Forslag om at ophæve reglerne om skriftlige arbejdspladsvurderinger på virksomheder med mindre end 5 ansatte.
Forslag om helt at fjerne Arbejdsmiljølovens regler om BST.
Forslag om at ophæve reglerne om hviletid og fridøgn ved hjemmearbejde.
Forslag om en kraftig begrænsning af Arbejdstilsynets muligheder for at kontrollere arbejdsforhold ved
hjemmearbejde.

Knap er den nye regering kommet til før vi ser de første forslag til forringelser:
*
fjerne pligten til at lave APV
*
standse pligten til at være med i BST
*
fjerne Arbejdstilsynets ret til at udskrive administrative bøder
*
fjerne arbejdsgivernes arbejdsmiljøafgift.
Arbejdsministeren mener, at hvor den forrige regering lovgav om disse ting, så vil arbejdsmarkedets parter være bedre tjent
med den frie forhandlingsret og at der vil komme meget bedre arbejdsmiljø ud af dette!!!

Sikkerhedsrepræsentanten
- også vigtig på den lille virksomhed
Også på små virksomheder skal der være en person, der kan varetage kollegernes interesser
Det er vigtigt med en kollega, der helt og holdent varetager medarbejdernes interesser i arbejdsmiljøsager og som også er
klædt på til at finde løsninger på problemer med sikkerheden på arbejdspladsen.
Sådan en kollega er sikkerhedsrepræsentanten.
Den forrige regering ændrede reglerne, så der nu også skal vælges sikkerhedsrepræsentanter i små virksomheder på helt
ned til fem ansatte. Tidligere var grænsen ved 10 ansatte.
De borgerlige partier var imod lovændringen og arbejder stadig for at få de gamle regler tilbage.
Det fremsatte Venstre, konservative, Dansk Folkeparti og Centrumdemokraterne faktisk et forslag om i Folketinget den 4.
oktober i år.
Var forslaget blevet vedtaget, ville ansatte på små virksomheder ikke have ret til at samarbejde med deres arbejdsgiver om
at forbedre arbejdsmiljø.
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Små virksomheder ville ikke nyde godt af den viden om arbejdsmiljø, som sikkerhedsrepræsentanterne får gennem deres
obligatoriske kurser. Og der ville ikke være en medarbejder på de små virksomheder, der turde tale kollegaernes sag i
arbejdsmiljøsager uden frygt for at blive fyret.
Argumentet om, at risikoen for ulykker er mindre på små virksomheder holder ikke. Faktisk er risikoen for arbejdsulykker
stor på både virksomheder med 5-9 ansatte og virksomheder med 10-19 ansatte, viser Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik.

Flere penge til arbejdsmiljøet
Statens bevillinger på arbejdsmiljøområdet blev fordoblet fra 1990 til 2000.
Der er blevet brugt mange penge på at forbedre arbejdsmiljøet de seneste år.
Omregnet til 1995-priser blev statens bevillinger på arbejdsmiljøområdet fordoblet fra 1990 til 2000 - fra 200 mio. kr. til 400
mio. kr. årligt.
Bevillingerne er blevet omsat til mange nye initiativer. Ikke mindst efter 1997, da den første arbejdsmiljøreform blev
gennemført. Der er sat ind over for særligt farlige fag og afsat store pengebeløb til den indsats, arbejdsmarkedets parter gør
for at forbedre arbejdsmiljøet. Reglerne om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde er blevet for
bedret i flere omgange, og det samme gælder Arbejdstilsynets kontrol.

Arbejdsmiljøet skal sikres ved udlicitering
Det skal sikres, at de ansatte ikke bliver tabere og kommer til at lide under et dårligt arbejdsmiljø, når offentlige opgaver
udliciteres.
Arbejdsmiljøet må ikke overses, når op gaver udliciteres. De sager, der har været om buschaufførers og rengøringspersonales
arbejdsmiljø, viser med al ønskelig tydelighed, hvor galt det kan gå for medarbejderne, hvis offentlige udbydere ikke skal
være med til at sikre, at der er et ordentligt arbejdsmiljø hos dem, de udliciterer til.
Den forrige regering har nu gennemført en lovændring, der har indført et såkaldt udbyderansvar. Det skal forhindre, at de
ansatte bliver taberne og skal lide under et dårligt arbejdsmiljø, når offentlige opgaver bliver udliciteret.
Venstre, konservative, Dansk Folkeparti og Centrumdemokraterne stemte imod lovforslaget, da det blev behandlet i foråret.
Hvis ikke lovændringen var blevet vedtaget, ville den virksomhed, der udbyder en opgave, være uden ansvar, hvis medarbejderne satte helbredet på spil for at udføre en opgave. Også selvom udbyderen selv har bestemt, hvordan arbejdet skal
udføres - f.eks. i form af en køreplan.
Virksomheder, som vil byde på en opgave, ville heller ikke kunne forlange en beskrivelse af de særlige problemer med
arbejdsmiljøet, som de skal tage højde for, hvis de overtager en opgave.

Vigtigt med vejledning fra eksperter
Problemerne med arbejdsmiljøet kan være så store på arbejdspladsen, at det er nødvendigt at få rådgivning udefra. Her er
BST et godt redskab.
Evt. problemer med arbejdsmiljøet skal først og fremmest løses ude på arbejdspladserne i et samarbejde mellem ansatte og
ledelse. Derfor er der valgt sikkerhedsrepræsentanter på arbejdspladserne til at rådgive ledelsen om løsning af problemer
ne.
Men problemerne og uenighederne kan være så store, at det er nødvendigt at få rådgivning udefra. Også for at styrke
forebyggelsen af arbejdsskader og nedslidning.
LO er tilfreds med, at alle virksomheder nu har adgang til den højt kvalificerede rådgivning fra BST. Før den forrige regering
gennemførte denne lovændring, var det kun virksomheder inden for særlige brancher, der skulle være medlem af en
bedriftssundhedstjeneste.
De borgerlige partier var imod lovændringen, og så sent som i september måned foreslog de, at Arbejdsmiljølovens regler
om BST helt blev fjernet.
Konsekvensen ville være, at virksomhederne frit kunne vælge rådgivning om arbejdsmiljø fra. Og dem, der alligevel ønskede det, skulle betale en betydelig højere markedspris for hjælpen.
Det ville let føre til en situation, hvor ansatte og arbejdsgiver måske godt kunne være enige om et arbejdsmiljøproblem, men
hvor en løsning trak ud og ikke nødvendigvis blev den bedste. Resultatet ville være flere arbejdsskader.
BST ejes af de tilsluttede virksomheder, og lønmodtagerne er lige så talstærkt repræsenteret i bestyrelserne som arbejdsgiverne.
En undersøgelse har vist, at virksomhederne har stor nytte af BST’s rådgivning. Hele 80 pct. af de
virksomheder, der bruger tjenesten, er tilfredse med den rådgivning, BST giver.

13

Alle kan få brug for en hjælpende hånd
Det er uværdigt for den enkelte at blive overladt til passiv forsørgelse.
Hvis vi selv eller nogen af vores kolleger mister jobbet på grund af sygdom, nedslidning eller arbejdsskader, så skal der være
en række muligheder for at komme tilbage i arbejde. Det er uværdigt for den enkelte at blive overladt til passiv forsørgel
se. Og det er uøkonomisk for samfundet.
En af de bedste veje tilbage til arbejdsmarkedet er gennem fleksjob - arbejde på særlige vilkår - eller revalidering.
Fleksjob er en god måde at genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet, fordi man bliver integreret på arbejdspladserne.
I løbet af de seneste år er antallet af personer i fleksjob steget markant fra 5.711 i 1999 til 10.828 personer i første kvartal
2001.
Et andet vigtigt skridt på vejen til beskæftigelse går for mange gennem revalidering.
Også på det område er vi inde i en god arbejdsmarkedsudvikling. I den sidste halvdel af 1990’erne er der næsten sket en
fordobling i antallet af personer, der efter en sygedagpengeperiode er overgået til revalidering.

Alvorlige ulykker fordelt efter virksomhedens
størrelse
Tallene i den vandrette linie angiver antal medarbejdere i virksomheden. Tallene i den lodrette linie angiver risikoen. I
gruppen af virksomheder med mellem 100 og 249 medarbejdere sker der fx lidt over to alvorlige ulykker pr. 1.000
medarbejdere pr. år.
Kilde: Arbejdstilsynets arbejdsskadestatistik 1999 og beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik 1998, søgninger for LO samt
egne beregninger.
Indsæt billede 4.tif

5.000 flere kan få erstatning for arbejdsskader
Den forrige socialminister foreslog en arbejdsskadereform, som opfylder fagbevægelsens ønsker.
Over 50.000 mennesker får hvert år en skade på deres arbejdsplads. Men det har indtil nu været svært at få anerkendt en
arbejdsskade og dermed ret til erstatning.
Socialminister Henrik Dam Kristensen fremlagde et forslag frem til en reform, som gør op med det kendte arbejdsskadesystem. Han ville gøre det lettere at få en skade anerkendt og samtidig sikre, at de skadelidte får en bedre og hurtigere
behandling af deres sager.
Hvis forslaget blev gennemført, ville det betyde, at ca. 5.000 flere ville kunne få en skade anerkendt som erstatningsberettiget. Af dem ville ca. 3.500 kunne få erstatning for arbejdsulykker, mens ca. 1300 ville kunne få anerkendt en erhvervssygdom.
Forslaget fra socialministeren opfyldte fagbevægelsens ønsker. Det har været svært at forstå, at skader, som skyldes arbejdet,
ikke kan blive anerkendt. Derfor må vi have ændret reglerne, så de lægelige krav til dokumentation bliver mindre konservative. Og det er netop, hvad ministeren havde foreslået.
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Nedslidning og EDB-skader
Mens der sker færre traditionelle arbejdsulykker, bliver der stadig flere, som får varige skader på grund af fysisk nedslidning,
intensivt edb-arbejde osv. Og det har været svært at få lægernes diagnoser anerkendt som arbejdsrelaterede. Det problem
blev der taget højde for i den fremlagte reform.
Et andet problem er i dag, at »forventelige« skader ikke kan anerkendes. Derfor har mange omsorgsmedarbejdere forgæves
søgt om erstatning for løfteskader, som ikke har kunnet anerkendes, fordi risikoen er blevet opfattet som en del af jobbet.
Også det skulle ændres med den ny reform.

Arbejdsgiverne imod
Dansk Arbejdsgiverforening har meddelt, at arbejdsgiverne går klart imod. Det begrundes med, at forslaget kommer til at
koste ca. 733 millioner, hvoraf ca. en trediedel skal betales af de offentlige arbejdsgivere. Beløbet skal gå til højere forsikrings
præmier.
Henrik Dam Kristensen har baserede sit forslag på det arbejde, som er blevet udført i det særlige arbejdsskadeudvalg, som
Folketinget nedsatte på forslag fra SF. LO og DA deltog aktivt i udvalgsarbejdet som repræsentanter for arbejdsmarkedets
parter.
Det lykkedes ikke de involverede parter at nå frem til en enig indstilling. Det var baggrunden for, at den forrige socialminister lavede sit eget forslag, som støttes af de to regeringspartier, Socialdemokratiet og de radikale. Ifølge SID’s Fagbladet har
ordførerne for CD, Kristeligt Folkeparti og Dansk Folkeparti også udtalt sig positivt om oplægget.

Angreb på de faglige rettigheder
De borgerlige har fremsat forslag, der gør op med lønmodtagernes indflydelse på arbejdsmarkedet.
Den danske fagbevægelse er en af de stærkeste i verden. Det er vi blandt andet fordi, vi har forhandlet os frem til en række
faglige rettigheder, der beskytter den enkeltelønmodtager og skaber rammerne om et trygt arbejdsliv. Havde de faglige
rettigheder ikke været til stede, så havde arbejdsgiverne i langt højere grad kunnet skalte og valte med lønmodtagerne. Den
nuværende regering anerkender, at arbejdsmarkedets parter er eksperter i det danske arbejdsmarked, og derfor skal være
med til at skabe rammerne for det.

De borgerlige vil indskrænke muligheden for
konflikter
For LO-fagbevægelsen er det afgørende at bevare lønmodtagernes ret til at gribe til lovligt varslede konflikter og blokader
som led i den faglige kamp. De lovlige konflikter er jo vores våben over for arbejdsgiverne.
Venstre, Konservative og Kristeligt Folkeparti har faktisk så sent som i den forrige folketingssamling genfremsat et forslag om
begrænsning af retten til at etablere faglige blokader. Et borgerligt flertal vil derfor indskrænke faglige organisationers mulig
hed for at sætte handling bag krav om, at en arbejdsgiver skal indgå overenskomst med sine ansatte.

Tromler overenskomsterne
LO-fagbevægelsen betragter lønmodtagernes ret til at indgå kollektive aftaler om løn- og arbejdsforhold som en helt afgørende del af den danske velfærdsmodel.
Kristeligt Folkeparti har, med opbakning fra Venstre og Konservative, fremsat et forslag om ret til deltidsarbejde, der skal gå
forud for bestemmelser om arbejdstid i de kollektive overenskomster.
I sig selv strider forslaget mod flere internationale konventioner om blandt andet retten til fri forhandling. Forslaget vil også
betyde, at arbejdsgiverne vil få mulighed for at presse en lønmodtager til at gå ned i tid og dermed miste en del af sin
indtægt. Langt de fleste overenskomster på det danske arbejdsmarked giver allerede i dag gode muligheder for deltidsarbejde.
Det er også velkendt, at de konservative har et mere end godt øje til skattefradraget for faglige kontingenter, som de ønsker
at indskrænke eller fjerne helt.

Underudvalg for sikkerhed og sundhed
I Psykiatrien i Århus Amt har alle - bortset fra Katrinebjerg Centret - valgt en enstrenget struktur.
I HMU er der enighed om at vi skal have et underudvalg for sikkerhed og sundhed til at varetage arbejdsmiljøarbejdet.
Den 3. januar 2002 behandler HMU et konkret forslag til sammensætning af dette underudvalg, så vi kan umiddelbart
derefter forvente, at der vil blive iværksat en valgprocedure. Hovedsikkerhedsudvalget bliver nedlagt pr. 31.12.2001
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Lønforhandling
Den 17. december mødtes FOA og psykiatriledelsen til lønforhandling. Alle fremsendte forslag blev drøftet, hvorefter
psykiatriledelsen vil fremsende et forslag til hvordan småpengene kan fordeles.
Fra FOA’s side har vi fremsendt forslag til hvordan og hvem vi mener bør honoreres. Og vi kunne da nok fornemme, at ikke
alt var spiseligt for ledelsen.
Stort set alle forslagene relaterer til personer, hvorfor vi ikke her vil komme ind på de individuelle forslag. Når forhandlingerne er afsluttet vil vi komme med en redegørelse om resultatet.
Næste og forhåbentlig afsluttende forhandling er den 30. januar 2002, hvorefter vi giver besked til de har er blevet tilgodeset.

NY TR og klubstruktur
Som tidligere omtalt arbejder vi på at få etableret en anden TR
struktur og amtsklub. En struktur og et samarbejde som skal
søge at tilgodese alle FOA’s ansatte i psykiatrien i amt og kommuner.
Til orientering offentliggør vi det arbejdspapir/projektbeskrivelse, vi indtil nu har fået udarbejdet.
Vi skal understrege, at det fortsat er et arbejdspapir, som der
kan komme ændringer til. Projektet skal løbe i 3 år hvorefter
det skal evalueres og implementeres.
Arbejdsgruppen består af:
Hanne Halskov, Silkeborg, Hanne Christensen, Randers, Allan
Hørsted, Randers, Jesper Priskorn, Århus, Niels Andreasen, FOA,
og Bent Hvolby, Århus
Medlemmers interesser:
Nærhed
Nyudlærte plejere anno 1969
Service
Indflydelse
Fælles service-/ kvalitet
Ens information
Fælles fagligt forum
Samme sted faglig viden og fagligt politisk ekspertise
Videnscenter med praktisk erfaring og teoretisk baggrund
Skabe fokus på psykiatriområdet
Optimere fagbevidsthed og faglig stolthed
Højt informationsniveau
FOA’s interesser:
Udvikle organisationen
Gøre det attraktivt at være TR
Gøre organisationen vedkommende for det enkelte medlem på arbejdspladsen
Ressourcer/fordeling/prioritering
FOA som en organisation i udvikling
Fastholde og tiltrække nye medlemmer
FOA = ”Vi identitet ”
Faglig udvikling ( Fælles faglig udvikling )
Ensartet mulighed for det enkelte medlem på tværs af de 3 afdelinger

Arbejdsgivers interesser:
Skabe forenkling, hurtigere arbejdsgang
Matche m/ledelsesstruktur
Større ejerskab af politiske beslutninger
TR kompetence
16

Afspejling af arbejdsgiver org. Plan
TR- relevant faglig viden
Sparringspartner i udvikling
Handling / fleksibilitet
Loyalitet
Fagorganisationen kommer til arbejdspladsen
Bedre rammer for løn og personalepolitik
Ansvarlig:
De 3 FOA afdelinger i Århus Amt med Allan Hørsted som formidler
Baggrund:
Psykiatriplanen for Århus Amt ændres til at bestå af 4 regioner pr. 1.1.2002.
For at matche den nye organisation, er det nødvendigt også at ændre TR strukturen.
I dag er løn- og forhandlingskompetence centreret ved Psykiatriledelsen.
I dag er der et mødeforum for TR i amt og kommuner, hvor de fleste TR deltager på tværs af FOA afdelingerne. Denne
tradition og netværk ønskes udviklet og videreført i formaliseret form.
Den nye psykiatriske organisationsstruktur går på tværs af de 3 FOA afdelinger, hvorfor en ændring af FOA’s struktur er
påkrævet.
Mål:
Nærhedsprincippet
Indflydelse
Sikre samme service for alle medlemmer
Viden om praktisk erfaring og teoretisk baggrund til forskel på sagsbeh. I afdelingerne
Sammenhæng mellem fagpolitik og faglig virke.
Kontinuitet
Fagbevægelsen ud på arbejdspladsen
Som sparringspartner og som udviklingsskaber
( se nye roller og udfordringer for TR ) Pjece !!!
Uddelegering og kompetence til TR
Udnyttelse af ressourcerne
Succes- og acceptkriterier:
- at mødehyppigheden bliver større!
- at problemløsningsfrekvens lokalt bliver større!
- at værdiopfattelse af medlemskab af FOA forøges!
- at sagsbehandlingstiden bliver kortere!
- at arb.giver oplever en forenkling!
- at medlemmet oplever en forenkling!
- at samarbejdet mellem TR og ledelse får en større synlighed!
- at afdelingerne (sektorerne) oplever nye ressourcemuligheder og at det faglige ar
bejde styrkes!
Ansvar og kompetence:
Fællestillidsrepræsentanter (FTR)
Fællestillidsrepræsentanten vælges som udgangspunkt af FOA’s tillidsrepræsentanter i Århus Amt og kommunerne i Århus
Amt, og refererer således til disse, til den regionale og/eller kommunale ledelse, til Psykiatriklubben der har servicefunktionen
for pågældende ledelse, til FOA afdeling for pågældende regionale/kommunale ledelse og til sin egen FOA afdeling.
Repræsenterer hele det regionale/kommunale personale ved generelle forhandlingsspørgsmål, bl.a. forhåndsaftaler
vedrørende løn.
Indkalder regionens/kommunernes tillidsrepræsentanter, evt. SR og MED repr. til informations- og koordineringsmøder, bl.a. vedrørende møder hvor der stilles lønkrav, forberedes forhandlingsforløb, ect.
Orientere og koordinere i relation til Psykiatriklubben og den FOA-afdeling, der har servicefunktionen relateret det
enkelte region/kommune.
Deltager sammen med de øvrige 3 FTR’er, i fællesmøder med alle 3 FOA-afdelinger (orientering / strategi / generelt).
Møderne indkaldes af FOA’s amtsformandskreds.
Indgår i regionens/kommunens lokal-MEDudvalg som FOA’s repræsentant.
Koordinerer med øvrige organisationers tillidsrepræsentanter på regions/kommunalt niveau.
Indgår eventuelt i tværfaglige TR strukturer (eks. mini-KTO, TR kollegier, o.l.)
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Tillidsrepræsentanter (TR)
Tillidsrepræsentanten er valgt af kollegerne for det område den pågældende repræsenteret, og refererer således til disse, til
fællestillidsrepræsentanten for regionen/kommunen og til Psykiatriklubbens bestyrelse. Fungerer som kollegernes repræsentant overfor disse.
Afholder og indgår i lokale forhandlinger relateret tjenestestedets ledelse.
Indsamler forhandlingsoplæg fra kollegerne.
Indgår i MED-udvalg på funktionsbærende enheds- og afsnitsniveau.
Er SR behjælpelig vedrørende koordinering af arbejdsmiljøindsatsen i afsnittet/ funktionsbærende
enhed/- samarbejder tæt med SR.
Indgår i udmøntningen af personalepolitikker, eksempelvis sygdomsopfølgning, seniorpolitik, arbejdstidsaftaler, m.v.
Indgår i forbindelse med ansættelses- og afskedigelsessituationer.
Modtager og mødes med nyansatte. Sikrer i denne forbindelse at der sker overflytning til den relevante FOA afdeling.
Hvis dette ikke lykkedes orienteres FOA afdelingen.
Følger med i organisationsgraden i området TR repræsenterer.
Deltager i og afholder personalemøder. Er med i forbindelse med udarbejdelsen af dagsorden.
Koordinerer til øvrige organisationers TR lokalt
(afd./funktionsbærende enheds niveau).
TR opbygger netværk i området eks. ved hjælp af en talsmand.

Tids- og faseplan:
Den tidsplan vi havde opstillet er beklageligvis af flere årsager skredet. Vi opererede med at være kommet så langt, at vi
kunne afviklet TR valg inden årets udgang. Vi er optimister og håber på at vi kan starte til marts. Forinden da vil der have
været mulighed for at drøfte projektet dels på medlemsmøder dels på vores kommende generalforsamling, hvor vi i sagens
natur er nødt til at forholde os til nogle vedtægtsændringer.
Vi har haft et møde med psykiatriledelsen hvor der også var en repræsentant fra Kommuneforeningen. Amtet er positiv over
for planen men Kommuneforeningen kan ikke indgå aftaler på kommunernes vegne. Så når den nye struktur er en realitet
skal vi til at forhandle med de enkelte kommuner.

Uddannelsesplan for tillidsrepræsentanter:
Vi har lavet et uddannelsesprogram for tillidsrepræsentanterne, som skal øge disses kompetence. Denne kompetenceudvikling er nødvendig, da vi vil få tilført betydelige kompetencer fra FOA afdelingerne.
Gensidige forpligtelser:
Det vil være et krav til opstillede tillidsrepræsentantkandidater, at de forpligter sig til at deltage i og efterleve det planlagte
kursusforløb og indholdet i projektet med det tidsforbrug der er nødvendigt.
Økonomi:
Vi har beregnet os til, at frikøb af tillidsrepræsentanter og kursusudgifter bliver ca. 2, 2 mill. kr.
Frikøb har vi fået tilsagn om fra psykiatriledelsen og FOA skal betale resten.
Evaluering :
Udføres som interview og i skemaform
1.
2.
3.
4.
5.
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Styrker vi faget psykiatri?
Styrker vi det faglige engagement?
Medlemmerne i centrum?
Tillidsrepræsentanten som omdrejningspunkt
Formaliseret amtssamarbejde

Afdeling As sidste julekaffe
Af Jesper Priskorn

Afdeling A holdt sin sidste julekomsammen d. 20. december
2001.
Dagen var præget af farveller og ikke så meget julesang, men
en enkelt blev det til, akkompangeret af Steen Roer.
Farvellerne har til Oversygeplejerske Kitte Jørgensen som tiltræder sin nye stilling i Silkeborg efter nytår og Overlæge Per
Vestergaard,samt Ledende lægesekretær Ellen Brandt som
begge tiltræder nye stillinger i den Centrale Enhed.
Afdeling A kom til at eksistere i næsten 20 år.
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BESKRIVELSE AF

PSYKIATRIKKLUBBENS ARBEJDSOPGAVER
Klubbens formål er:
At løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler fastsat af sektorbestyrelserne og afdelingerne.
At medvirke til at alle er organiseret indenfor overenskomstområdet. Sikre at alle nyansatte bliver kontaktet og bliver
informeret om klubben og dens arbejde indenfor området. Sikre at tillidsrepræsentanterne har let adgang til aktuelle
oplysninger om, hvilke personer der er ansat og om de er organiseret.
At styrke sammenholdet og virke for medlemmernes fælles interesser, fagligt, kulturelt og politisk. Udgive medlemsblad. Afholde medlemsmøder, fælles,regionalt, på arbejdspladser og indenfor separate arbejdsområder efter behov.
Være medlemmernes talerør i.f.t. de politiske organer i amt og kommuner. Tage initiativer, der bidrager til at medierne sætter fokus på problem- og udviklingsfelter, som vi arbejder med.
At arbejde og udvikle gode arbejds- og miljøforhold for medlemmerne. Tilskynde og støtte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter til at søge mest mulig indflydelse. Bidrage til at medlemmerne har et godt kendskab til overenskomstmæssige forhold. Informere om love og regler, der har indvirkning på arbejdsområdet. Arbejde for at medlemmerne
har relevante kursus og efteruddannelsesmuligheder.
At påvirke udviklingen på arbejdsområdet fagligt og politisk. Inddrage medlemmerne i faglige diskussioner angående
udviklingstendenser. Sikre at klubbens holdninger er kendte af faglige og politiske beslutningstagere. Søge dialog og/
eller forhandling med arbejdsgiverne. Tilskynde og støtte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter til at søge mest mulig
indflydelse.
At være idéskabende og kreative.
At medvirke til at styrke FOA’s tillidsvalgte til matching af arbejdsgiverne.
At forbedre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår.
Samle og styrke MED-arbejdet i forhold til ledelsen.
Indsamle oplysninger til sektorerne om medlemmernes ønsker og behov i forhold til overenskomstmæssige krav, løn,
arbejdsforhold og uddannelse.
Løse rådgivende opgaver i forhold til sektorerne og afdelingerne.
Løse opgaver i forhold til medlemmerne.
Medvirke til at overenskomsten, arbejdsmiljøloven og samarbejdsaftaler overholdes.
Arrangere faglige og kulturelle medlemsmøder.
Videreføre vores Internationale samarbejde med de Nordiske lande.
At være bindeled mellem sektor, afdeling og medlemmer.
At medvirke til den faglige udvikling blandt medlemmerne.
At medvirke til sektorens og psykiatriens fortsatte udvikling.
At styrke sammenholdet blandt de tillidsvalgte på arbejdsområdet.
At indsamle og videreformidle informationer til medlemmer, tillidsvalgte, sektor og afdeling.
At markere sig fagligt og politisk.
At medvirke til overgangen til efterløn/pension sikres bedst muligt.
Klubbens arbejdsopgaver:
Medlemskontakt / service.
Servicering af tillidsvalgte
Samarbejde med andre organisationer.
Uddannelse.
Information – Vingefanget – Hjemmeside.
Arbejdsmiljø.
Medlemsaktiviteter
Seniorservice / klub.
Sikre alle medlemmer i Amt og Kommuner faglig bistand / repræsentation.
Mødeaktivitet:
Bestyrelsesmøder 1. gang om måneden
Fællesmøder for bestyrelse, tillidsvalgte 2 gange årligt.
Møder med faggruppe repræsentanter 1 – 2 gange årligt.
Årlig konference med bestyrelse og tillidsvalgte.
Løbende informationsmøder med sektorer og/eller afdelinger.
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Forhandling:
Klubben har forhandlingskompetence i forhold til:
lønindplacering af nyansatte - amt og kommuner
lønforhandling for allerede ansatte - amt og kommuner
lønforhandling i øvrigt i henhold til Ny Løn - amt og kommuner
indgåelse af lokalaftaler - amt og kommuner
indgåelse af aftaler i henhold til aftale om decentral arbejdstid - amt og kommuner
indgåelse af aftaler i øvrigt decentralt og centralt - amt og kommuner
indgåelse af individuelle aftaler
Information:
Klubben har en høj informationsforpligtelse i forhold til det enkelte medlem, sikker
hedsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, berørte klubber på medlemsområdet, sektorer og afdelinger i Århus Amt.
Som minimum skal der til medlemmer løbende informeres om
Forbundets politikker
Forbundets arbejde på arbejdsmiljøområdet
Forbundets øvrige tiltag med relation til det psykiatriske område
De 3 FOA afdelingers tiltag i forhold til forbundets politikker
De 3 FOA afdelingers indsats på arbejdsmiljøområdet
De 3 FOA afdelingers tiltag i forhold til forbundets politikker
De 3 sektorers tiltag og udmøntning af forbundets og afdelingernes politikker
De 3 sektorers indsats på arbejdsmiljøområdet
De 3 sektorers øvrige tiltag med relation til det psykiatriske område
Klubbens arbejde med at indgå aftaler om løn og arbejdstid
Klubbens arbejde med bestemmelserne i MED og SU-aftaler
Klubbens arbejde i udvalg og arbejdsgrupper
Klubbens arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet
Klubbens kursusaktiviteter
Nye tiltag og udviklingsmuligheder i Psykiatrien
Muligheder og begrænsninger på det sociale område
Disse informationer gives i klubbens blad „Vingefanget“, på klubbens hjemmeside og evt. i form af et mindre „nyhedsbrev“,
som alene formidles via mailsystemet til de, som har interesse i det.
Herudover vil der blive afholdt medlemsmøder hvortil også repræsentanter fra sek
torerne vil blive indbudt.
Som minimum skal der til sektorerne løbende informeres om:
Klubbens arbejde med at indgå aftaler om løn og arbejdstid
Klubbens arbejde med bestemmelserne i MED og SU-aftaler
Klubbens arbejde i udvalg og arbejdsgrupper
Klubbens arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet
Klubbens kursusaktiviteter
Nye tiltag og udviklingsmuligheder i Psykiatrien
Klubbens arbejde med personsager
Valg af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt bestyrelsesmedlemmer
Referater fra bestyrelsesmøder, TR og SR møder
Referater fra MED udvalg
Øvrige referater efter aftale med sektorerne
Udveksling af informationer og planlægning af nye tiltag foregår i en fastlagt møde
struktur, min. 6 gange årligt med de 3 sektorer og klubbens bestyrelse. Herudover kan det være aktuelt at afholde ekstra
møder. Sektorerne får endvidere tilsendt det informationsmateriale, som også udsendes til medlemmerne.
Koordinering:
Klubben koordinerer samarbejdet mellem tillidsvalgte og afdelinger/sektorer på bestyrelsesmøderne.
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Sagsbehandling:
Klubben laver sagsbehandling i forhold til:
Medlemmer som har lavet tjenesteforseelser,
Medlemmer som er kommet ud i et misbrug,
Medlemmer med et sygefravær, som nødvendiggør intervention,
Vejleder og hjælper i forhold til efterløn – sagsbehandlingen henvises til A-kassen
Vejleder og hjælper i forhold til dagpenge, sygedagpenge og feriedagpenge – sagsbehandling henvises til A-kassen
Vejleder og hjælper i forhold til pension – sagsbehandling foregår i PenSam
Vejleder og hjælper i forhold til tjenestemandspension
Indgår aftaler om fleksjob, skånejob, servicejob m.v.
Vejleder og hjælper i forhold til kommunale sagsbehandlere,
Vejleder og hjælper i øvrigt i forhold til de sociale kapitler
Tvister om ferie og feriefridagstimer
Tvister om omsorgsdage
Tvister om arbejdstid
Tvister om løn
Medlemmer som er eller har været udsat for mobning og chikane
Medlemmer som har været udsat for vold
Agitation:
Et af klubbens formål er at sikre, at alle er organiseret i FOA.
Dette bl.a sker ved
at vi til stadighed gør opmærksom på de fordele der er forbundet med at være organiseret
at vi i skrift og tale forsøger at motivere ikke organiserede til medlemskab
at vi i skrift og tale søger at fastholde allerede organiserede
at klubben tager kontakt med hver enkelt nyansat med klubbeskrivelse og formål.
At klubben tager kontakt til hvert enkelt medlem for at sikre den korrekte lønindpladsering.
Kommunikation:
Kommunikationen i organisationen sker ved:
Månedlige faste mødedage med tillidsrepræsentanter fortsætter uændret,
Bestyrelsen deltager i disse møder og afdelinger/sektorer inviteres,
Månedlige faste mødedage med sikkerhedsrepræsentanter etableres,
Bestyrelsen deltager i disse møder og afdelinger/sektorer inviteres,
Udveksling af informationer og planlægning af nye tiltag foregår i en fastlagt mødestruktur, min. 6 gange årligt med de
3 afdelinger/sektorer og klubbens bestyrelse. Herudover kan det være aktuelt at afholde ekstra møder.
Endvidere etableres der en konference på Net-Dialog for alle tillidsvalgte og hvortil forbund/afdelinger/sektorer også
har adgang. En sådan konference bruges til nyhedsformidling og kommunikation, således at alle tillidsvalgte kan få
nytte af spørgsmål, svar og debat i deres daglige arbejde lokalt.
Herudover er der den telefoniske kontakt,
Der vil være en telefonsvarer tilkoblet, hvor man kan lægge besked om at blive kontaktet, således at ingen ringer
forgæves.
Udvikling:
Gennem klubbens aktive deltagelse i alle relevante fora på alle niveauer indhentes megen aktuel viden, som dels formidles
til medlemmerne, dels bruges for til stadighed at muliggøre kompetenceudvikling af medlemmer og tillidsvalgte.
Endvidere sikrer vi, at vi i de relevante fora opnår maksimal indflydelse på udvikling af de behandlingsmæssige tilbud såvel
som udvikling af vore medlemmers arbejdsforhold.
Vi sikrer herved også at vore tillidsvalgte kan være orienteret om det nye der sker. Således vil vore tillidsvalgte ofte være
bedre forberedt på at matche den udvikling der er i gang. Herigennem er vore tillidsvalgte selv i en konstant udviklingsproces.
Profilering:
Gennem klubbens aktive deltagelse i alle relevante fora på alle niveauer har vi i høj grad formået at opnå lydhørhed over for
vore synspunkter og holdninger. Herved har vi også store muligheder for at profilere vore faggruppers kompetencer og
muligheder, samtidig med at vi også har været i stand til at opgaveglidningen ofte vil være til vore medlemmers fordel, og
herigennem udvikle yderligere kompetencer.
Undervisning:
Ud fra nuværende ressourcer arranger klubben 1 årligt kursus for medlemmerne med aktuelt relevant fagligt indhold.
Kurserne arrangeres som 2 dages internattilbud med eksterne undervisere. Såfremt ressourcerne vil være til stede i den nye
klub kan det overvejes at udvide dette tilbud.
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Repræsentation:
Klubben søger indflydelse og medbestemmelse gennem eks. LMU – HMU – FMU. Klubbens tillidsvalgte besætter pt.
næstformandsposten i relevante LMU og i HMU (Hoved Med Udvalget i Psykiatrien i Århus Amt). Endvidere er klubben
repræsenteret i FMU (Fælles Med Udvalget i Århus Amt)
Klubben er endvidere repræsenteret og aktiv i:
LO Skole-Kontaktsamarbejdet i Århus.
Uddannelsesrådet i Psykiatrien i Århus Amt
Udvalget for Uddannelse og Kompetenceudvikling i Psykiatrien i Århus Amt
Personalepolitikudvalget i Psykiatrien i Århus Amt
Underudvalget for Sikkerhed og Sundhed i Psykiatrien i Århus Amt
Styregruppen for Miljøprofil i Århus Amt
Arbejdsgruppe til udarbejdelse af informationspjece og video til indvandrere og flygtninge på Århus amts sygehuse
Arbejdsgruppen for udarbejdelse af arbejdsklimaundersøgelser i Århus Amt
Styregruppe for det Sociale Kapitel i Århus Amt
Bestyrelsen i social- og sundhedssektoren FOA Århus.
Faggrupperepræsentant for plejerne i Århus, Randers og Silkeborg.
Repræsentant for Faglig udvalg for plejerne.
Redaktionen på Focus - Psykiatriens personaleblad.
Bestyrelsen for personaleforeningen i Psykiatrien i Århus Amt
Byggeudvalg vedr. renovering af Psykiatrisk Hospital Århus
Arbejdsgruppen vedr. brugerindflydelse i Psykiatrien i Århus Amt
Arbejdsgruppe vedr. mænd i Psykiatrien i Århus Amt
Styregruppe vedr. voldsprojekter i Psykiatrien i Århus Amt
Arbejdsgruppe til udformning af voldspolitik i Århus Amt
Aktivitets- pleje- og behandlingsprincipudvalget vedr. fastlæggelse af nye behandlingsprincipper i
Psykiatrien i Århus Amt
Styregruppe vedr. implementering af EPJ (elektronisk patientjournal) i Århus Amt
Kvalitetsuddannelse og projektgruppe som afprøver og uddanner i nye arbejdsmetoder i Psykiatrien i Århus Amt.
Repræsentant I AMU efteruddannelsesudvalget i Århus amt.
Amtslige bostøtter
Ifølge et referat fra koordinationsgruppens møde den 16. november 2001, der består af Ledelsen for psykiatrien i Århus
Kommune og Psykiatriledelsen fremgår det at
„Århus Kommune ønsker pr. 1.7.2002 at overtage den amtslige bostøtte, dog ikke bostøtten i de amtslige anviste boliger.
Der er behov for en fælles udmelding til bostøtterne om, at den kommunale overtagelse ikke betyder, at medarbejderne vil
miste deres job.“
E-mail nyhedsbrev
Inden julefrokosten helt druknede i sprit m.m. havde jeg en lille snak med en kollega omkring Psykiatriklubbens/
tillidsrepræsentanters/sikkerhedsrepræsentanters aktiviteter og hvad FOA’s medlemmer kan bruge de tillidsvalgte til.
Jeg fik det forslag, at jeg/vi burde sende information ud via mailsystemet, når det skete noget.
Derfor vil jeg fremover udsende en mail til FOA medlemmer, når der er noget at orientere om. Det bliver ikke lange
nyhedsbreve, men blot små korte beskeder.
Så når du læser dette har du forhåbentlig modtaget den første mail fra mig, hvori jeg orienterer om dette tiltag. Hvis ikke er
det fordi jeg ikke har din mailadresse. Vil du med på min mailliste så send en mail til mig på adressen
bhv@psykiatri.aaa.dk
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mødereferater
Psykiatriklubben Århus
Bestyrelsesmøde d. 14.11.01
Fremmødte: Susanne Havemann, Reimar Muurmann, Jesper Priskorn, Myrna Larsen og JesperDideriksen.
Afbud: Mette Grandjean og Bent H. Olesen(FTR)

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Ny amtsklub
4. Nordisk Træf
5. Lokal-kurset
6. Vingefanget
7. Kasseren
8. Julen
9. Generalforsamling 2002
10. Gensidig orientering
11. Eventuelt
ad 1: Referat fra mødet d. 22.8.01 godkendtes uden bemærkninger.
ad 2: Dagsorden godkendtes.
ad 3: Jesper P. orienterede om, at de fastsatte tidsplaner er blevet skubbet. Bl.a lykkedes det først at få afholdt møde med at
og kommuner om TR-strukturen d. 8.11.0
1. Ved dette møde deltog Villads Villadsen, Ingerlise Vad, Kommuneforeningen, Allan Høgstad(FOA Randers) og Jesper
Priskorn.
På mødet blev vores ideer til fremtidig TR-struktur overvejende positivt modtaget, men der blev ikke indgået endelige
aftaler.
Jesper P. orienterede videre om, at „FOA-gruppen“ d.d. har afholdt møde i Randers. Her er det aftalt
- At Allan Høgstad udfærdiger en ny organisationsprofil for amtsklubben, så den er færdig senest d. 15.12.01.
- At Psykiatriklubben beskriver nuværende og fremadrettede arbejdsopgaver, og at dette ligeledes er færdigt til d. 15.12.01.
Der blev gjort opmærksom på, at indførelse af grundtakstmodellen vil medføre, at en del medlemmer skifter arbejdsgiver fra
amt til kommune. Dette fordi en del af de opgaver amtet varetager i øjeblikket - eksempelvis en del af bostøtten i Århus vil overgå til kommunen.
Denne udvikling peger i retning af, at der kan blive basis for at der kan vælges kommunale tillidsrepræsentanter og måske
endda fællestillidsrepræsentanter i de 3 „store kommuner“ - Randers, Silkeborg og Århus.
Det diskutteredes om, at der eventuelt kan vælges en „koordinerende tillidsrepræsentant“, der på samme tid kan dække
flere små kommuner.
Nyvalg af TR: Jesper P. forestiller sig, at vi kan få tingene på plads, så der kan foretages nyvalg af TR i perioden 7.2. - 28.2.02.
Ny TR-uddannelse er planlagt til at starte d. 1.4.02.
Til den kommende ordinære generalforsamling skal vi have fremsat lovforslag, der gør det muligt, at de kommende fællestillidsrepræsentanter i de 3 regioner bliver en del af bestyrelsen - ihvertfald i projektperioden.
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Det blev fremhævet, at det kunne være ønskeligt, om bestyrelsesmedlemmer fik mulighed for at deltage i den nye uddannelse for tillidsrepræsentanter - eller eventuelt i visse af modulerne).
ad 4: I dagene 9. - 12.5.02 afholdes der Nordisk Træf i Århus. Der er udsendt program til de øvrige lande. Det blev kritiseret,
at det udsendte program virker meget omfattende. Det blev istedet foreslået, at programmet afvikles som Work-shops, så
deltagerne kan tilmelde sig efter interesse-områder.
Udover det tætte program, har repræsentanten fra Gaustad et stort ønske om, at der kan blive lejlighed til at udveksle
erfaringer og holdninger til udlicitering.
I forhold til det tætbesatte program blev det problematiseret, at de forskellige nordiske sprog kan give forståelsesproblemer,
og at det kræver stor koncentration fra deltagerne at lytte til mange indlæg.
I den forbindelse blev Masketeatret nævnt som en idé til et indslag, som alle deltagere vil have lige muligheder for at få
udbytte af.
ad 5: Jesper P. orienterede om, at lokalkurset om projekt-arbejde forløb rigtig godt. Alle deltagere havde været engagerede
og velforberedte, og der var blevet arbejdet meget seriøst. Mange spændende projekter var blevet søsat.
Som det eneste minus nævnte han, at klubbens udgifter til kurset er blevet lidt større end vi havde forventet.
ad 6: Jesper P. orienterede om, at det er tid for fortrykning af omslag til brug i 2002. Det er dog kun de røde og blå farver, der
fortrykkes. Vi besluttede nogle få ændringer, der tager hensyn til, at Vingefanget muligvis skal være amtsdækkende i løbet
af året.
ad 7: Susanne fremlagde de aktuelle regnskabstal. Dags dato udviser årsregnskabet et overskud på 48.000 kr., men med de
kendte indtægter og udgifter for resten af året, ser det ud til at ende i balance lige omkring 0.
ad 8: Alle tillidsvalgte får 1 fl. rødvin i julegave.
I forlængelse af bestyrelsesmødet i december vil vi tage ud at bowle.
ad 9: Den ordinære generalforsamling for 2002 blev fastlagt til d. 20.2. - såfremt Den Gamle Festsal er ledig.
ad 10:
Seksualitet og sindslidende: Reimar orienterede om, at personalet på afd. R gennemgår kursus i seksualitet og sindslidende,
og at det er godt. Kurset er etableret i forbindelse med servicelovens krav, og Reimar mener det vil blive udbudt til alle
amtsansatte i psykiatrien.
OK-02: Vore krav er fremsendt til FOA. Sidst i oktober har de faglige udvalg, sektoren, FOA-afdelingerne og forbundsledelsen være samlet.
Stort set alle afdelinger havde foreslået opsigelse af aftalerne om „ny løn“, men for
ventninger gik mere på forbedringer af aftalerne.
Forbundet har nu prioriteret sine krav i 13 hovedpunkter, der er fremsendt til KTO.
Udviklingen i OK-forhandlingerne vil løbende blive opdateret på:
www.foa.dk
Specielle krav: De forslag, vi har fremsendt, er alle med eller tilgodeset, i sektorens prioriterede krav.
„Uddannelse og kompetenceudvikling“ er et emne for en af arbejdsgrupperne, der er nedsat i.f.m. gennnemførelse af den
nye psykiatriplan. Der arbejdes på et modul-opbygget kursusforløb, hvor også ledelse indgår.
Jubilæum: Hospitalets/psykiatriens 150 års jubilæum i 2002 vil blive markeret henover året. Der vil blive en række forskellige arrangementer og en festival „på dagen“ d. 31.8.-1.9.02.
Hospitalspsykiatri: FOA har besluttet at der skal sættes fokus på aktuel praksis og gives nye bud på fremtiden indenfor
hospitalspsykiatrien. I den forbindelse afholdes et arbejdsseminar, hvor praktikerne indenfor psykiatrien får mulighed for at
beskrive aktuel status og se på fremtiden.
ad 11: Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 5.12.01

ref.
jd
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Psykiatriklubben Århus
Bestyrelsesmøde d. 5.12.01
Fremmødte: Susanne Havemann, Reimar Muurmann, Jesper Priskorn, Jens Ove Mathiesen, Myrna Larsen, Mette Grandjean,
Bent H. Olesen(FTR) og Jesper Dideriksen.
DAGSORDEN
1. Avis
2. „Jubilæumsskrift“
3. Gensidig orientering
4. Forslag til opgavebeskrivelse for ny amtsklub

ad 1: Bent H. O. problematiserede JyllandsPostens rolle og holdninger i.f.m. kommunalvalget, og finder det uheldigt, at vi
støtter avisen gennem vort abonnement.
Jesper P. resummerede, at da vi valgte at tegne abonnementet skete det ud fra at JyllandsPosten havde været bedst til at
dække vore synspunkter på psykiatriområdet, men at det reelt kun handler om JP-Århus. Desværre findes JP-Århus ikke som
net-avis.
Det besluttedes, at opsige abonnementet og at forsøge at skaffe os de nødvendige oplysninger på anden vis.
ad 2: Jesper P. orienterede om, at jubilæumsgruppen - i forbindelse med hospitalets/psykiatriens 150 års jubilæum, har
spurgt om vi kunne tænke os at a´jourføre vort 75 års jubilæumsskrift. Han mener, at psykiatrien vil dække trykkeomkostninger.
Det diskutteredes, hvorvidt vi skal involvere os i psykiatriens jubilæum, men det blev også fremhævet at vort jubilæumsskrift fra 1984 skal komme i ny udgave ved vort 100 års jubilæum i 2009, og at en opdatering nu, vil lette opgaven til den
tid.
Det besluttedes, at såfremt psykiatrien dækker trykkeomkostningerne, vil vi udgive et opdateret historisk skrift, som vi
satser på at have færdigt i løbet af marts 02.
Jesper D. er tovholder på projektet.
ad 3: Reimar orienterede om planerne for en såkaldt retspsykiatrisk grønlænderafdeling i Risskov. Såvidt vides mangler der
kun en underskrift fra hjemmestyret, og dette regnes for en formalitet.
Hjemmestyret har beskrevet deres krav til personalesammensætningen, hvilket indebærer, at der skal ansættes et antal
grønlandske og to-sprogede medarbejdere. Samlet ventes det, at der vil være behov for ca. 40 medarbejdere.
Faggrupppemøde: Jesper P. og Jens Ove har begge været til faggruppemøder i FOA/forbundet.
Det er her besluttet, at arbejdsseminaret om hospitalspsykiatri, skal afvikles d. 30. og 31.1.02.
På seminaret vil FOA samle praktikere fra hele landet, og opgaven vil være at gøre status for hospitalspsykiatrien lige nu, og
dernæst give nogle bud på, hvilke udviklingstiltag, der bør iværksættes.
I den centrale social- og sundhedssektor arbejdes der på, at afskaffe eller nedtone faggruppemøderne, for istedet at samles
indenfor hovedområderne, ældresektor, primærsektor, hospitalssektor og psykiatri.
Misbrugere: Jens Ove orienterer om, at Østervang er igang med en omstrukturering, der skal tilgodese behovene for sindslidende misbrugere og andre med særligt resourcekrævende behov.
ad 4: Jesper P. har tilsendt forbundet et udkast til beskrivelse af mål og opgaver for en ny amtsklub. Forbundets konsulent på
opgaven, Niels Andreasen. Har imidlertid udbedt sig en beskrivelse, der er langt mere detaljeret.
Det besluttedes, at alle bestyrelsesmedlemmer vil se nærmere på materialet og afle
vere kommentarer til Jesper P. senest onsdag d. 12.12.01.

Ref.
jd
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LYNKURSUS I POLITIK
En dreng spørger sin far:
Far, jeg skal skrive en opgave til skolen. Må jeg stille dig et spørgsmål?
Selvfølgelig min dreng, spørg løs!
Hvad er politik, far ?
Tja.... i politisk sammenhæng findes der 5 grupperinger:
1) befolkningen,
2) regeringen,
3) den økonomiske magt,
4) arbejderklassen og
5) landets fremtid.
Det forstår jeg ikke far... Vil du forklare det for mig?
Godt, jeg vil bruge vores hjem som eksempel.
Jeg tjener pengene til den fælles husholdning; altså er jeg den økonomiske magt.
Din mor administrerer og bruger pengene; hun er altså regeringen.
Vi tager os af dine behov; Du er altså befolkningen.
Din lillebror er landets fremtid, og hans barnepige er arbejderklassen.
Forstår du det, min søn?
Mere eller mindre...
Om natten vågnede drengen ved, at lillebroderen græd.
Drengen stod op for at se, hvad der var galt, og han opdagede, at lillebroderen havde skidt i bleen.
Han gik ind i forældrenes soveværelse hvor moderen sov tungt og ikke kunnevækkes.
Så gik han hen til barnepigens værelse, og gennem nøglehullet så han fadereni gang med at „ordne“
barnepigen.
Eftersom de ikke reagerede på, at han bankede på døren, gik han tilbage til værelset og sov videre.
Næste morgen sagde drengen til faderen:
Nu tror jeg, at jeg forstår, hvad politik er.
Glimrende, min søn! Prøv at forklare mig det med dine egne ord.
Jeg tror, at det er sådan her:
Mens den økonomiske magt røvpuler arbejderklassen, snorksover regeringen.
Befolkningen bliver ignoreret fuldstændigt, og landets fremtid står i lort
til halsen!
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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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PSYKIATRIKLUBBENS STRUKTUR
BESTYRELSEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Formand:
Jesper Priskorn

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

Næstformand:
Mette Grandjean
Kasserer:
Susanne Havemann
Sekretær:
Jesper Diederiksen
Øvrige:
Anna Maria Korsgaard
Reimer Muurmann
Myrna Karred Larsen

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

Ü

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

Har du brug for hjælp
angående arbejdsforhold?
Så kontakt venligst din tillidsmand!

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!

PSYKIATRIKLUBBEN
SKOVAGERVEJ2

8240 RISSKOV

77893281

FAX 8617 5349

