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MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI                                                                                                                                                        NUMMER 2 - APRIL 2005

Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk

Den 2 marts afholdt Psykiatriklubben, Århus generalforsamling. Det skete uden den store tilslut-
ning, idet kun cirka 20 personer var mødt op! Læs side 8.

Sidste:

FOA siger JA til OK05!
Der blev afgivet 66.576 ja-stemmer og 5.667 nej-stemmer ved urafstemningen blandt forbundets medlem-
mer.  Stemmeprocenten var 38,2 procent. Forskellen mellem ja-stemmer og nej-stemmer var således på mere 
end 60.000 stemmer, hvilket må betegnes som et meget klart resultat. I procenttal stemte 92,2 procent ja, 
mens 7,8 procent stemte nej.
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Nyt fra redaktionen

Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Psykiatrisk Hospitals trykkeri - Oplag: 550 stk.  ISSN NR. 1398-0424

FOA-PSYKIATRI's 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.foa-psykiatri.dk
Her vil du kunne se, 

hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte.

Mette Grandjean     Bent Hvolby         Jesper Priskorn

Hjemmesiden:       www.foa-psykiatri.dk
Bent Hvolby:         bhv@psykiatri.aaa.dk
Jesper Priskorn:    jep@psykiatri.aaa.dk
Mette Grandjean: mgr@psykiatri.aaa.dk

Nyt navn: FOA - PSYKIATRI
Af Jesper Priskorn

Valg
Af Jesper Priskorn

Der har været valg til Folketinget, som 
alle er bekendt med.
Regeringen blev genvalgt, til glæde for 
nogle og ærgelse for andre.
Som klub var vi på en måde med i 
valgkampen.
I forbindelse med et bestyrelseskursus 
i Esbjerg mødte vi Mogens Lykketoft.
Vi havde den glæde at være i dialog 
med Mogens Lykketoft, og vi fortalte, 
om de frustrationer, vi som Psykiatri-
ansatte og offentligt ansatte havde, i 
forbindelse med strukturreformen.
Mogens lovede os, at han ville give 
os den jobgaranti, som mange andre 
havde forsøgt at vriste ud af partierne 

gennem valgkampen - en jobgaranti, 
som jeg senere på ugen, kunne over-
bringe til vores forbundsformand Den-
nis Kristensen.
Desuden lovede han os, en samlet psy-
kiatri indsat i de nye regioner - ikke en 
opspiltning, som vores regering havde 
lagt op til.
Disse holdninger og løfter viderebrag-
te jeg til vores tillidsvalgte.
Løfterne blev hængt op på vores ar-
bejdspladser rundt om i amtet, hvilket 
afstedkom sure mails fra kollegaer, der 
så dette opslag som indblanding i hvor 
de skulle stemme til valget.
Ja, måske det var farvet af mine hold-
ninger til et velfærdssamfund, som 
ikke stemmer overens med regerin-
gens, men direkte at påvirke, kan der 
være delte meninger om, det gode var 

På vores Generalforsamling d. 2.marts, 
vedtog vi et nyt navn for klubben.
FAG OG ARBEJDE I PSYKIATRIEN - 
eller FOA - Psykiatri.
Dette skyldes flere faktorer;
Forbundet af offentligt ansatte - FOA, 
har fået et nyt navn efter sammenlæg-
ningen med PMF, og hedder nu; Fag 
og Arbejde - (FOA).

Desuden har vi et projekt som hedder 
FOA-psykiatri, som dækker hele amtet 
og  kommunerne.
Det er ikke første gang vi skifter navn 
og nok heller ikke sidste gang.
Vi bliver nød til at følge udviklingen 
og for nuværende er vi igang med et 
nyt projekt, nemlig tillidsrepræsentant 
netværk i den nye store region midt-
jylland.

Et netværk som bliver nødvendigt for 
både ledelse og medarbejdere, med 
alle de omlægninger vi skal igang 
med.

Vi håber det nye navn vil få indpas og 
blive accepteret, ellers må vi jo ændre 
på det igen.

dog, at det afstedkom en dialog om 
partierne, på de involverede arbejds-
pladser.
Men disse mails betød, at jeg tog dette 
problem op med mine kollegaer i be-
styrelsen for FOA psykiatri. 
Vi diskuterede om vi skulle blande os 
i politik og ja, det skulle vi.
Hvis vi som valgte i FOA-psykiatri, 
ikke kan blande os politisk, hvem 
skulle så.
Vi skal fortælle forskelle som vedrører 
psykiatrien - vi skal skrive om uretfær-
digheder, uanset partifarve - vi skal 
påvirke politikker generelt.
Men...., bestemme hvor den enkelte 
sætter sit kryds, kan og vil vi ikke 
bestemme, der er frit valg på alle 
hylder. 
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Ok 05 forhandlinger set i baglyset
Af Jesper Priskorn

Som faggrupperepræsentant for Ple-
jerne og dermed valgt som fagligt 
udvalgsmedlem for Plejerne på lands-
plan, havde jeg den fornøjelse at være 
med i OK05 forhandlingerne, på tæt-
teste hold.
Urafstemningsmaterialet er i skrivende 
stund sendt ud og et medlemsmøde i 
psykiatrien er på vej, så når du læser 
dette, har du taget stilling til, om det 
var et godt nok resultat, jeg har været 
med til at sige ja til.
Jeg vil ikke gå i dybden med resulta-
tet, men blot nævne at vi alle stiger 2 
løntrin, og får generelle lønstigninger 
udover dette på 4.09 % over de næ-
ste 3 år.

Ny løn er blevet overtaget af lokal 
løndannelse, et begreb som forhand-
lingsudvalget brugte mange forhand-
lingsmøder, med KL ( Kommunernes 
Landsorganitation ) og ARF ( Amts-
rådsforeningen ). 
Hovedforskellen er, at vi nu kun skal 
bruge pengene på egne grupper in-
denfor fællesoverenskomsten. Sagt 
med andre ord, vi skal ikke dele med 
lederne og andre organitationer - pen-
gene går kun til egne kollegaer.
Dette var arbejdsgiverne meget imod 
fra starten - de ville have mange fle-
re penge ud til ny løn og det skulle 
være sådan, at alle faggrupper og le-
delser kunne kappes om disse penge 
- og i denne form, så vi os selv som 
taberne.
Så jeg var meget tilfreds, da vi fik den-
ne aftale på plads - og det var resten af 
FOA og de andre organitationer også. 
- Rent faktisk, var det vores fælles-
overenskomst, der fik det første rigtige 
gennembrud ved forhandlingerne, et 
gennembrud alle sad og ventede på, 
de begyndte først deres forhandlinger 
efter dette.

Til lokal løndannelse blev der afsat 
1.25% som udmøntes d.1.1.07.

Arbejdstidsaftalen var også en et pro-
blem vi fik løst, ikke at det var det 
store problem i forhold til vores kol-
legaer, men for dem i kommuner, 
med de lave løntrin og få ugentlige 
arbejdstimer, og i aften eller nattevagt, 
havde arbejdstidsaftalen forringet de-
res løn betydeligt og dette har vi nu 
fået rettet op.
I forhold til vores grupper, blev der på 
dette punkt, ikke så meget, vi fik 1 % 
stigning på aften og nattevagt procen-
ten og weekendtillægget starter lørdag 
kl. 06.00 i stedet som idag kl. 08.00.

Jeg syntes generelt det er en god over-
enskomst og har stemt ja, den sikre 
alle vores kollegaer en lønfremgang 
og sikre at nye kollegaer starter på en 
betydelig bedre grundløn end før.

Så efter mange dag - aften og natte-
timer, samt weekender i københavn, 
må man sige det ikke har været kede-
ligt, men spændende og nogle gange 
ligefrem ophidsende, Karen Stær som 
var vores forhandlingsleder gjorde et 
rigtigt godt stykke arbejde og var ikke 
til at rykke på de punkter vi havde sagt 
skulle gennemføres.

Jeg har altid undret mig over at for-
handlinger skulle foregå om natten, 
men nu ved jeg, at det ikke kun er 
om natten, men fra morgenstunden til 
man er færdig - et langt sejt træk. For-
handlingerne bliver kun afbrudt ved 
uenighed og hvis den forhandlings 
ansvarlige ikke har kompetencen til 
at sige ja.

Det prøvede vi også, vi måtte have 
en ny forhandlingsleder for arbejds-
giverne på banen efter et utal af mø-
der hvor vi ikke kom nogle vegne. 
Vi sad blot igen og igen og fremkom 
med vores krav og modsat fremkom 
arbejdsgiveren med deres krav, uden 
vi kom ud af stedet, man måtte have 
is i maven. 

Sidste forhandling
Men med en ny forhandlingschef, med 
større beføjelser, kom der gang i tin-
gene og efter en maraton forhandling 
var rammerne på plads, en fredag nat/
lørdag morgen kl. 02.30.
Glæden var stor og alle trængte til at 
sove, ikke mindst mig selv, - så stor 
var irritationen da man kommer til 
parkeringspladsen og bilen har været 
udsat for røveri og ens »parkanelikker« 
er væk - ingen tandbørste, ingen skif-
tetøj.... 13 graders frost og en smadret 
rude i bagdøren. 
Man får ny energi når man bliver sur - 
hotelværelse kunne være hotelværelse 
og snuden blev rettet mod Århus. 

En god træk fra en smadret rude, kan 
holde en vågen mange timer, heldigt 
for det.
Hjemme kl. 06.00, sur - glad og træt 
- men med »mit »  første forhandlings-
resultat i hus, som jeg kan stemme ja 
til, for første gang iøvrigt.



4 Vingevanget april 2005 Vingevanget april 2005 5

Diplom uddannelse i Psykiatrien
Af jesper Priskorn

JCVU - Jysk Center for Videregående 
Uddannelse, har meldt ind på denne 
uddannelse og har fået skolegodken-
delsen.
Som i nok har læst i PS - personale-
bladet for psykiatrien i Århus Amt, er 
vores grupper ikke umiddelbart opta-
gelsesegnede, dvs at vi skal kunne do-
kumenterer studieegnethed. Med det 
menes at ansøgeren efter sin grund-
uddannelse har tilegnet sig en sådan. 
Som eks. blev det nævnt at man havde 
studeret mere et semester ved en hø-
jere læreanstalt.

Vi har hele tiden været af den opfat-
telse at det ikke var alle kollegaer der 
ville søge disse udfordringer, men at 
der ville være en del, som fandt det 
som en udfordring.

Vi har derfor haft møde med Chefsyge-
plejerske Inger Lise Vad i Århus Amt.
Vi er i fuld gang med at finde ud af, 
hvad skolen kræver af uddannelse/
baggrundsviden af vores grupper.
Man kan selvfølgelig sagtens søge 
direkrte på uddannelsen via skolen, 

dette kræver at man har papirerne 
iorden, så kan man få merit.
Vi beklager meget at det skal være så 
svært, når målet bl.a. med denne ud-
dannelse, var et forsøg på at løfte også 
vores faggrupper.

Fugleinfluenza
Af Jesper Priskorn

Formanden Karen Stær SOSU sektoren 
udtaler til Ugeskrift for læger, at hun 
kræver at personalet skal kunne blive 
beskyttet i tilfælde af en verdensom-
spændende epidemi af fugleinfluenza.  
Karen Stæhr, kritiserer skarpt, at Sund-
hedsstyrelsen kun har et beredskab på 
30.000 behandlinger, og kræver nu en 

stærkere indsats for at beskytte alle de 
faggrupper, som skal tage sig af de 
syge under en epidemi. 
»30.000 pakker er slet ikke nok. der er 
100.000 medlemmer i social- og sund-
hedssektoren, som alle er i kontakt 
med patienter og borgere, der kan 
være smittet med influenza. Og vi har 
helt klart en forventning om, at perso-
nale, der stiller sig til rådighed under 

en epidemi, skal beskyttes.
Antiviral medicin er effektiv, hvis den 
bruges forebyggende, men det kræver, 
at man tager medicinen dagligt under 
en eventuel epidemi. I den situation vil 
30.000 behandlinger række til beskyt-
telse af 5.000 personer i to måneder. 
Karen Stæhr vil nu rejse spørgsmålet 
over for Sundhedsstyrelsen.

Sindslidende og Misbrug v/Henrik Rindom
Af Mette Grandjean

Vi har annonceret denne kursusdag 
til d. 11. april. Desværre har Henrik 
Rindom måtte melde afbud på grund 
af arbejdspres. Men fortvivl ikke, kur-
susdagen er blot udsat til 

Tirsdag d. 9. august (uge 32)

De af jer der har søgt, er først og frem-
mest sikret deltagelse, efter klubbens 
optagelsesbetingelser. Dvs. at hvis du 
har søgt til d. 11.april, skal du ikke sø-
ge igen. Vi gemmer din ansøgning. 
Alle andre af klubbens medlemmer 
kan stadig nå at søge. 
Fristen er nu d. 22. juli.

Ny dato:
Tirsdag d. 9. august (uge 32)
i Auditoriet kl. 8.30 - 15.00

Nye kan nå at tilmelde sig 
- kontakt klubben



4 Vingevanget april 2005 Vingevanget april 2005 5

Børnefamiliernes vilkår 

Af Jesper Priskorn

Weekenden d. 7-9 januar, tilbragte min familie og jeg, vores 
sparsomme fritid, i selskab med 25 andre børnefamilier, fra hele 
Danmark, på en kursusejendom i Tisvildeleje.

Vi var inviteret, fordi vi havde børn under 7 år, til en konfe-
rence om børnefamilier vilkår i dagens Danmark. 
LO - Danmark var arrangør og ”Bubber” var ordstyrer under 
hele konferencen. 

Bubber guidede os igennem flere oplæg fra LO, Arbejdslivsfor-
skere, en børnefamilie fra Sverige og en økonom Kim Valen-
tin Finanshuset  -  spændende oplæg, som bibragte en livlig 
diskussion.

Alt dette var oplæg til en diskussion med Familieminister Hen-
riette Kjær (K) og MF Sofie Hæstorp Andersen (S). Denne dis-
kussion, var mere et spørgsmål om valgtemaer, en egentlige 
forbedringer for børnefamilierne i Danmark.

Som en afslutning på denne konference, var børnefamilierne 
delt op i mindre grupper, som hver især diskuterede sig frem 
til, hvordan de mente og ønskede, fremtiden skulle se ud for 
børnefamilierne i Danmark.

(mere næste side)
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Henriette Kjær fortæller

Følgende udsagn kom fra konferencen:
Loft over forældrebetalingen max. 1000,- kr for en institutionsplads
Obligatoriske madordninger frem til 10 klasse
Udvidet åbningstid – skal tilpasses arbejdsmarkedet.
Reel pasningsgaranti frem til og med 5 klasse.
Bedre fysiske rammer for alle institutioner både inde og ude.
At der tages hånd om børn med specielle behov.
Meget mere fysisk aktivitet fra vuggestue frem til 10 klasse.

Mange af disse temaer blev en del af valgkampen, og vi får at se, om de no-
gensinde bliver indfriet.

Økonom Kim Valentin, Finanshuset

LO-Hans sagde også noget!
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Hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok!
Af Hanne Christensen, Randers afdelingen

Det var lige dette ordsprog, jeg kom 
til at tænke på i for bindelse med en 
artikkel jeg så i Vingefanget i januar-
nummeret..
Des mere jeg har tænkt over dette, jo 
mere bredt og omfattende tænker jeg 
fravalgspyramiden.
Det er jo ikke kun på arbejdspladsen, 
men også i familie- og privatlivet den 
kan bruges. Vi kan jo ikke både slappe 
af og hygge os, hvis vi også vil dyrke 
motion, engagere os i politisk, se vore 
venner o.s.V.
Nå, men så kan vi jo fravælge at købe 
ind og lave mad, og så lige bestille 
en pizza!!
Sådan er det også på arbejdspladsen.
Jeg har lige set i TV, at det er et pro-
blem på hospitalerne, plejepersonalet 
springer frokosten over, og derfor går 
»sukkerkolde«, mister koncentrationen 
og bliver stressede = dårligt arbejds-
miljø.
Jeg tror det er meget rigtigt, som der 
står i artiklen, at vi er oppe imod vores 
egne ambitioner, og stræben efter det 
perfekte (hvad det så end er ’) og skal 
have hjælp til at finde en balance.
Måske skulle FOA sætte fokus på 
fravalgstanken, så vi alle, ledere og 
medarbejdere, øger vores bevidsthed 
omkring dette, at al udvikling forud-
sætter en afvikling- det er ikke muligt 
at effektivisere os ud af alt !
Faren i, at fravalgspyramiden, skulle 
medvirke til, at det kun bliver de ba-

sale arbejdsopgaver der er tid til at 
udføre, og at vi blot overlever fra dag 
til dag, kan jeg ikke se.
Det er vel arbejdsmiljøet der skal til-
godeses?
Min mening er, at såfremt der kun 
er ressourcer til de basale behov der 
ikke bør fravælges, ja så er det dem 
vi udfører.
I FOA- Psykiatri bestyrelsen (samarbej-
de i psykiatrien i Silkeborg, Randers og 
Århus), har vi selvfølgelig også disku-
teret fravalgspyramiden, og er positivt 
indstillet overfor tanken. Vi mener det 
er vigtigt, at fravalgspyramiden laves 
på de enkelte afsnit og ikke centralt, 

Hun var en forstående mor,
en vidunderlig, varmblodig elskerinde,
forstående hustru,
altopofrende medarbejder,
politisk engageret,
med faste tider i motionscentret,
vinduerne var nypudsede,
tæppeffynserne nyfriserede,
og der duftede godt i hele huset af nybagt brød og hjem-
melavet appelsinmarmelade da ambulancen standsede 
udenfor.

Se! Hun havde fravalgt pauserne- men det er jo også 
et valg!!!!

Lidt værkstedshumor
Fru Christensen skrev til el - selskabet, efter at orkanen havde hærget hendes hus: »Nu har jeg klaret 
mig med stearinlys i 4 dage, nu må I altså snart sende en mand!

Har I hørt ... at der er to typer influenza: Den normale og helt ufarlige, som rammer kvinder og børn og 
den pinefulde, næsten dødelige type, som rammer de stakkels mænd.

Manden og konen ser boksning på TV. Manden: Øv, hvor skuffende, nu har jeg ventet på det her i over 
4 uger og så er kampen ovre på 4 minutter. 
Konen: Det kender jeg godt!

Fakta har fået et problem!
Kvinder stjæler deres skilte og hænger dem op i soveværelset 
»Det tager kun 5 min., men vi vil så gerne ha‛ I bliver lidt længere...«

En mand var på session og lægen skulle se ham som han var skabt. 
Lægen siger, du er jøde, du er. Nej jeg er jyde, og det er almindelig slitage.

og at alle medarbejdere oplever sig 
hørt.
Måske skulle der sættes fokus på, hvil-
ke medarbejdergrupper der er behov 
for på arbejdspladserne!
Har man eksempelvis taget en mellem-
lang videregående uddannelse, vil det 
måske udløse stress og opleves som 
dårligt arbejdsmiljø, at skulle »nøjes« 
med de mere basale opgaver.
Muligvis skal vi promovere FOA per-
sonale, som de medarbejdere, der kan, 
og vil, de basale arbejdsopgaver- som 
også omfatter pauser for personalet’
Jeg vil slutte med en historie fra det 
virkelige liv:
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Generalforsamling 
Af Jesper Priskorn

D. 2 marts afholdt Psykiatriklubben 
Århus Generalforsamling.
Det var desværre ikke mange, der 
havde fundet vej til denne aftenens 
spænding og underholdning, ca. 20 
personer.
Vejret var ikke med os, det var kold 
og sneen drøsede ned fra himlen, men 
ikke i den grad, at vi ville aflyse.
Der var en del debat, især om området 
udmeldelse af LO.
Ikke at vi som klub havde meldt os 
ud af LO, men at FOA Århus havde 
meldt sig ud.
Ellers gik debatten på fremtidige akti-
viteter. Der var stor ros til vores planer 
og misbrugstemadagen, med Henrik 
Rindom, som i skrivende stund er ved 
at være fyldt op.
Vores Nordiske Træf, som også nu er 
sendt ud med tilmeldingskupon.
Kommende aktiviteter er studietur til 
enten Skotland, England eller Prag i 
2006.
Sikringen på Nykøbing Sjælland ar-
bejder vi fortsat på, men desværre er 
der rift om de få rundvisninger der er 
hvert år.

Besøg i Forbundshuset og Pensam, er 
også ønsker vi arbejder på.
Vi havde også vedtægtsændringer og 
Lovændringer på dagsordenen.
Det meste var tilpasninger til den nye 
tid vi lever i, men også til vores ny for-
slag om nyt navn til klubben, som du 
kan læse om andetsteds i bladet.

Valg var der også - efter vi havde ved-
taget en reduktion i bestyrelsens antal, 
måtte vi sige pænt farvel til 2 af vores 
bestyrelsesmedlemmer;
Myrna Larsen og Anna Maria Kors-
gaard. Jeg vil også gerne her takke 
dem for deres indsats i de år de har 
været med.
Jesper Dideriksen, har også valgt at 
stoppe i bestyrelsen, efter ca 25 års 
benarbejde, som formand, bestyrel-
sesmedlem og ikke mindst redaktør 
af Plejeren.
Jesper`s nye arbejde som leder af 
»Skovkanten«, har betydet at tiden var 
for kort til også at lægge liv og sjæl i 
bestyrelsesarbejdet i klubben,
Uden liv og sjælen i arbejdet, som el-
lers har præget Jesper arbejde i be-
styrelsen alle disse mange år, valgte 
Jesper at stoppe, til stor sorg fra resten 
af bestyrelsen.

Der var også valg til bestyrelsen
Jesper Priskorn og Peter Bugge blev 
genvalgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem istedet for 
Jesper Dideriksen, blev Conny Wind-
feldt valgt. Conny er ansat i Århus 
Kommune`s Lokalpsykiatri Centrum 
og bestrider der posten som Fællestil-
lidsrepræsentant.
Med Mette Grandjean og Bent Hvol-
by, består den nye bestyrelse nu af 5 
personer.
Læs mere om valget i referatet bagerst 
i bladet.
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Pen-Sam seminar og årsmøde
Af Jesper Priskorn

Der har været møde i Pensam og som 
delegeret var jeg afsted sammen med 
de mange andre fra landet og Plejer 
Jan Skou, Retpsykiatrisk afsnit, samt 
Plejer Jørgen Nyegaard.
Vi fik mange oplysninger, heriblandt 
en oplæg fra Cand. Polit. Birgitte Han-
sen, som var der som repræsentant fra 
velfærdskommisionen.
Oplægget gik meget på tilbagetræk-
ningen fra arbejdsmarkedet, i en alt for 
tidlig alder, en bomber under velfær-
den - Hendes forslag gik meget på en 
langsom tilbagetrækning og ikke som 
idag, alt alle ser fra til at gå på efterløn 
som 60 årige.

Andre emner var FlexSion, den nye pensionsmulighed for de 
nye medlemmer af Pensam - enkelt oversat , større valgmulig-
hed - det der var til drøftelse, var om de medlemmer der har 
Fleksion, kunne vælge en mere risikobaseret opsparing - altså 
vælge en større opsparing i aktier og dermed, også en mulighed 
for at få et større afkast - der blev nikket ja til denne mulighed 
og forbrugergruppeledelsen er sat på opgaven, at komme med 
et forslag til godkendelse på et fremtidigt møde.
Flexsion, bliver også en mulighed for »gamle« medlemmer - der 
vil iløbet af dette år starte en kampange op, hvor der blandt 
anden kører et mobilt kontor rundt i landet, hvor hvert enkelt 
medlem kan komme og høre om denne mulighed.
Du kan få meget mere at vide, hvis du kontakter en af de 
nævnte deltager herfra.
Til sidst vil jeg blot nævne, at jeg er blevet valgt til at sidde med 
i forbrugergruppeledelsen og dermed få den optimale indfly-
delse på fremtidens pension. 

Du kan læse meget mere på 
www.velfaerd.dk og
www.pensam.dk
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Tallin - Nordisk Træf
Af Mette Grandjean og Jesper Priskorn

Det er med stor fornøjelse, at vi nu 
endelig kan annoncerer for det længe 
ventede Nordiske Træf i Tallin i da-
gene 26. - 30. Maj 2005.
Det er Finland der er vært for dette 
års Nordiske Træf og de har valgt at 
afholde det i Tallin, Estland.

Baggrunden for det Nordiske 
samarbejde
I 1950 tog formanden for personale-
foreningen i Vänersborg initiativ til at 
starte et  samarbejde med personalet 
på psykiatriske hospitaler i Norden, 
der kunne sammenlignes med Va-
nersborg.
I Danmark blev det »Statshospitalet 
i Risskov«.- dengang var Plejerne re-
præsenteret af formand Erling Ras-
mussen.
Fra Norge var det Dikemark Syke-
hus som ligger ca. 20 km. sydvest 
for Oslo.
Fra Sverige Østre Klinikken i Väners-
borg, senere Norra Älvsborg Syke-
hus.
Det første Nordiske Træf blev afholdt 
i Vänersborg i 1952.

Fra 1960 kom også Nickby Sjukhus i 
Finland med i samarbejdet, sygehuset 
ligger ca. 20 km. nord for Helsing-
fors. 
Gaustad Sykehus, som ligger i Oslo, 
kom til ca. 1970.
I 1999 kom så Færøerne til og i 2000 
afholdte de deres første Nordiske 
Træf.
I forbindelse med Psykiatrisk Hospitals 
jubilæum i 2002, afholdte Danmark 
Nordisk, som er det seneste i rækken. 
Venskabsmøderne afholdes hvert 3. år 
på skift imellem landene.  

Formålet:
Venskabsmøderne er arrangeret i For-
eningen Nordens Ånd. 
Ønsket har været at man ved mø-
derne bedre kunne forstå hinanden 
i såvel arbejde, samfundsspørgsmål 
og levevis. 
Man har kunnet knytte personlige kon-
takter blandt kolleger, diskutere psy-
kiatriske spørgsmål, uddannelse o.s.v. 
og få ny inspiration i arbejdet.
I de senere år, med den rivende ud-
vikling der har været på psykiatriområ-

det, har formålet ændret sig til, at man 
i højere grad, også imellem træffene, 
har en erfaringsudveksling, gør brug 
af hinanden -og kan inviterer til stu-
dieture, undervisning på temadage og 
hjælpe hinanden til at udvikle inden 
for forskellige emner.
Træffene er for alle kategorier af per-
sonale på hospitalerne.
Aftalen er, at det er værtslandet der 
sætter rammerne for arrangementet, 
hvor mange resurser man har råd til 
at bruge og hvor mange deltagere 
man rent fysisk har mulighed for at 
modtage.
Det endelige program, har vi ikke 
modtaget endnu fra Finnerne, men 
de har sendt et foreløbigt. Der kan 
derfor ske ændringer.

Program for dagene
Vi tager afsted Torsdag d. 26. Maj:
Afgang med tog fra Århus banegård kl. 14.25 til Kastrup lufthavn, ankomst kl. 17.52.
Vi skal med fly til Tallin kl. 20.00, med ankomst Tallin kl. 22.35 lokal tid.
Fra Lufthavnen vil der være en bus der transporterer os til Hotel Hermes, der ligger centralt i Tallin. Deltagerne fra de 
øvrige Nordiske lande bor på samme hotel.

Fredag d. 27. Maj: 
Morgenmad
Formiddag:
Arrangørerne vil fortælle om psykiatrien i Estland 
i mødelokalet på hotellet.
Eftermiddag:
Besøg på en psykiatrisk afdeling/ et socialpsykiatrisk tilbud.
Da vi er mange, ca. 80 fra alle landene, vil der ske en udvælgelse, da alle ikke kan komme ind på en afdeling.
Der vil også være mulighed for at få et par timers fritid, til at se byen.
Kl.19.00
Ordførermøde 
Aften
Socialt samvær med de øvrige medlemmer af Nordisk træf.

Lørdag d. 28. Maj: 
Kl.08.30 - 16.00
Det Nordiske Træf starter.
De Nordiske lande fortæller på skift om udviklingen på psykiatriområdet, inden for de seneste 3 år.
Herunder nye tiltag inden for såvel  socialpsykiatrien, som hospitalspsykiatrien. Derudover vil områder som uddannelse, 

OBS!
15 ledige pladser!

Tilm. frist 14. april eftermiddag
Oversygeplejerseker/Ledere er orienteret om fristen!
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politikker, struktur og andet aktuelt stof blive berørt og diskuteret.
Dagen er organiseret sådan, at værterne, starter og derefter går det på skift. Der vil være mulighed for at spørge ind, 
diskuterer og i det hele taget gøre dagen dynamisk og spændende. 
Hvis nogen af deltagerne arbejde i et område, som andre kunne have glæde og gavn af at høre om, vil der blive ind-
lagt plads til dette i programmet.
Aften: Festmiddag.
Festmiddagen er et traditionsrigt arrangement.  Der holdes taler, udveksles gaver og de lande der traditionelt bære fol-
kedragter ved festlige lejligheder, møder op i disse.
Det er også her i de lidt mere uformelle kontakter skabes, til et længere samarbejde om forskellige arrangementer, f.eks. 
studieture og undervisning.

Søndag d. 29. Maj: 
Dagen er på egen hånd. Der arbejdes dog på, at arrangere fælles tur på de mere kulturelle områder. 

Mandag d. 30. maj: 
Hjemrejse, vi tager med bus fra hotellet ca. kl. 11.00.
Flyafgang fra Tallin kl. 13.35 lokal tid, med ankomst til Kastrup kl. 14.15.
Toget til Århus kører kl. 15.35 og vi ankommer til Århus 19.15

Pris: 
For Århus og Silkeborg medlemmer i FOA-Psykiatri  er prisen 3.175,-kr. 
I det beløb er der fratrukket tilskud fra FOA-Psykiatri og FOA.
For ikke medlemmer er prisen 4.175,-kr
Dette får du:
- Deltagelse i Nordisk træf, i forhold til programmet.
- Tog og fly. 
- Ophold på Hotel Hermes, incl. morgenmad i 4 nætter. 
- Festmiddag. 
- Bus til og fra lufthavnen i Tallin. 
Du skal selv betale for kosten, bortset fra morgenmad og festmiddag.

Tilmelding:
Du skal tilmelde dig på nedenstående talon, senest d. 1. April 2005. 
Sammen med tilmeldingen skal vi have et depositum på 500,-kr, der ikke bliver tilbagebetalt, hvis du melder fra. Der 
er altså bindende tilmelding. 
Hvis du ikke bliver optaget på turen, får du selvfølgelig pengene tilbage. 
Du vil få besked i slutningen af April måned, om du er optaget.
Husk at udfylde det hele! - Og at søge om tjenestefri/kursusafgiften betalt.
Optagelsesbetingelserne er:
1. Prioritet: -hvis du aldrig har deltaget i Nordisk Træf.
2. Prioritet: -hvis du tidligere har deltaget, med seneste træf på Færøerne, som laveste nr. 
Der trækkes lod, ved mere end 25 tilmeldte, efter ovenstående princip.
Vi laver venteliste og vores erfaring er, at alle kommer med. Du skal derfor ikke afholde dig fra at søge, selvom du tid-
ligere har deltaget i Nordisk Træf.

Navn:____________________________________________________________cpr. nr._______________________________

Arbejdsplads:__________________________________________________________________________________________

Privat adresse:_________________________________________________________________________________________

tlf arb.________________________tlf privat_____________________________________

Har fået tjenestefri:__________________ 
Betalt kursusafgift:___________________

Medlem af FOA/Psykiatriklubben:______________

Talonen med depositum skal afleveres/sendes til Psykiatriklubben
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Boganmeldelse
Ny Bog - »Menneske og medarbejder« 19 moderne arbejdsliv

Fortalt af  Bjarne Henrik Lundis, forlaget ATTIKA
Uddrag af  bogen

Af Preben Sørensen, Handicaphjælper

»Nok er vi kammerater, men ikke ven-
ner« 
Engang ville jeg være bankmand. Jeg 
syntes, at det lød spændende. I folke-
skolen var jeg også i praktik i en bank, 
men her fandt jeg ud af, at det alligevel 
ikke var noget for mig. Arbejdet var 
alt for kedeligt.

Jeg er født og opvokset i Hjørring 
og gik både i folkeskole og på han-
delsskole dér. Da jeg skulle læse på 
handelsgymnasiet, hh, flyttede jeg til 
Aalborg. Derefter ville jeg gerne læse 
til civiløkonom, cand.merc. 
Efter hh aftjente jeg min værnepligt og 
var én af de »kontorsoldater«, som man 
har rundt på kaserner. Først var jeg re-
krut i Farum og kom siden til Kastel-
let i København, hvor jeg havde med 
lønsystemer og rejsegodtgørelse at gø-
re. Der var ikke meget at lave, så jeg 
havde god tid til at læse bøger. Jeg har 
altid været en bogorm og læste blandt 
andet om zenbuddhisme, Dostojevskij 
og marxisme. Jeg var nemlig blevet 
en lille smule politisk aktiv. Det var 
medvirkende til, at jeg ændrede planer 
og begyndte at læse statskundskab på 
Aarhus Universitet.
Jeg har taget alle de eksamener, jeg 
skal, på statskundskab - på nær specia-
let. Jeg ville gerne være forsker, så mit 
speciale skulle være verdens bedste. 
Jeg læste og læste og læste og skrev en 
masse notater, og jeg brugte ikke de 
vejledere, som vi ellers kunne spørge 
til råds. Seks år brugte jeg på specialet 
uden at gøre det færdigt. Det sidste år 
levede jeg udelukkende af studielån. 
I mellemtiden havde jeg stiftet familie 
og sammen med min kone, Mette, fået 
børnene Kristian, som i dag er 18 år 
og går i 3. g, og Katrine, som er 15 år, 
og som snart skal begynde i 1. g. Øko-
nomien kunne ikke længere hænge 
sammen, så jeg var nødt til at få mig et 
arbejde. Tilfældigvis faldt jeg over en 
annonce i Århus Onsdag, hvor der var 
en institution for fysisk handicappede, 
som søgte efter en medhjælper.

For private
Det var en selvejende institution, 
som de handicappede havde startet 
for over 25 år siden. Udgangspunktet 
var, og det har i høj grad siden præget 
min holdning til handicappede, at det 
skulle være på deres præmisser, og at 
det var dem, der bestemte. De havde 
hver deres lejlighed og kunne så ringe 
efter os ansatte, når de havde brug for 
hjælp. Jeg respekterer handicappede 
på lige fod med alle andre, og det kan 
de handicappede godt lide. Og de kan 
mærke, når man gør det.
Jeg syntes, at det var utrolig spæn-
dende, og jeg gav også meget af mig 
selv, når jeg var på arbejde. I løbet 
af en aftenvagt var jeg rundt til otte 
handicappede. Mange af dem var alle 
ensomme, så det var op til mig at gi-
ve dem lidt indhold i tilværelsen. Det 
gjorde jeg, fordi jeg havde lyst til det, 
og fordi jeg godt kan lide at være den 
rare og flinke, som hjælper andre. Men 
det var hårdt at skulle »underholde« 
så mange. 
Jeg havde et par, som jeg var kommet 
for tæt på og blevet for private med. 
Jeg var utilfreds med en del ting, men 
jeg kunne ikke få mig til at sige no-
get. Hverken de eller jeg havde lært 
at sætte grænser. 
Der var flere beboere, som var be-
gyndt at flytte fra institutionen og ud 
i egen bolig rundt om i Århus, så da 
én af dem spurgte, om jeg ville være 
handicaphjælper for vedkommende på 
deltid, slog jeg til. Jeg fortsatte dog 
med at arbejde på institutionen, og 
først i 2000 arbejdede jeg fuldtids som 
handicaphjælper.

Ordnede forhold
Som hjælper bliver man ansat af den 
handicappede. Jeg fik mange tilbud 
om job. Normalt er det sådan, at den 
handicappede sætter en annonce i 
Århus Onsdag, og så kommer der 3-4 
personer til samtale. Først fik jeg til-
bud om at arbejde for et par, men da 
jeg kunne fornemme, at de ville blive 
meget afhængige af mig, var jeg ban-

ge for at komme for tæt på dem og 
sagde derfor nej. I stedet valgte jeg at 
blive hjælper for en ældre handicap-
pet. Vi lagde begge vægt på, at der 
skulle være rene linjer. At man sagde, 
hvad man ville, og hvad man ikke vil-
le. Der var også ordnede forhold med 
en vagtplan over opgaver, arbejdstider 
og løn, og så var de andre hjælpere 
på min egen alder. 

Vi er fire hjælpere, som skiftevis er på 
vagt 24 timer ad gangen. Jeg har syv 
vagter om måneden og møder klok-
ken halv otte om morgenen. Normalt 
vil jeg kun nå at se min kollega i fem 
minutter, før han er ude ad døren, så 
jeg blev ofte tyve minutter længere, 
end jeg skal, for jeg kan godt lide at 
snakke med mine kolleger. Samtidig 
lærer jeg meget af, når vi er tre sam-
men, og ikke kun mig og den handi-
cappede, som vi ellers plejer. Har jeg 
en konflikt kørende med ham, kan 
jeg se, om det er, fordi hans humør 
er dårligt, eller om han opfører sig 
anderledes, når han er sammen med 
min kollega. Desuden lærer jeg mine 
kolleger lidt mere at kende, og det har 
jeg det godt med.

Den handicappede og jeg spiser mor-
genmad sammen, og det er en fast tra-
dition, at jeg tager rundstykker med. 
Formiddagene ligger nogenlunde fast. 
Jeg sørger for, at han bliver vasket, 
får børstet tænder og får tøj på. Vi 
er som regel færdige fem minutter i 
ni. For klokken ni er der den lange 
radioavis, og da vi begge kan lide at 
høre nyheder, lytter vi til den. Bagef-
ter reder jeg seng, vasker tøj eller gør 
rent. Det kan også være, at der er et 
brev til kommunen, som han skal have 
skrevet, eller ét eller andet, som han 
gerne vil ansøge om. Han har selv styr 
på det, men han vil gerne sparre og 
have hjælp fra mig. Han ved, at jeg tid-
ligere har undervist kommunalt ansatte 
i stats- og forvaltningsret på Forvalt-
ningshøjskolen, og at jeg kender nogle 
kommunale rødder. Jeg hjælper ham 
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også med kontakten til Hjælpemid-
delcentralen, og når der er den årlige 
visitationssamtale. I det hele taget er 
jeg ofte den, som hjælper andre. 
Giver de handicappede indhold 
i tilværelsen
Ved 11-tiden spiser vi gerne middags-
mad, og bagefter vil han gerne ligge 
»på ryggen« i en times tid. Det gør jeg 
også. Han sætter mig ikke til at udfø-
re andre opgaver. Det er et gode, jeg 
har. Om eftermiddagen er vi tit ude at 
handle. Han går nemlig meget op i, 
at vi køber varerne så billigt ind som 
muligt. Så vi kører til Føtex, Superbest, 
OBS, Fakta osv. 
Han har ikke den store omgangskreds 
og det store sociale liv. Det er der ikke 
nogen af de handicappede, som jeg 
har arbejdet for, der har, og det er et 
kæmpe problem for dem. Så det er op 
til os hjælpere at give dem lidt indhold 
i tilværelsen. Ham, som jeg arbejder 
for, er vild med fodbold, og da jeg 
også er det, og jeg holder med AGF, 
taler vi meget om det. Vi taler også om, 
hvordan han har det, og om, hvordan 
han oplever sin situation. Nogle gange 
fortæller han om, hvordan det går med 
ham som arbejdsgiver. Han ved godt, 
at jeg ikke gider høre sladder om mi-
ne kolleger. Hvis han har en konflikt 
med én af de andre, skal han sige det 

direkte til vedkommende. Vi taler om 
det i mere generelle vendinger, og han 
får lov til at lukke sine frustrationer 
ud. Han ved, at jeg ikke siger noget 
til andre. Jeg prøver at sige til ham: 
»Har du tænkt på, at du også kunne 
gøre sådan?« Jeg ved, at jeg nu er inde 
på et farligt emne, men jeg er god til 
at gå ud af min rolle som handicap-
hjælper et øjeblik og være en neutral 
lytter. Af og til er jeg også bisidder og 
hjælper andre handicappede, når de 
for eksempel skal have ansat en ny 
hjælper og have bevilget nogle penge 
af kommunen. Det er ikke, fordi  jeg 
skal styre den handicappede, men de 
ved, at jeg formår at skille tingene ad 
og også tør stille medhjælperne nær-
gående spørgsmål. Det er både i den 
handicappedes og i min interesse, at vi 
får nogle dygtige hjælpere ansat. Men 
det er selvfølgelig ikke altid, at vores 
interesser er de samme.

Personlig, men ikke privat
Jeg gør meget ud af, at jeg er ansat, og 
at det er den handicappede, som er 
arbejdsgiveren. Vi er nok kammerater, 
men vi er ikke venner. Det er vigtigt at 
kunne være professionel i sit arbejde. 
Men i et job som mit kan jeg ikke bare 
være én, som siger til de handicap-
pede: »Hvad vil du have?« Og så gøre 

det og sige 
tak. Sådan 
er der nogle 
hjælpere, der 
er, og det er 
selvfølgelig 
helt i orden. 
Men vi hjæl-
pere er an-
det end den 
handicappe-
des arme og 
ben. Vi har 
mange andre 
opgaver end 
lige det prak-
tiske, som vi 
udfører. Når 
man er sam-
men med den 
handicappe-
de 24 timer 
ad gangen og 
er så tæt på et 
andet menne-
ske, og ved-
kommende 
fortæller om 
sit liv, sin fa-
milie, økono-

mi, kærestesorger og sex, så synes jeg, 
at det ville være helt urimeligt, hvis 
jeg så gik og skjulte mig. Det ville jeg 
ikke have det godt med, og sådan er 
jeg ikke som menneske. Der går ik-
ke noget af mig af at fortælle en lille 
smule om mit eget liv. Jeg fortæller for 
eksempel om mine to børn. Det er et 
meget neutralt emne. Jeg er personlig, 
men ikke på nogen måde privat med 
den handicappede. Af egen erfaring 
ved jeg, at bliver man dét, så kan det 
nemt gå galt. 

Brug for at læsse af
Når jeg har fri om morgenen,  tager 
jeg af sted og slår fuldstændig fra. Jeg 
spekulerer ikke på, hvordan han har 
det. Jeg vil sige, at jeg er tæt på ham, 
og så alligevel tilskuer til hans liv. Selv 
om jeg nogle gange kunne have lyst til 
det, blander jeg mig ikke. Det er ikke 
min opgave, heller ikke selv om han 
var ved at ødelægge sit liv. Jeg har 
ikke nogen ret til at være pædagog 
med løftede pegefingre over for ham. 
Jeg ville også gerne selv have frabedt 
mig, hvis nogen prøvede at være det 
over for mig.
Da jeg ikke ser ret meget til mine 
kolleger, taler vi heller ikke ret me-
get sammen om vores arbejde. Jeg 
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har selvfølgelig indimellem brug for 
at læsse af, men min familie kan jeg 
ikke bruge til det. 
Vi har derfor lavet en netværksgruppe 
af handicaphjælpere, som mødes en 
gang om måneden. Vi sidder og for-
tæller om vores arbejde. Vi nævner 
selvfølgelig ikke navnene på de han-
dicappede, som vi arbejder for, men 
holder det i generelle vendinger og 
prøver at give hinanden gode råd. Det 
får jeg meget ud af.   
Ligesom de handicappede er meget 
afhængige af os, er vi meget afhæn-
gige af dem - økonomisk. Derfor sker 
det også, at en hjælper bliver alt for 
længe hos den handicappede. Når 
man er så meget sammen, som vi er, 
er det vigtigt, at ens kemi passer sam-
men, og gør den ikke det, er det helt 
legitimt, at man skilles. Hvis man ikke 
kan sammen med den handicappede, 
skal man hurtigst muligt sørge for at 
komme derfra og ikke tænke så meget 
på opsigelsesvarsler osv. For det kan 
nemt blive til et rent helvede.

Stolte, frie fugle
Jeg har en stor faglig stolthed som 
handicaphjælper, og det ved jeg, at 
mange af mine kolleger også har. Selv 
om det ikke er så tit, at jeg får et klap 
på skulderen, så ved jeg, at jeg er ski-
degod til mit arbejde. Hvis jeg på et 
tidspunkt skulle skifte arbejdsplads, 
ville jeg heller ikke have svært ved at 
finde et nyt sted, for jeg har et godt 
ry ude i byen.
For mange inden for vores fag er de-
res identitet og selvforståelse: »Jeg er 
handicaphjælper, og jeg hjælper Bent«. 
De ser absolut ikke sig selv som hjem-
mehjælper, pædagog eller som en an-
den, der arbejder inden for social- og 
sundhedsområdet. De opfatter sig som 
frie fugle, der har stor grad af frihed 
og fritid. Derfor er vi også en gruppe, 
som er svære at disciplinere. Vi er og-
så en meget broget forsamling. Vi er 
håndværkere, zoneterapeuter, kunst-
nere, selvstændige og nogen som mig, 
der er blevet hængende for længe i 
faget til, at de fik gjort deres uddan-
nelse færdig. 
På et tidspunkt prøvede jeg igen at 
gøre mit speciale færdigt, og i begyn-
delsen gik det også godt, men så døde 
min far, og der skete en masse andre 
begivenheder i mit liv, så jeg måtte 
opgive det.  Jeg synes, at det er pissei-
rriterende, at jeg ikke er blevet færdig 
med statskundskab. Det må jeg ind-

rømme. Men selv hvis jeg blev færdig 
i morgen, ville jeg ikke kunne få de 
job, som jeg kunne tidligere. 
Det kræver ikke nogen uddannelse at 
være handicaphjælper. Man kan kom-
me direkte fra gaden og ind i faget. 
Der er handicappede, som er bange 
for, at hvis de ansætter hjælpere, der 
har været i social- og sundhedsom-
rådet - og dem har vi faktisk en del 
af - så får de nogle hjemmehjælper/
pædagog-institutionsagtige typer. Det 
frygter de. Der er også mange hjæl-
pere, som ikke ønsker en uddannelse. 
Netop fordi de ser sig selv som nogen, 
der hjælper de handicappede, og ikke 
som nogen, der er ansat i social- og 
sundhedssystemet. Jeg så gerne, at vi 
fik noget mere uddannelse, og jeg ser 
os også som en del af social- og sund-
hedssystemet. 

Jeg har via mit job lært en masse 
menneskelige ting og lært at omgås 
handicappede. Men jeg synes, at jeg 
nu er nået til et punkt, hvor jeg ikke 
lærer så meget mere. Jeg kunne godt 
tænke mig, at vi fik noget psykologi 
og lærte om: Hvorfor gør de handicap-
pede, som de gør? Og hvorfor gør vi 
hjælpere, som vi gør? Desuden vil jeg 
gerne lære førstehjælp og vide noget 
mere om løfteteknik.

At være handicaphjælper er som 
at være daglejer
Der er noget daglejer over at være 
handicaphjælper. Vi er nemlig den 
eneste gruppe, som jeg kender på ar-
bejdsmarkedet, som ikke har nogen 
overenskomst, og som ikke er omfattet 
af hele arbejdsmiljølovgivningen. Det 
er kun dele af den, der gælder for os. 
Vi har heller ikke hverken  tillids- el-
ler sikkerhedsrepræsentant. Hvis vi for 
eksempel gerne vil have BST (Bedrifts-
sundhedstjenesten) på besøg, kan det 
kun ske, hvis også de handicappede 
synes, at det er en god idé. Når vi tid-
ligere har sagt, at der var nogen, der 
havde et dårligt arbejdsmiljø og for 
eksempel døjede med tunge løft, sag-
de de handicappede ofte, at de ikke 
kunne se, at der var noget problem. Vi 
har derfor brugt mange kræfter på at få 
dem til at indse, at der er et problem, 
og det er lykkedes. Vi forsøger også at 
få Århus Kommune til at erkende, at 
de har tilsynspligten på området, selv 
om vi er ansat af de handicappede. 
Det er endnu ikke lykkedes. 
Vi arbejder i det hele taget på at få en 

overenskomst, hvor der står noget me-
re om arbejdsmiljø. Det tager lang tid, 
og vi har kun nået nogle små skridt. 
Blandt andet har vi fået et Sikkerheds-
forum i kommunen, hvor der er repræ-
sentanter for de handicappede og os, 
kommunen og BST. Vi er også begyndt 
at lave arbejdspladsvurderinger.

Mere frihed og mere at skulle 
have sagt
Udviklingen går i retning af, at der bli-
ver flere ældre og mere erfarne handi-
cappede, som godt ved, hvad de vil, 
men som også får brug for mere hjælp. 
Vi hjælpere bliver også ældre, og der 
er flere, som nu har det som deres 
fuldtidsarbejde. Der er færre unge stu-
derende, som er inde og runde faget 
i et par år.
Da vi er en gruppe, som er meget 
individuelle, er vi meget svære at 
organisere. Mange af mine kolleger, 
særligt de unge, er heller ikke med 
i FOA. Men flere end før vælger dog 
at være det.
Fagbevægelsen er ikke det samlende 
punkt, som den var tidligere. Hverken 
for mig, eller for nogen andre, som 
jeg kender. Jeg kan huske, at jeg som 
barn var med min mor til juletræsfest 
i fagforeningen. Det var noget, som 
alle talte om i byen, uanset politisk 
overbevisning. Men jeg har ikke brug 
for, at FOA arrangerer sådan noget for 
mig. Jeg er vant til at organisere mit 
eget liv.

Det har altid været naturligt for mig at 
være med i en fagforening. Jeg synes, 
det er vigtigt, at der er nogen, som or-
ganiserer fællesskabet. På den måde 
står man stærkere. Man har normalt 
ikke brug for fællesskabet, men når 
man så har det, skal det også fungere. 
Jeg ser det som en fordel, at vi handi-
caphjælpere er med i FOA, for de har 
et stort apparat og ekspertise, som vi 
kan trække på. De har for eksempel 
nogen, som ved noget om jura, uddan-
nelse, og som kan gå op imod arbejds-
giverne. Jeg synes, at FOA har været 
gode til at fornemme, at folk gerne 
vil have mere frihed og have lov til at 
bestemme flere ting selv.  
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FOA PSYKIATRI - PERSONALIA

Jubilæum`s Bøvl....
Af Jesper Priskorn

Så har det været galt igen - en kollega 
fik ikke sit jubilæum til tiden.
Det er meget ærgeligt og sætter både 
ledelse og organitationen i et dårligt 
lys.
Desværre kan vi kun gøre noget ved 
det - hvis du selv gør noget ved det.
Du kan kontakte os i FOA - PSYKIA-
TRI eller lønningskontoret.
Fejlen opstår oftes for Plejere og på 
den måde at elevtiden som sygehjæl-
per ikke er registreret rigtigt.... Derfor, 
skal du i god tid i forvejen kontakte 
os, hvis du ved du har jubilæum, el-
ler lønningskontoret og sikre dig du 
er registreret korrekt.

Bente Bugge Pedersen
Vi har desværre måttet tage afsked med en meget god og vellidt nattevagt: 
Bente Bugge Pedersen
Bente har arbejdet som plejer i næsten 33 år, heraf de sidste ca. 15 som 
nattevagt. Bente måtte efter kortvarig sygdom opgive kampen. Hun vil al-
tid være savnet i personalegruppen og blandt patienter, for sin rolige og 
stilfærdige væremåde.
Hun har altid haft et godt overblik og virket tillidsfuld, så hendes plads 
bliver svær at erstatte.
Som kollega var Bente altid villig til at lægge øre til dagligsdagens små-
problemer og deltog flittig i kolligialt samvær.

Afsnit S 5

Plejer og pædagog 
Dorthe Lykke Johansen 
Dorthe kæmpede bravt og optimistisk i næsten 4 år, men måtte opgive 
kampen i December måned 2004. 
Dorthe blev uddannet som plejer i Nykøbing Sjælland og rejste kort efter 
til Risskov. Her bosatte hun sig på Bækkelundsvej og blev en stor del af 
det sociale samvær som eksisterede der. Dorthe var et naturlig samlings-
punkt i vennekredsen omkring hende som omfatter mange tidl. kollegaer 
og nære venner. 
Hun bestod af et meget lyst sind og var næsten altid glad og optimistisk, 
også når tingene var lidt svære. 
Da Dorthe syntes der skulle forandring til i hendes liv,valgte hun at tage 
uddannelsen til pædagog og nåede at være ansat på Kragelund inden syg-
dommen tog over. 
Dorthe havde mange evner også indenfor håndarbejde har hun udvist 
stor kreativitet. 
Når tankerne går på Dorthe, fyldes jeg af et stor savn og jeg tror at alle 
som havde kendskab til Dorthe kan følge disse følelser og være enig i at 
livet ikke altid er retfærdig. 
På vegne af Dorthe`s nære venner 

Tove Lilmoës 
Afsnit S 5 

Til minde om.....Invitation
I samarbejde med social- og sund-
hedsassistentklubben arrangerer vi 
en sammenkomst for psykiatriens 
praktikvejledere.
Vi mødes for at diskutere problem-
stillinger samt erfaringsudveksling for 
praktikvejledere.
En allerede eksisterende praktikvejle-
dernetværksgruppe er allerede aktiv 
og vil også deltage i mødet.
Efterfølgende har du mulighed for 
at deltage i netværksgruppens akti-
viteter.
Der kommer opslag ud når vi nærmer 
os dagen, men her får du allerede en 
appetitvækker, så du kan reservere ti-
den til dette møde.
Mødet er den 30. maj kl. 16 og slutter 
senest kl. 18 i den gamle festsal på 
Psykiatrisk Hospital i Risskov.
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Nyt fra
fællestillidsmanden FOAAf Bent Hvolbye

De fremlagte strukturlovforslag
Regeringen fremlagde den 24. februar 
2005 sine lovforslag til udmøntning af 
strukturreformen i Folketinget. 

Neden for redegøres for de vigtigste 
ændringer, der er foretaget i lovforsla-
gene i forhold til de oprindelige lovud-
kast, som Amtsrådsforeningen havde i 
høring i december 2004/januar 2005. 

Generelle love vedrørende 
strukturreformen 
Forslag til lov om regioner og om 
nedlæggelse af amtskommunerne, 
Hovedstadens Udviklingsråd og Ho-
vedstadens Sygehusfællesskab 

Vigtigste ændringer i lovforslaget siden 
høringen: 

Regionalt lønnings- og takstnævn 
Som noget nyt i lovforslaget skal der 
oprettes et særligt lønnings- og takst-
nævn, som skal forhandle og indgå 
aftaler om overenskomster mv. om 
løn- og ansættelsesforhold for re-
gionalt personale. Nævnet overtager 
også den kompetence, der i dag lig-
ger under Sygesikringens Forhand-
lingsudvalg. 
Nævnet har i alt 9 medlemmer. Hver 
region skal indstille et medlem, og 
nævnet skal udpege sin formand 
blandt disse. To medlemmer indstil-
les af KL, mens et medlem indstilles 
af indenrigs- og sundhedsministeren, 
og et medlem udpeges af finansmini-
steren. Nævnets beslutninger træffes 
normalt ved stemmelighed, men sta-
tens repræsentanter kan dog modsætte 
sig nævnets beslutninger. 

Det Kommunale Lønningsnævns sam-
mensætning ændres, så fire medlem-
mer indstilles af KL, to af regionerne i 
forening, et af finansministeren og et af 
indenrigs- og sundhedsminister. Ansat-
te i regionerne vil ikke være omfattet 
af nævnets kompetence, men trafik-
selskaberne inddrages under nævnets 
kompetence. 

Amtsrådsforeningens holdning til 
ændringen 
Forslaget har ikke været kendt før lov-
forslagets fremsættelse i Folketinget, 
og Amtsrådsforeningens politiske or-
ganer har derfor endnu ikke haft mu-
lighed for at forholde sig til forslaget. 

Vederlag 
Regionsrådet får nu mulighed for at 
vederlægge medlemmer af særlige 
udvalg af midlertidig karakter. Den 
forventede ramme hertil ventes at ud-
gøre 100 pct. af formandshonoraret i 
hver region. 

Amtsrådsforeningens holdning til æn-
dringen 
Forslaget er en mindre forbedring 
i forhold til høringsforslaget. Amts-
rådsforeningen ønsker dog et større 
beløb og et mindre snævert anven-
delsesområde. 

Regionale frihedsgrader 
Der sker en yderligere indskrænkelse i 
regionerne s råderum, idet det fastslås, 
at regionerne ikke vil være omfattet af 
lov om kommuners og amtskommu-
ners udførelse af opgaver for andre 
myndigheder. 

Amtsrådsforeningens holdning til æn-
dringen 
Lovforslaget imødekommer ikke 
Amtsrådsforeningens høringssvar, der 
understreger behovet for betydelige 
frihedsgrader og en smidig adgang til 
dynamisk udvikling af de regionale 
opgaver. Regionale initiativer vil blive 
afhængige af forudgående lovgivning i 
Folketinget eller udmøntning af even-
tuelle ministerbeføjelser. 

Følgende punkter i Amtsrådsforenin-
gens høringssvar er ikke imødekom-
met: 

* Kommunalfuldmagtsreglerne kom-
mer ikke til at gælde regionerne. 

* Der bliver ikke mulighed for § 60 
selskaber i regionerne. 
* Det bliver kun muligt for regions-
rådene at vælge en anden poli- tisk 
styreform med ministerens godken-
delse. 
* Der bliver ikke mulighed for for-
retningsudvalg i forberedelsesudval-
gene. 
* Den dobbelt udvidede revision 
(Rigsrevisors adgang til at iværksætte 
undersøgelser og den almindelige re-
visions adgang til at vurdere politiske 
beslutninger) fastholdes. 
* Regionerne rar ikke en generel auto-
matisk låneadgang. 
* Der gives ikke tilsagn om, at 
de beslutninger, som amterne i 
2006 træffer indenfor økonomiaft-
lens rammer, ikke kan omgøre s af 
forberedelsesudvalgene/indenrigs- og 
sundhedsministeren. 

Forslag til Lov om visse proce-
duremæssige spørgsmål i 
forbindelse med kommunalre-
formen 

Vigtigste ændringer i lovforslaget siden 
høringen: 

Forholdsmæssigfordeling af  aktiver 
m. v. 
Som noget nyt i lovforslaget skal den 
del af amternes personale, der ikke 
udelukkende eller overvejende er be-
skæftiget med en opgave - herunder 
personale med generelle sekretariats-
funktioner på amtsgårdene - fordeles 
forholdsmæssigt mellem de myndig-
heder, som skal modtage opgaver fra 
amterne. 

Amtsrådsforeningens holdning til æn-
dringen 
Lovforslaget imødekommer Amtsråds-
foreningens høringssvar. 

Ændring af tidsplanen for forhand-
linger om overdrage/se af aktiver, 
ansatte mv. 
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I det fremlagte lovforslag er proces-
sen for delingsprocedurerne fremryk-
ket ca. en måned, således at den nu 
igangsættes allerede den 1. januar 2006 
(mod oprindeligt 1. februar 2006) og 
skal være afsluttet den 15. juni 2006 
(mod oprindeligt 1. august 2006). 

Tidsplanen for delingsprocedu-
ren er nu: 

* 1. januar 2006: Forelæggelse af af-
taleudkast. 
* 1. april 2006: Frist for indgåelse af af-
tale uden medvirken af delingsråd. 
* 1. april 2006 - 1. juni 2006: Forhand-
ling om aftale og eventuel fremsæt-
telse af mæglingsforslag under ledelse 
af delingsrådet. 
* 15. juni 2006: Frist for delingsrådets 
endelige beslutning om fordeling af 
aktiver, passiver mv., hvis der ikke in-
den 1. juni 2006 er opnået enighed. 

Amtsrådsforeningens holdning til æn-
dringen
Ændringen imødekommer Amtsråds-
foreningens påpegning af, at den 
oprindelige tidsplan for delingspro-
ceduren var presset, og at fristen for 
afslutning af processen den 1. august 
2006 ikke gav mulighed for at varsle 
ændringer i medarbejdernes ansættel-
sesvilkår den 1. januar 2007. Processen 
er dog stadig overordentligt presset. 

Følgende punkter i Amtsrådsforenin-
gens høringssvar er ikke imødekom-
met: 
* Ministeriet har ikke imødekommet 
Amtsrådsforeningens anbefaling om, 
at overførslerne af personale fra am-
terne til hhv. stat, kommuner og re-
gioner bør ske i tre tempi. 
* Ministeriet har ikke imødekommet 
Amtsrådsforeningens anbefaling om, 
at det bør fremgå af lovens bemærk-
ninger, at medarbejdere skal sikres 
ansættelsessikkerhed og ligeværd i 
forhold til de medarbejdere, som al-
lerede er ansat ved den modtagende 
myndighed. 
* Ministeriet har ikke imødekommet 
Amtsrådsforeningens forslag til en 
konkret model for fordeling af akti-
ver, passiver, rettigheder og pligter, 
fremfor det i lovforslaget foreslåede 
nettoprincip, hvor samtlige aktiver 
m.v. skal værdisættes. 
* Ministeriet har ikke imødekommet 
Amtsrådsforeningens forslag om at 
lade regionerne overtage amterne 
s nuværende pensionsforpligtelser . 

Forslag til lov om regionernes 
finansiering 
Forslaget til lov om regionernes finan-
siering er blevet ændret på enkelte 
områder siden høringsfasen i decem-
ber 2004, men hovedlinierne i det op-
rindelige forslag er uændrede. 

Vigtigste ændringer i lovforslaget siden 
høringen: 

Kriteriemes vægt for de regionale ud-
viklingsopgaver 
Vægtene i udgiftsbehovene for de re-
gionale udviklingsopgaver er ændret: 

* Kriteriet antal indbyggere uden for 
bymæssig bebyggelse, vægt 2,5 pct. 
(før 5 pct.) 
* Kriteriet gennemsnitlig rejsetid til 
18.000 indbyggere, vægt 2,5 pct. (før 
5 pct.) 
* Kriteriet udgifter til tjenestemands-
pensioner, vægt 20 pct. (før 15 pct.) 

Der er indsat forslag til revision af væg-
tene i folketingsåret 2010-11. 
Ændringerne af vægtene har betyd-
ning for regionernes beregnede ind-
tægter vedr. udviklingsopgaver, jf. 
tabel nedenfor. 

Tabel: Difference mellem beregnede udgifter og 
beregnede indtægter vedr. udviklingsopgaver .

i mio. kr: Det oprindelige forslag Det fremsatte forslag
Hovedstaden -29  -27
Sjælland -19  -13 
Syddanmark -11  -5
Midjylland 41  12
Nordjylland 18  34

Amtsrådsforeningens holdning til 
ændringen 
Amtsrådsforeningen havde påpeget 
problemer med kriterierne. 

Kriterierne vedr: psykiatriske 
patienter 
På sundheds området er kriterierne 
vedr. psykiatriske patienter (antal 
diagnosticerede psykiatriske patienter 
hhv. antal diagnosticerede psykiatriske 
patienter med diagnosen skizofreni) 
uddybet. Der er tilføjet en linie om, at 
kriteriet alene omfatter de patienter, 
der i en periode på 10 år har været 
i kontakt med det psykiatriske syge-
husvæsen. 

Amtsrådsforeningens holdning til æn-
dringen 
Denne ændring virker meget fornuf-
tig. 

Følgende punkter i Amtsrådsforenin-
gens høringssvar er ikke imødekom-
met: 

Opdeling af  regionernes 
økonomi i tre adskilte kasser 
Amtsrådsforeningen har i høringssva-
ret påpeget, at opdelingen af regio-
nernes økonomi i tre dele komplicerer 
den regionale økonomistyring. 
Ministeriet har ikke imødekommet 
forslaget, da opdelingen er foreslået 

med henblik på at sikre en entydig og 
gennemskuelig finansiering af sund-
hedsvæsenet. 

Regionernes manglende skat-
teudskrivningsret 
Amtsrådsforeningen, LO og Det 
Kommunale Kartel har påpeget, at 
regionerne bør have ret til egen skat-
teudskrivning. 

Forslaget er ikke imødekommet med 
den begrundelse, at forskellen i de 
amtskommunale skatteprocenter er 
meget begrænsede, hvilket ikke synes 
at indikere et ønske fra borgerne om 
forskelle i serviceniveau. Med det nye 
finansieringssystem sikres lige økono-
miske muligheder, således at der bli-
ver mulighed for samme service i hele 
landet uanset forskelle i indbyggernes 
indkomster og udgiftsbehov. 

Kommunernes muligheder for 
at blokere for stigninger i de 
kommunale bidrag 
Amtsrådsforeningen, Københavns Amt 
og Det Kommunale Kartel har anført, 
at regionerne skal have mulighed for 
at fastsætte det kommunale grundbi-
drag hhv. udviklingsbidrag uden mu-
lighed for, at et flertal på to tredjedele 
af kommunerne kan blokere herfor. 
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Ministeriet har ikke imødekommet for-
slaget med den begrundelse, at »det 
kommunale finansieringsbidrag i form 
af grundbidrag og udviklingsbidrag er 
udtryk for en balance mellem på den 
ene side et kommunalt økonomisk 
medansvar for regionale variationer i 
service- og udgiftsniveauet og på den 
anden side en beskyttelse af kommu-
nerne mod uønskede forhøjelser af 
den kommunale medfinansiering«. 

Opgørelse af  udgiftsbehov 
vedr. udviklingsopgaverne 
Amtsrådsforeningen har i hørings-
svaret kritiseret kriteriet »antal km. 
privatbanespor«, som kan virke kon-
serverende i forhold til den nuværende 
trafikstruktur. Kriteriet bør derfor udgå 
og erstattes med et andet kriterium. 
Ligeledes bør kriteriet »udgifter til tje-
nestemandspensioner optjent før 1. 
januar 2007« udgå, da der er tale om 
historisk betingede udgifter. 

Ministeriet afviser forslaget vedr. pri-
vatbanerne med den begrundelse, at 
privatbanerne repræsenterer et særligt 
udgiftsbehov, som er ulige fordelt på 
regionerne, og som vanskeligt kan 
måles ved andre indikatorer. Kriteriet 
vedr. tjenestemandspensioner afvises 
med samme begrundelse. Der indar-
bejdes dog en revisionsbestemmelse i 
lovforslaget, således at vægtene vedr. 
kriterierne tages op til revision efter 
nogle år. 

Relaterede lovforslag til forslag 
om regionernes finansiering 

Låntagning 
Amtsrådsforeningen har i høringssva-
ret vedr. lov om regionernes finansie-
ring givet udtryk for, at regionerne bør 
have låneadgang. 

I forbindelse med lovforslaget om re-
gioner og nedlæggelse af amtskom-
munerne mv. har ministeriet uddybet 
bemærkningerne til lovforslagets §26 
om låntagning: 

* På sundhedsområdet vil der ikke 
være et permanent behov for lånop-
tagelse. Der vil kunne fastsættes en 
etårigt låneadgang i form af en dis-
pensationspulje. 
* På området vedr. udviklingsopgaver 
vil der inden for kollektiv trafik kunne 
være behov for anlægsudgifter, som 
lånemulighederne må tilrettelægges 
under hensyn til. 

* På området vedr. drift af sociale in-
stitutioner kan der være behov for en 
særlig regulering af låne- og lejemu-
lighederne, som tager hensyn til, at 
disse tilbud finansieres ved kommunal 
takstbetaling. 
* Der vil blive adgang for regionerne 
til at refinansiere den eventuelle net-
togæld, som overtages fra amterne, så-
ledes at belastningen udjævnes over 
en årrække. 
* Det fremgår endvidere, at der vil bli-
ve fastsat tilsvarende regler om depo-
nering ved leje og leasing, som gælder 
for amterne i dag. 

Amtsrådsforeningen holdning til æn-
dringerne 
Amtsrådsforeningen mener fortsat, 
at regionerne bør have en generel 
lånemulighed svarende til, som den 
amterne har i dag. Låneadgangen er 
et hensigtsmæssigt instrument i tilret-
telæggelsen af en økonomistyring, 
der strækker sig over mere end et 
år. Endvidere vil den give regionerne 
en bedre mulighed for at udnytte det 
omkostningsbaserede bevillingssy-
stem, som kan forventes indført i den 
offentlige sektor. 

Takstfinansiering på socialom-
rådet 
Amtsrådsforeningen har i høringssva-
ret vedr. lov om regionernes finansie-
ring ønsket regionernes administrative 
opgaver finansieret særskilt via regio-
nernes øvrige finansieringskilder, og 
ikke over taksterne. 
I bemærkningerne til høringssvarene 
vedr. forslag til lov om social service 
skriver Socialministeriet, at alle udgif-
ter, der er knyttet til det enkelte tilbud, 
som udgangspunkt skal indregnes i 
taksten. Af hensyn til en ensartet kon-
kurrence skal regionernes særlige ad-
ministrative opgaver dog ikke lægges 
på taksterne. 

Amtsrådsforeningen holdning til æn-
dringerne 
Amtsrådsforeningen er enig i Social-
ministeriets betragtning. 

Lov om et evalueringsinstitut 
for kommuner m. v. 
De vigtigste ændringer i lovforslaget 
siden høringen: 

De statslige rammebetingelser omfat-
tes af evalueringerne 
Amtsrådsforeningen, KL og Frederiks-
berg Kommune har anført, at staten 

bør være omfattet af instituttets eva-
lueringer. 

Forslaget er delvist imødekommet, idet 
der i bemærkningerne til forslagets §3 
om evalueringsinstituttets opgaver er 
tilføjet et afsnit: 

»Instituttets evalueringer kan omfatte 
de rammebetingelser, som kommu-
ner og regioner er undergivet i deres 
opgavevaretagelse, herunder statslige 
ramme betingelser for kommunernes 
og regionernes drift...Hvor statens og 
kommunernes opgavevaretagelse sker 
i tæt sammenhæng, kan det endvidere 
være naturligt at inddrage sammen-
ligninger til den statslige opgaveva-
retagelse ». 

Amtsrådsforeningen holdning til æn-
dringerne 
Amtsrådsforeningen er tilfreds med 
ændringen med den begrundelse, at 
det er vigtigt at kunne inddrage alle 
aspekter, herunder også rammebetin-
gelserne, i evalueringer af opgave-
varetagelsen i kommuner og amter 
/ regioner. 

De evaluerede parter får mulig-
hed for at kommentere rappor-
ten. 
Amtsrådsforeningen, H:S og Frederiks-
berg Kommune anførte, at de evalu-
erede parter bør have mulighed for at 
kommentere den endelige rapport fra 
instituttet før offentliggørelse. 

Forslaget er imødekommet. 

Amtsrådsforeningen holdning til æn-
dringerne 
Amtsrådsforeningen bifalder tilføjelsen 
i lovteksten. 

Instituttets uafhængighed 
Amtsrådsforeningen og Århus Univer-
sitet anførte, at det vil øge instituttets 
legitimitet og troværdighed, hvis in-
stituttet i højere grad er uafhængigt 
af staten. 

Forslaget blev ikke imødekommet med 
den begrundelse, at der er en ligevær-
dig repræsentation i bestyrelsen, og at 
instituttet er nedsat ved lov under In-
denrigs- og Sundhedsministeriet med 
overvejende statslig finansiering. 

Amtsrådsforeningens holdning til æn-
dringerne 
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Amtsrådsforeningen mener stadig, at 
instituttet bør løsrive sig fra de statslige 
rammer for at sikre en bred opbakning 
til instituttet. 

Sundhed 
Det følgende vedrører forslag til lov 
om offentlig sundhed, lov om klage- 
og erstatningsadgang inden for sund-
hedsvæsenet, samt lov om ændring af 
love på sundhedsområdet. For så vidt 
angår psykiatrien henvises til særskilt 
afsnit herom. 

Vigtigste ændringer siden høringen: 

Genoptræning 
Kommunerne får mulighed for at til-
vejebringe tilbud om genoptræning på 
egne institutioner eller ved at indgå af-
taler med andre kommuner, regioner 
eller private leverandører. Det betones, 
at genoptræningsplanen skal følges, 
og at genoptræningen skal tilbydes i 
sygehusregi, når patienter ifølge gen-
optræningsplanen har behov for det. 
Indenrigs- og sundhedsministeren 
bemyndiges til at fastsætte nærmere 
regler om patienternes mulighed for 
at vælge mellem genoptræningstilbud. 
Der nedsættes endvidere en arbejds-
gruppe om genoptræningsområdet 
med henblik på at sikre implemente-
ringen af den nye lovgivning. 

Bortfald af  kommunalfuldmagten
Indenrigs- og sundhedsministeren kan 
fastsætte bestemmelser om, at regio-
nerne kan indgå i bestemte former for 
samarbejde uden forudgående god-
kendelse. Endvidere er det præciseret, 
at der også er mulighed for samarbejde 
mellem sygehuse og selskaber stiftet 
efter lov om teknologi- overførsel mv. 
ved offentlige forskningsinstitutioner. 

Tandpleje 
Regionerne kan - efter aftale med 
kommunerne - varetage omsorgstand-
pleje (som amterne gør det i dag). De 
årlige rammeaftaler mellem region og 
kommunerne i regionen i forhold til 
specialtandplejen skal suppleres 
med overslag over kommunernes be-
hov for regionale tilbud i de tre føl-
gende år. . 

Samarbejde 
De regionale samarbejdsudvalg på 
sundhedsområdet navngive s »sund-
hedskoordinationsudvalg«, og regio-
nerne rar initiativpligten til at nedsætte 

udvalget i samarbejde med kommu-
nerne. 

Specialeplanlægning 
Bemærkningerne er ændret, så for-
muleringen om, at »Sundhedssty-
reIsen kan fastlægge sygehusenes 
optageområder«, udelades. Det præ-
cises endvidere, at SundhedsstyreIsen 
efter indstilling fra parterne udpeger 
medlemmer til det rådgivende udvalg 
for specialeplanlægning. 

Finansieringen 
Den maksimale kommunale betaling 
for en indlæggelse forhøjes fra 3.000 
kr. til 4.000 kr.. Ambulanttaksten er 
også forhøjet fra 200 kr. til 266 kr. 
Endvidere ændres bestemmelserne 
om kommunernes betaling for 
færdigbehandlede patienter, så der nu 
kun er en takst på 1.522 kr. mod før 
to takster for patienter over og under 
67 år. 

Brugerinddragelse 
Det er i formålsbestemmelserne un-
derstreget, at udviklingen af sund-
hedsvæsenet skal ske »i dialog med 
brugerne«. 

Regionernes lønnings- og takstnævn 
Der etableres et nyt centralt nævn be-
stående af repræsentanter fra regioner-
ne, kommunerne og staten, der bl.a. 
skal afløse Sygesikringens Forhand-
lingsudvalg. Der henvises til afsnittet 
vedrørende Regionsloven. 

Amtsrådsforeningens holdning til æn-
dringerne 
Ændringerne er overordnet set positi-
ve og imødekommer delvis synspunk-
ter i Amtsrådsforeningens høringssvar. 
Der henstår imidlertid forsat en række 
uløste problemer, herunder: 

* Den fremlagte finansieringsmodel vil 
- trods den øgede max. 
* grænse - ikke give kommunerne til-
strækkelige incitamenter til at styrke 
den forebyggende indsats, herunder 
udvikle initiativer, der kan forebygge 
sygehusbehandling og indlæggelse. 
Det skyldes bl.a., at den kommunale 
betaling fortsat afregnes som en fast, 
og relativt lav, andel af taksten pr. 
ydelse. 
* Der kompenseres kun i ringe omfang 
for bortfaldet af kommunalfuldmagten, 
og der skabes ikke tilstrækkelige mu-
ligheder for regionerne til at udvikle 

nye sundhedstilbud og til at yde råd-
givning eller bistand mod betaling på 
områder, hvor kommuner eller andre 
samarbejdsparter ikke kan løfte op-
gaven. 
* Det er ikke acceptabelt, at kommu-
nerne får mulighed for selv at etab-
lere tilbud om lægelig behandling af 
narkotikamisbrug (substitutionsbe-
handling). Disse tilbud bør etableres 
af regionen. 
* Der er fortsat risiko for nye gråzo-
ner og for tab af faglig bæredygtighed 
og udviklingskraft på forebyggelses-
området. Regionerne bør have ret 
og pligt til at varetage udviklings- og 
koordinerings- opgaver i relation til 
den primære forebyggelse og sund-
hedsfremmende indsats, samt gives 
et klart ansvar for den patientrettede 
forebyggelse. 

Socialområdet 
Det drejer sig om forslag til lov om so-
cial service, forslag til lov om ændring 
af lov om retssikkerhed og administra-
tion mv. og forslag til lov om ændring 
af lov om almene boliger mv. 

Vigtigste ændringer siden høringen: 

* Regionen kan - nu uden tidsbegræns-
ning - efter aftale med kommunen va-
retage kommunale driftsopgaver, der 
ligger i natur- lig tilknytning til regio-
nens opgaver. 
* Regionen kan efter aftale med belig-
genhedskommunen drive døgninstitu-
tioner for børn og unge med sociale 
eller adfærdsmæssige problemer. 
* Den i bemærkningerne indeholdte 
forståelse af det regionale leverandør-
ansvar i relation til døgninstitutioner 
for børn og unge med nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne er udvi-
det, så børn og unge med psykiatri-
ske lidelser, og hvor behandlingen på 
institutionen indeholder en væsentlig 
psykiatrisk indsats med sammenhæng 
til det øvrige psykiatriske system, nu 
også er omfattet. 
* De årlige rammeaftaler mellem re-
gion og kommunerne i regionen skal 
suppleres med overslag over behov 
for regionale tilbud i de tre budge-
toverslagsår. 
* Der kan ske løbende ajourføring af 
rammeaftalen efter behov. 
* Indholdet af ramme aftalerne ud-
dybes på en række punkter, herun-
der at de skal indeholde håndtering 
af akutte situationer og sikring af et 
beredskab. 
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* Regionen skal sørge for, at regionens 
tilbud anvendes i overensstemmelse 
med rammeaftalen. Det betyder bl.a., 
at regionen kan afvise optagelse i et 
konkret tilbud, hvis der ikke er rime-
lig match mellem behov og tilbuddets 
indhold, og at regionen skal »opstille 
en prioriteret liste over brugen af plad-
serne«, hvis der foreligger en venteli-
stesituation. 
* Pågældende kommunalbestyrelse/ 
sammenlægningsudvalgene kan ale-
ne beslutte, at beliggenhedskommu-
nen skal overtage et regionalt tilbud. 
Amtsrådet (i 2006) eller regionsrådet 
(2007 og frem) skal så udarbejde et 
aftaleudkast. Heri skal stilles en ræk-
ke nærmere beskrevne betingelser, der 
bl.a. handler om, at overførte tilbud 
skal indgå i den årlige rammeaftale og 
stå til rådighed for andre kommuner i 
det omfang, der fastlægges i aftalen. 
* Overtagelse af de regionale tilbud 
skal drøftes i forbindelse med de år-
lige rammeaftaler. 
* Den nationale videns- og special-
rådgivningsinstitution (VISO) skal også 
omfatte specialundervisning og spe-
cialpædagogisk bistand. 
* Det klargøres i bemærkningerne, at 
Københavns og Frederiksberg kom-
muner og Bornholms Regionskom-
mune beholder deres nuværende 
tilbud, og at de i den forbindelse også 
varetager ansvaret for planlægning og 
udvikling af tilbuddene, men at de tre 
kommuner bortset herfra er omfattet af 
samme regler som andre kommuner i 
regionen og dermed fremover bliver 
ligestillet med andre kommuner. 

Amtsrådsforeningens holdning til æn-
dringerne 
Bortset fra ændringerne i relation til 
kommunal overtagelse af regionale til-
bud er der tale om en række positive 
ændringer. 

Det helt afgørende for det specialise-
rede sociale systems fremtidige funk-
tion og sikkerheden for tilstedeværelse 
og fortsat udvikling af specialiserede 
ydelser til de medborgere, der har de 
største problemer, henstår imidlertid 
fortsat uløst. Det drejer sig bl.a. om: 

* Der er ingen løsning på, hvordan 
rammeaftaler rent faktisk bliver ind-
gået, hvis der ikke opnås enighed mel-
lem region og kommuner eller mellem 
kommunerne indbyrdes. 
* Der er ikke sikret et relevant øko-

nomisk grundlag for regionerne, så de 
kan leve op til deres leverandør- og 
udviklingsansvar og dermed være et 
sikkerhedsnet for de svageste bru-
gere. 
* Det er helt uacceptabelt, at kommu-
nalbestyrelserne/sammenlægningsud-
valgene alene kan beslutte, at de vil 
overtage et hvilket som helst regio-
nalt tilbud. Der kan ganske vist knyttes 
en række betingelser til overtagelsen, 
men der er ingen mekanisme til sik-
ring af, at betingelserne overholdes. 
For så vidt angår tiden efter 01-01-
2007 synes overtagelsen (men det er 
uklart) at forudsætte enighed i ram-
meaftalerne. For overtagelser allerede 
fra 01-01-2007 synes der ikke at være 
det samme krav. 

Der er ikke, eller kun delvis, taget høj-
de for en lang række øvrige forslag og 
kommentarer fra Amtsrådsforeningens 
høringssvar, f.eks.: 

* Der er fortsat væsentlige problemer i 
relation til specialrådgivningsområdet. 
Borgernes adgang begrænses, og der 
er risiko for videnstab, bl.a. fordi regio-
nerne fremover kun må levere special- 
rådgivning, der udgår fra og baseres 
på den indholdsmæssige opgavevare-
tagelse i de regionale tilbud. 
* Reglerne om omsorgspligt og mag-
tanvendelse rejser en lang række 
spørgsmål af både praktisk og rets-
sikkerhedsmæssig karakter. 
* Relationen mellem brugerne og re-
gionerne er afskåret. 
* Kommunalfuldmagten på det regio-
nale område er bortfaldet. 

Psykiatri 
Om socialpsykiatrien henvises til be-
mærkningerne om socialområdet. 

Vigtigste ændringer siden høringen: 

Det er i bemærkningerne til forslag 
til sundhedslov slået fast, at der ikke 
med lovforslaget gennemføres en ind-
skrænkning i de aktiviteter, som i dag 
varetages af de psykiatriske afdelinger, 
herunder distriktspsykiatrien. Den be-
handlende psykiatri omfatter som hid-
til stationær og ambulant behandling, 
distriktspsykiatri, opsøgende psykose-
teams og andre udgående/opsøgende 
psykiatriske teams, konsulentbistand til 
kommuner og regionale institutioner, 
informationsarbejde over for patien-
ter og pårørende mv. Det konstateres 

endvidere, at det er regionernes ansvar 
at videreudvikle behandlingstilbudde-
ne til sindslidende. 

Bestemmelserne om bopælsregionens 
pligt til at opkræve betaling pr. sen-
gedag fra bopælskommunen for fær-
digbehandlede patienter er ændret, 
således at der nu tages udgangspunkt 
i en takst på 1.522 kr. for alle patienter 
uanset alder. 

Amtsrådsforeningens holdning til æn-
dringerne 
* En uddybning af bemærkningerne 
om begrebet »den behandlende psyki-
atri« var ønsket i Amtsrådsforeningens 
høringssvar med henblik på at afklare 
eventuelle tvivlsspørgsmål om græn-
sedragningen mellem kommuners og 
regioners kompetence. 
* Den øgede takst for ventepatienter 
under 67 år er i overensstemmelse 
med Amtsrådsforeningens forslag i hø-
ringssvaret og indebærer en betydelig 
bedring af det økonomiske incitament 
for kommunerne, som i forbindelse 
med udskrivning skal tilbyde sindsli-
dende den nødvendige sociale støtte, 
herunder botilbud. 

Erhvervsfremme 
Vigtigste ændringer i forslaget til lov 
om erhvervs fremme siden høringen 

Danmarks Vækstråd 
I forhold til det første lovudkast er der 
blevet plads til et ekstra medlem af 
Danmarks Vækstråd, som nu skal have 
i alt 20 medlemmer. Den nye sammen-
sætning fremkommer ved at: 
* Formanden og tre medlemmer (for-
manden og oprindeligt fire) udpeges 
af økonomi- og erhvervsministeren. 
* De fem formænd for de regionale 
vækstfora (uændret). 
* KL fået en ekstra plads i Danmarks 
Vækstråd og har nu to. 
* Arbejdsgiver- og erhvervsorganisatio-
ner har fået et ekstra medlem og skal 
i alt udpege syv medlemmer (oprin-
deligt seks). 
* Lønmodtagerorganisationerne udpe-
ger to (uændret). 

Af bemærkningerne til lovforslaget 
fremgår bl.a., at Danmarks Vækst-
råd skal have bred indsigt i er-
hvervsforhold, og der udpeges syv 
repræsentanter efter indstilling fra 
arbejdsgiver-/erhvervsorganisationer. 
Det vil for tiden være: 
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* Fem repræsentanter efter indstilling 
fra Dl, HTS, Dansk Handel og Service, 
Håndværksrådet og Landbrugsrådet. 
* En repræsentant efter fælles ind-
stilling fra Dansk Byggeri, Tekniq, 
Praktiserende Arkitekters Råd, PAR 
og Foreningen af Rådgivende Inge-
niører FRI. 
* En repræsentant efter fælles indstil-
ling fra Finansrådet, Forsikring & Pen-
sion samt Realkreditrådet. 

Regioner 
I det første lovudkast var det hensig-
ten, at Region Hovedstaden skulle 
være forpligtet til at oprette et selv-
stændigt vækstforum for Bornholm, 
såfremt Bornholm fremsatte ønske 
herom. 
Bornholm får tilladelse til at nedsætte 
et selvstændigt vækstforum og stille 
sekretariatsbetjening til rådighed her-
for. 

Vækstfora 
Der er foretaget en mindre justering i 
forhold til det oprindelige lovudkast, 
således at regionsrådet udpeger tre 
medlemmer til vækstforum fra viden 
og uddannelsesinstitutioner mod op-
rindeligt kun fra videninstitutioner. 

Mht. valg af formand for vækstforum 
fremgår det nu af bemærkningerne, 
at regionsrådet efter inddragelse af 
vækstforummets medlemmer udpe-
ger vækstforummets formand blandt 
vækstforummets medlemmer. Det 
indebærer, at vækstforummet på sit 
konstituerende møde drøfter valg af 
formand, og på baggrund af disse drøf-
telser træffer regionsrådet beslutning 
om valg af formand. 

Der lægges nu endvidere op til en 
større sammenhæng mellem de regi-
onale vækstfora og Danmarks Vækst-
råd, således at regionsrådet udpeger 
fem medlemmer fra kredsen af ind-
stillingsberettigede erhvervsorganisa-
tioner til det regionale vækstforum. 
Samtidig skal den erhvervsmæssige 
repræsentation afspejle den regionale 
erhvervsstruktur. Inden for kredsen af 
indstillingsberettigede organisationer 
kan regionsrådet derfor selv priori-
tere vægtningen af indstillingsberet-
tigede organisationer. Desuden kan 
regionsrådet vælge at gøre andre er-
hvervsorganisationer af særlig regional 
betydning indstillingsberettigede til et 
medlem af vækstforummet. 

For at styrke sammenhængen og ko-
ordineringen mellem vækstforaene 
og de regionale beskæftigelsesråd får 
vækstforaene endelig mulighed for at 
udpege en observatør til beskæftigel-
sesrådet, ligesom beskæftigelsesrådet 
lar mulighed for at udpege en obser-
vatør til vækstforummet. 

Erhvervsservice 
I forbindelse med overgangen af er-
hvervsservice til kommunerne per 1. 
januar 2007 vil der blive etableret en 
overgangsordning frem til udgangen 
af 2010, hvor erhvervsserviceaktivite-
terne vil blive administreret af staten. 
Kommunerne får således tid til at tilret-
telægge organiseringen af den fremti-
dige erhvervs service, og der vil blive 
draget omsorg for medarbejderne i de 
eksisterende erhvervsservicecentre. 

IkrafttrædelsesbestemmeIser 
Danmarks Vækstråd foreslås nedsat 
den 1. april 2006, ligesom de regio-
nale vækstfora foreslås nedsat den 1. 
april 2006 af de regionale forberedel-
sesudvalg. 

Beskæftigelse 
Der er ikke foretaget væsentlige 
ændringer i lov om ansvaret for og 
styringen af den aktive beskæftigelses-
indsats som resultat af høringen. 

Amtsrådsforeningen er ikke imøde-
kommet i forslagene om 
* at regionerne s rolle som arbejdsmar-
kedspolitiske aktør klart kommer til at 
fremgå af loven, 
* at der oprettes 5 statslige beskæf-
tigelsesregioner med en geografisk 
udstrækning svarende til de nye re-
gioner, 
* at det konkretiseres, at regionerne 
på lige fod med andre kan afgive bud 
på opgaver, der skal løses af andre 
aktører, 
* at regionerne s forening udpeger 
en repræsentant til Beskæftigelses-
rådet og 
* at regionerne - ligesom i RAR - ud-
peger 3 repræsentanter til de regionale 
beskæftigelsesråd (RBR). 

Kommunerne overtager fortsat ansva-
ret for de tidligere amtskommunale 
forpligtelser vedr. den specialiserede 
revalideringsindsats. Det er nu præci-
seret, at kommunerne har ansvaret for 
at videreføre de tidligere amtskommu-
nale forpligtelser. 

Det fremgår af bemærkningerne, at 
beskæftigelsesregionerne sikrer, at 
jobcentrene har specialistviden til 
rådighed på særlige indsatsområder 
osv. Særligt for personer med han-
dicap gælder, at jobcentrene ud over 
ovenstående specialistviden vil kunne 
trække på den viden, der etableres i 
den ny nationale videns- og special-
rådgivningsorganisation (VISO). 

De væsentligste ændringer i loven i øv-
rigt vedrører ændret sammensætning 
af de lokale beskæftigelsesråd, således 
at kommunalbestyrelserne nu kan ud-
pege et medlem og i øvrigt udpeger 
øvrige medlemmer. DA’s og LO’s re-
præsentation er ændret fra en til op til 
tre, DSI repræsentation er ændret fra 
en til op til to. 
Herudover er der på en række punk-
ter, f.eks. om jobcentrenes funktion, 
persondata, fælles datagrundlag mv. 
foretaget uddybninger og præcise-
ringer. 

området, herunder beslutningskom-
petence til at gennemføre reel ko-
ordination af bl.a. kommunernes 
indsatsplanlægning. Indvinding og 
grundvandsbeskyttelse går på tværs 
af kommunegrænser, og kun ved at 
tildele regionen en afgørende rolle kan 
der sikres en fornuftig regional priori-
tering af vandressourcen. 

Undervisning 
Vigtigste ændringer i lovforslagene si-
den høringen: 

Forslag til lov om udmøntning af 
kommunalreformen, for så vidt angår 
det almene gymnasium, hf, social- og 
sundhedsuddannelser og andre ung-
domsuddanneIser samt voksenud-
dannelsescentre (VUC), er stort set 
uændret i forhold til det lovforslag, 
der blev sendt i høring. Væsentligste 
ændring er, at Bornholms Regions-
kommune får samme opgaver som 
de fem regionsråd med hensyn til at 
koordinere indsatsen og muligheden 
for at yde udviklingstilskud. 

Forslag til lov om udmøntning af kom-
munalreformen for så vidt angår sy-
gepleje- og radiograf skolerne samt 
amtscentre er stort set uændret i for-
hold til det lovforslag, der blev sendt 
i høring. 
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Hovedproblemstillingerne i 
lovforslagene er derfor stadigt 
som følger: 

* Den regionale koordineringsopgave: 
Regionerne har behov for få og præ-
cise instrumenter, herunder indflydelse 
på den geografiske placering af udbud 
og kapacitetsstyring. 
* De forpligtende samarbejder: Samar-
bejderne bør omfatte alle de gymna-
siale ungdomsuddannelser. 
* Dimensionering: Der behov for mere 
præcise regler vedrørende dimensio-
neringen af sundhedsuddannelserne 
og pædagoguddannelsen. 
* Udviklingsmidler/udviklingsopgaven: 
Regionerne skal tilføres tilstrækkelige 
ressourcer til at understøtte den regio-
nale udvikling i forhold til de uddan-
nelsespolitiske indsatsområder. 
* Opsøgende arbejde primært i forhold 
til FVU: FVU-konsulenterne Side 22 
bør placeres i den regionale forvalt-
ning og regionerne bør gøres ansvar-
lige for at indgå driftsoverenskomster 
med eksterne udbydere. 

Specialundervisning 
Forslag til lov om udmøntning af 
kommunalreformen for så vidt an-
går specialundervisning mv. (L. 108) 
er ændret på en række punkter i for-
hold til det lovforslag, der blev sendt 
i høring. 

De vigtigste ændringer siden hørin-
gen er: 
* VISO kommer også til at omfatte spe-
cialundervisning for børn og voksne. 
* Regionsrådet kan varetage driftsop-
gaver for kommunerne ud over en 4-
årig periode. 
* Flere institutioner er føjet til listen 
over institutioner, der som udgangs-
punkt skal drives af regionerne. 
* Det er tydeliggjort, at kommunerne 
har myndighedsansvaret for opgave-
varetagelsen. 
* Kommunalbestyrelsen kan delegere 
sin visitations- og optagelses- kompe-
tence til regionsråd eller voksenspe-
cialundervisningsinstitutioner, så 
borgerne rar direkte adgang til ud-
redning af specialunder- visningsbe-
hov på institutionen. 
* Regionernes mulighed for - efter 
aftale med kommunerne - at tilrette-
lægge særligt ungdomsforløb er indsat 
i lovforslaget. 
Amtsrådsforeningens vurdering af  æn-

dringerne 
Der er sket en række positive ændrin-
ger i lovforslagene. 

Det helt afgørende for det speciali-
serede specialundervisningssystems 
fremtidige funktion og sikkerheden for 
tilstedeværelse og fortsat udvikling af 
specialiserede ydelser til de borgere, 
der har de største problemer, henstår 
imidlertid fortsat i usikkerhed: 

* Der er ingen løsning på, hvordan 
rammeaftaler rent faktisk bliver ind-
gået, hvis der ikke opnås enighed mel-
lem region og kommuner eller mellem 
kommunerne indbyrdes. 
* Der er ikke sikret et økonomisk 
grundlag for regionerne, så de kan 
leve op til deres leverandør- og udvik-
lingsansvar. De regionale takster kom-
mer i givet fald til at rumme mange 
følgeomkostninger, som Side 23 andre 
tilbud ikke skal rumme. 
* Kommunal mulighed for at overtage 
højt specialiserede regionale tilbud vil 
kunne betyde en opsplitning af faglige 
miljøer. Der vil i løbet af kort tid ikke 
være et klart billede af, hvem der har 
ansvaret for udbud af tilbud til be-
stemte målgrupper. Ansvaret vil blive 
splittet mellem region og en eller flere 
kommuner, og ansvarsplaceringen vil 
blive forskellig rundt omkring i landet. 
For børneområdet er der angiveligt 
overhovedet ikke knyttet betingelser 
til overtagelsen, mens der for voksen-
området er fastsat en række betingel-
ser uden en mekanisme til sikring af, 
at betingelserne overholdes. Der er for 
ingen af områderne taget stilling til, 
hvordan mulighederne er for kommu-
nerne for at oprette nye tilbud og på 
denne måde udhule de eksisterende 
institutioner. 
* VISO er - modsat socialområdet 
- alene rettet mod myndigheder og 
institutioner og ikke mod borgere. 
VISO skal kun i begrænset omfang 
betjene specialundervisningsområ-
det. Der er ingen begrundelse herfor 
i lovforslaget. 
* Modsat socialområdet er der angive-
ligt overhovedet ikke mulighed for, at 
regionerne kan yde specialiseret råd-
givning. Der er behov for, at regio-
nerne kan rådgive både borgere og 
kommuner om tilbud, udviklingsmu-
ligheder mv. 
* Modsat socialområdet er der en 
række specialiserede uddannelsesin-
stitutioner, der i udgangspunktet skal 

overtages af kommunerne. Der er tale 
om institutioner, der er lige så speciali-
serede som de lands( dels )dækkende 
institutioner. 
* Forskel i klageadgang mellem bør-
ne- og voksenområdet. De voksne har 
alene adgang til at klage over retlige 
forhold og ikke indholdsmæssige for-
hold. 
* Københavns Kommune skal vareta-
ge driften af navngivne ’: lands( dels 
)dækkende institutioner. 
* Kommunal visitation til voksenspe-
cialundervisningsområdet vil medføre 
en betydelig bureaukratisering for bor-
gerne, som i dag henvender sig direkte 
til uddannelsesinstitutionen. Kommu-
nerne bliver ikke forpligtet til at fort-
sætte denne praksis. 
* Planlægningshorisonten for regio-
nernes udbud er for kort, idet kom-
munerne alene er forpligtet et år ad 
gangen. 

Kultur 
Der er ikke sket væsentlige ændringer 
i lovforslagene på kulturområdet. 

Læs lovforslagene i deres fulde længde 
og Amtsrådsforeningens høringssvar 
fra december 2004 på www.arf.dk 
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Region Midtjylland under dannelse
Skitse til overordnet organisationsplan 
for Region Midtjylland 

Indledning 
Ifølge lovforslagene om oprettelse af 
regioner og nedlæggelse af amterne 
samt lovforslaget om 
visse procedurer i forbindelse hermed 
skal de nye regioners forberedelses-
udvalg være i stand til en varetage en 
række væsentlige funktioner allerede 
fra 01.02.06. 
Det drejer sig f.eks. om forhandling 
med de afgivende amter om overfø-
relse af aktiver, passiver, 
rettigheder, pligter og 
personale samt forhand-
linger med kommuner 
om størrelsen af udvik-
lingsbidrag, grundbidrag 
på sundhedsområdet, op-
fyldelse af kommunernes 
kapacitetsbehov på det 
sociale område, herunder 
evt. yderligere overdragel-
se af sociale institutioner 
samt tilrettelæggelsen af 
genoptræningen. 
Det er derfor nødven-
digt, at arbejdet med til-
rettelæggelse af Region 
Midtjyllands fremtidige 
organisation fremskyndes 
i forhold til den fremlagte 
tidsplan. 
Fremskyndelsen nødven-
diggøres endvidere af, at 
etableringen af de nye 
storkommuner forløber 
hurtigere end forventet. 
Hvis ansættelse i Regionen skal ud-
gøre et attraktivt tilbud til amternes 
personale, er det nødvendigt, at de 
konkrete jobmuligheder er velbeskrev-
ne senest samtidig med jobtilbudene i 
kommunerne. 
Fremskyndelsen indebærer, at udarbej-
delsen af et organisationsplanforslag i 
en vis udstrækning kommer til at ske 
parallelt med beskrivelsen af de nuvæ-
rende amters organisering og redegø-
relsen for de sektorvise fokuspunkter 
i fusionen frem for - som forudsat - 
efterfølgende. 
I dette notat skitseres et forslag til de 
overordnede rammer for den admini-
strative organisation i den nye Region 
Midtjylland samt nogle retningslinier 
for processen for dannelsen heraf. 

Notatet skal danne grundlag for Den 
administrative Styregruppes videre ar-
bejde med udformning af et forslag 
til organisationsplan til forelæggelse 
for Forberedelsesudvalget primo ja-
nuar 2006. 
De nye regioners opgave er at betjene 
borgere og brugere med ydelser på et 
højt fagligt niveau. Opgaverne falder i 
4 hovedgrupper 

* regional udvikling 
* udvikling og drift af psykiatrien og 
specialiserede sociale institutioner 

-herudover drift af specialundervis-
ningsinstitutioner i en 4-årig over-
gangsperiode 
* sundhed og
* fælles administrative funktioner. 

Der bliver tale om en endog meget 
stor offentlig organisation med op mod 
35.000 ansatte. 
I forslaget er der taget højde for, at re-
gionernes opgaver på mange områder 
er forskellige fra de 
nuværende amters og i højere grad 
stiller krav om tværgående koordine-
ring i relation til den samlede regionale 
udvikling, ligesom der i forslaget er 
søgt taget højde for, at Regionsrådets 
arbejdsformer og organisering vil ad-
skille sig fra de nuværende amters. 

Udvalgsstyret bliver således afløst af 
et rådsstyre med udbredt anvendel-
se af tematiske udvalg og dialogfora 
med inddragelse af forskellige befolk-
ningsgrupper. Herudover vil der blive 
etableret en række faste udvalg med 
inddragelse af eksterne parter såsom 
Kontaktudvalg med kommunerne, 
Vækstforum, Samarbejdsudvalg med 
kommunerne på sundhedsområdet 
og Udviklingsråd på social- og spe-
cialundervisningsområdet. Endelig vil 
Regionsrådet skulle lade sig repræ-
sentere i en række bestyrelser f.eks. 

i Trafikselskabet og i en 
række undervisningsin-
stitutioner. 
Koordineringskravet 
imødekommes i forsla-
get bl.a. ved at kombi-
nere den traditionelle 
hierarkiske opbygning 
med en netværksopbyg-
ning på tværs af Regio-
nens 4 hovedopgaver. 
Herudover lægges der 
vægt på, at administra-
tionen skal ledes af en 
direktion under ansvar 
overfor  Regionsråds-
formanden. 
I skitseforslaget og i den 
endelige udmøntning af 
organisationsplanen skal 
der tages højde for 
sammenhængskraft i 
den samlede organisa-
tion og for, at organi-
sationens skal kunne 
håndtere krav om 

* administrativ understøttelse af det 
politiske system, - faglig bæredygtig-
hed, - innovation 
* evaluering af Regionens opgaveløs-
ning med tilhørende læring 
* effektiv arbejdstilrettelæggeIse og ef-
fektive beslutningssystemer 
* evne til at kunne fungere på mar-
kedslignende vilkår på f.eks. social-
området 
* effektiv økonomisk styring særlig set 
i lyset af de nye, komplicerede finan-
sieringsformer 
* effektiv kommunikation, internt og 
eksternt 
* dannelsen af en stærk fælles organi-
sationskultur, der bygger iJå et fælles 
værdisæt. 
* dannelse af et effektivt samarbejds-
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system 
* gode rammer for medarbejdernes 
faglige og personlige udvikling. 

Som grundlag for organisationens 
virke skal der i tilknytning til udarbej-
delsen af organisationsplanen - eller i 
umiddelbart forlængelse heraf - fast-
lægges en klar mission for den sam-
lede organisation og for dens enkelte 
dele og tilsvarende en fælles vision 
for den samlede organisation og dels 
enkelte dele. 
Mission og vision skal udbredes til alle 
organisationens medarbejdere, når Re-
gionen påbegynder sin funktion. En 
forudsætning herfor er, at medarbej-
derne sikres ejerskab gennem med-
virken ved udarbejdelsen. 

Direktionen 
Det foreslås, at organisationen ledes 
af en direktion på 5 medlemmer, sva-
rende til Regionsrådets 
opgaveportefølje, jvf ovenfor. En regi-
onsdirektør, der har det overordnede 
og tværgående ansvar, en direktør, der 
har ansvaret for den regionale udvik-
lingsfunktion, en direktør, der ansvaret 
for sundhedsområdet, en direktør, der 
har ansvaret for psykiatrien, de spe-
cialiserede sociale 
institutioner for børn og voksne og 
specialundervisningen samt en direk-
tør med ansvar de tværgående admini-
strative funktioner (fællesfunktioner) 
Det forudsættes, at direktionen funge-
rer som en egentlig koncerndirektion, 
hvor direktørerne i 
videst muligt omfang supplerer og er-
statter hinanden, hvilket vil være en 
nødvendighed set i lyset af Regions-
rådets forventede arbejdsmåde, bl.a. 
med mange mødefora spredt over en 
»stor« geografi. 
Arbejdsdelingen og arbejdsformen i 
direktionen afklares nærmere ved en 
drøftelse i den administrative styre-
gruppe tidligt i processen. 
Det forudsættes endvidere, at direk-
tionsmedlemmerne påtager sig tvær-
gående ledelsesopgaver og ledelse af 
projekter/initiativer, der ligger uden 
for deres primære ansvarsområder for 
at sikre størst mulig fleksibilitet i ud-
øvelsen af den overordnede ledelse. 
Fælles funktioner 
Der foreslås etableret en række funk-
tioner, som går på tværs af de regio-
nale opgaver. 
Fællesfunktionerne bør under Fæl-

lesfunktionernes ledelse løses i et 
netværkssamarbejde med tilsvarende 
funktioner på sektorområderne. 

Det drejer sig om 
* en sekretariatsfunktion (med juridisk 
funktion) til betjening af Regionsrå-
det samt øvrige udvalg og bestyrelser 
i samråd med sektorområderne 
* en intern forvaltningsfunktion (byg-
ninger, kantine, betjentstue m.v.) - en 
HR-funktion med løn og personale, 
BST og uddannelse 
* en økonomifunktion med budget 
og regnskab 
* indkøbspolitik/indkøbsfunktion . 
* bygningsfunktion 
* en organisations udviklings funktion, 
herunder »elektroniske sags gange« 
* en IT -funktion 
* en innovationsfunktion 
* en evalueringsfunktion og 
* en kommunikationsfunktion 

Det vil være hensigtsmæssigt bl.a. af 
hensyn til fleksibel ressourceudnyt-
telse at samle funktionerne i grup-
per under ledelse af henholdsvis en 
økonomichef, en HR-chef og en se-
kretariatschef alle med reference til 
direktionen. 

Regional udvikling 
Den regionale udviklingsfunktion er 
en ny opgave, som endnu ikke er klart 
defineret, men som 
tilsyneladende rummer vide mulighe-
der for at markere de nye regioner 
som en væsentlig faktor i den danske 
offentlige sektor. 
Den væsentligste funktion er udarbej-
delsen af en regional udviklingsplan 
som skal udgøre et inspirationsgrund-
lag og en samlet paraply for udviklings 
aktiviteter i regionen. 

Den regionale udviklingsplan skal 
indeholde en beskrivelse af den 
ønskelige udvikling for 
* regionen byer, landdistrikter og ud-
kantsområder 
* natur og miljø, herunder rekreative 
formål 
* erhverv, inklusiv turisme 
* beskæftigelse 
* uddannelse og 
* kultur. 

Det vil derudover være hensigtsmæs-
sigt, at regionens aktiviteter på vel-
færdsområdet (sundhed, det sociale 

område og psykiatrien) indgår i den 
regionale udviklingsplan. Endelig bør 
Regionens 
infrastruktur indgå som et væsentligt 
element ikke mindst i planlægningen 
af erhvervsområdet. 
Herudover omfatter området en række 
udførende funktioner vedr. den fysiske 
planlægning 
(koordinering af kommunernes plan-
lægning), visse natur og miljøopgaver, 
herunder råstofområdet og jordforure-
ning, koordinerende funktioner vedr. 
ungdomsuddannelserne, herunder for-
deling af elever samt iværksættelse og 
støtte til kulturbegivenheder. 
Det er endvidere Regionsrådets op-
gave at etablere et trafikselskab for 
den kollektive trafik, som spiller en 
væsentlig rolle i fastlæggelsen af den 
regionale infrastruktur. 
Regionsrådet har endvidere til opgave 
at udpege formandskab for Det regio-
nale Vækstforum samt at varetage se-
kretariatsbetjeningen af forummet. 
Opgaverne bør organiseres i en række 
kontorer samlet i 2-3 afdelinger un-
derledelse af afdelingschefer med re-
ference til direktionen. 
Herudover bør der under sektorom-
rådet etableres en stabsfunktion med 
relevante funktioner, der kan indgå 
i netværkssamarbejde med Fælles-
funktionerne. Det kan f.eks. være 
økonomifunktion, innovationsfunk-
tion, evalueringsfunktion og sekreta-
riatsfunktion. 

Sundhedsområdet 
Sundhedsområdet bør organiseres i 
en række bæredygtige driftsenheder 
under ledelse af driftsledelser med 
reference til direktionen, eksempel-
vis sygehuset i Ringkøbing Amt, sy-
gehuset i Viborg Amt, Randers-Grenå 
Centralsygehus, Skejby Sygehus, Århus 
Sygehus samt en 
hensigtsmæssig gruppering af syge-
husfunktionerne i Horsens, Silke-
borg, Hammel, Brædstrup, Odder og 
på Samsø. 
Herudover skal der tages stilling til or-
ganiseringen af en række tværgående 
servicefunktioner som medicoteknik, 
vaskeri, køkken, apotek, patientbe-
fordring mv. samt til organiseringen 
af sekretariatsbetjeningen af universi-
tetssygehuset. 
Der skal endvidere tages stilling til 
organiseringen af forebyggelses- og 
sundhedsfremmeindsatsen samt den 
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primære sundhedstjeneste, herunder 
til hvorledes samspillet med andre 
aktører på sundhedsområdet (især 
kommunerne) kan tilrettelægges bl.a. 
med henblik på fremme af optimale 
patientforløb. 
Endelig bør der under sektorområ-
det etableres en stabsfunktion med 
relevante funktioner, der kan indgå 
i et netværkssamarbejde med Fæl-
lesfunktionerne. Det kan eksem-
pelvis være HR-funktionen (lægers 
videreuddannelse, specialsygeple-
jeuddannelserne), økonomi-,IT - og 
organisationsudviklingsfunktionerne. 
innovationsfunktionen (forskning og 
udvikling), evalueringsfunktionen og 
sekretariatsfunktionen. Der skal des-
uden tages stilling til organiseringen 
af patientvejlederfunktionen, som i 
et vist omfang skal være uafhængig 
af driften. 
For servicefunktionernes vedkommen-
de samt for stabsfunktionerne skal der 
tages stilling til antallet af kontorer og 
deres gruppering under afdelingsche-
fer med reference til direktionen. 

Psykiatri- og socialområdet, 
herunder specialundervisning. 
Det bærende princip for organiserin-
gen af dette område bør være vertikal 
integration. Det vil sige, 
at området skal organiseres således, at 
der etableres sammenhængende be-
handlingsforløb f.eks. med behand-
lingspsykiatrien i den ene ende og de 
lettere bo- og støttetilbud i den anden, 
og på børn og 
ungeområdet, lukkede institutions-
pladser i den »tunge ende« og udslus-
ningspladser i den »lettere ende«. 

Herudover vil der være en række til-
bud, som ikke indgår i »kæder«, men 
som udgør et stationært tilbud, f.eks. 
tilbud til svært handicappede. 

Psykiatri- og socialområdet bør orga-
niseres i distrikter, som omfatter hele 
behandlingskæder. 
Herved sikres hensigtsmæssige forløb 
og det optimale samarbejde med kom-
munerne med henblik på at forhindre 
overgangsproblemer mellem de for-
skellige myndigheders tilbud. 
På psykiatriområdet kunne der f.eks. 
etableres 3 distrikter. 
Distriktsinddeling bør også etableres 
på det sociale område. 
Herudover bør det under sektorom-
rådet etableres en stabsfunktion med 

relevante funktioner, der 
kan indgå i et netværkssamarbejde 
med Fællesfunktionerne. Det kan ek-
sempelvis være en HR- funktion, en 
IT -, økonomi- og organisationsudvik-
lingsfunktion, en innovationsfunktion 
(i tæt samarbejde med de somatiske 
funktioner), en evalueringsfunktion og 
en sekretariatsfunktion. 

Det videre arbejde 
Det foreslås, at der nedsættes 4 ar-
bejdsgrupper 
* en gruppe vedr. Fællesfunktionerne 
under ledelse af amtsdirektør Lars 
Hansson 
* en gruppe vedr. regional udvikling 
under ledelse af amts direktør Palle 
Lund 
* en gruppe vedr. sundheds området 
under ledelse af direktør Leif Vester-
gård Petersen og 
* en gruppe vedr. psykiatri og det so-
ciale område under ledelse af amts 
direktør Niels Aalund. 

Gruppesammensætningen skal re-
spektere en ligelige repræsentation 
fra de 4 amter, der indgår i  Region 
Midtjylland. 
Grupperne får til opgave at udarbejde 
forslag til organisationsplan for de re-
spektive områder, herunder fremkom-
me med forslag til, hvilke funktioner, 
der skal være driftsklare 01.02.06. - 
Grupperne skal i denne forbindelse 
fremkomme med forslag til den ge-
ografiske placering af funktionerne 
med udgangspunkt i en vurdering af, 
hvorvidt funktionerne har en strategisk 
karakter, der begrunder en placering 
i umiddelbar tilknytning til Regionens 
ledelse eller, om funktionerne i stør-
re grad er bundne til regionens geo-
grafi. En række funktioner kan ikke 
henføres til disse to grupper og kan 
i princippet placeres frit. For disse 
funktioners placering opstiller den 
administrative styregruppe en række 
placeringskriterier. 
I overvejelsen af funktionernes place-
ring skal der desuden tages en række 
praktiske hensyn, som kan begrunde, 
at den endelige placering sker senere 
end tidspunktet for Regionens dan-
nelse den 01.01.07. 
Den administrative styregruppe under 
ledelse af amtsdirektør Bo Johansen 
har til opgave at sikre den fornødne 
koordinering mellem grupperne. Med 
henblik her på drøftes gruppernes ar-
bejde løbende i Styregruppen. 

Koordineringsbehovet vedrører bl.a. 
rollefordelingen og samspillet mel-
lem en række af fællesfunktionerne 
og tilsvarende støttefunktioner i de 
respektive sektorområder. I denne 
forbindelse kan der være behov for 
at afveje fordele og ulemper ved 
centraliserede henholdsvis mere de-
centraliserede organisationsformer 
og kompetencestrukturer inden for 
f.eks. regnskab, løn og IT mv. Hensy-
net til fleksibilitet og lokalt/sektorielt 
ejerskab kan tale for decentrale løs-
ninger. Omvendt kan hensynet til 
stordriftsfordele og sammenhængen-
de koncernløsninger evt. tale for mere 
centraliserede løsninger. 
Den administrative Styregruppe drøf-
ter tidligt i processen de forventede 
økonomiske rammer for den fremti-
dige organisation. 
Forslagene skal foreligge 01.06.05 
hvorefter Den administrative styre-
gruppe - med inddragelse af relevante 
personer, herunder personer, der kan 
repræsentere de nævnte afdelinger 
under Fællesfunktioner - sammenskri-
ver og justerer sektorbidragene med 
henblik på tilvejebringelsen af et for-
slag til organisationsplan for Region 
Midtjylland og således, at målet om 
sammenhængskraft i organisationen 
fastholdes. I denne forbindelse skal 
arbejdsdelingen og arbejdsformen i 
direktionen endeligt afklares. 

Det samlede forslag forelægges MED-
systemerne medio august med henblik 
på forelæggelse for Forberedelsesud-
valget primo januar 2006. 



26 Vingevanget april 2005 Vingevanget april 2005 27

DET KOMMUNALE KARTEL
Kommunalreform: Lovforslag uden positive ændringer 24. februar 2005 

Regeringen har nu fremsat lovpakken 
omkring kommunalreformen efter en 
ultrakort behandling af organisationer-
nes høringssvar. Trods den bebudede 
lydhørhed over for kommentarerne 
er substansen i forslagene fuldstæn-
dig den samme som før valget, mener 
Kim Simonsen, formand for Det Kom-
munale Kartel. 

»Grundlæggende er det den samme 
model som sidst: Mickey-Mouse-regio-
ner, der ikke selvstændigt kan udskrive 
skatter eller prioritere mellem de få 
tilbageblevne opgaver og som stadig 
er blot og bar produktionsfabrikker 
for stat og kommuner med en opga-
vevaretagelse, der er særdeles udsat 
for økonomisk udsving og pres. Om-
stillingen i regioner og kommuner er 
stadig ikke finansieret, så vi kan imø-
dese besparelser på velfærdsservicen«, 
siger Kim Simonsen. 

»For medarbejderne er proceduren 
for overførslen af medarbejdere fra 
en arbejdsplads til en anden stadig 
en forringelse af deres basale retsga-
rantier for aktindsigt, partshøring og 
klagemuligheder, når kommunerne 

bliver uenige om overførslen. Med-
arbejderne får et halvt år ekstra til at 
omstille sig til ændrede vilkår som fx 
lang transporttid, hvilket er en forbed-
ring, men de kan til gengæld ikke kan 
klage over den. 

Tjenestemændenes forhold er stadig 
udsat for forringelser i forhold til nu. 
Ved de nyligt afsluttede overenskomst-
forhandlinger har vi sikret de over-
enskomstansatte ordnede forhold de 
næste tre år, og nu må det være op 
til Folketinget at gøre det samme for 
tjenestemændene. 

Sidst men ikke mindst er der lagt op 
til en omlægning af det offentlige for-
handlingssystem, idet finansministeren 
får vetoret over løn- og ansættelsesvil-
kår i regionerne, og staten ydermere 
bliver repræsenteret i kommunernes 
lønningsnævn. Disse ændringer var ik-
ke med i første runde af lovforslagene, 
så det er overraskende og uaccepta-
belt at liste så voldsomme ændringer 
ind ad bagdøren. Det er udtryk for, at 
staten vil have hånds- og halsret over 
overenskomsterne på det kommunale 
område«, siger Kim Simonsen. 

I forhold til DKK’s høringssvar giver 
de få og små indrømmelser på social-
området ingen ændringer i substan-
sen. Grundlæggende er refusionen til 
kommunerne for specialiserede opga-
ver stadig så ringe, at vi må frygte, at 
kommunerne vil trække opgaver hjem 
fra regionerne med en stærkt forrin-
get indsats og behandlingskvalitet som 
konsekvens«, siger Kim Simonsen. 

I forhold til høringssvarene er de få 
lyspunkter, at det igen er præciseret 
i sundhedsloven, at der er fri og lige 
adgang til behandling, samt at det ny 
evalueringsinstitut ikke skal beskæfti-
ge sig med at indføre flere standarder 
og flere muligheder for stregkodning 
af velfærdsservicen.« 

»De mange alvorlige indvendinger, vi 
praktikere har haft mod lovforslagene 
er ikke trængt igennem ministeriernes 
tykke mure. Nu må vi satse på, at vi 
trænger igennem til politikerne på 
Christiansborg i de kommende må-
neder«, slutter Kim Simonsen. 
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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 FOA-Psykiatri.

NAVN _________________________________________________ CPR-NR. _________________________________

ADRESSE _______________________________________________ POSTNR. /BY _____________________________

TLF. NUMMER ___________________________________________ NYT TLF. NR. ______________________________

NY ADRESSE ____________________________________________ POSTNR. /BY _____________________________

NY ARBEJDSPLADS ______________________________________ DATO____________________________________

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Krydstogtet
En ung ambitiøs yuppie besluttede sig endelig til at tage en ferie. 
Hanbookede en plads på et krydstogt til Caribien, og han morede sig kosteligt. 
Lige indtil båden sank.
Manden fandt sig selv liggende på stranden af en ø uden andre mennesker, 
ingen forsyninger,ingenting. Kun bananer og kokosnødder. 
En dag ca. 4 måneder senere ligger manden på stranden, da den smukkeste 

kvinde han nogensinde havde set kommer roende hen til ham. 
Måbende spørger han hende: »Hvor kommer du fra, hvordan kom du herhen?« 
»Jeg kom roende fra den anden side af øen«, svarede hun, »jeg endte på øen, da mit krydstogtskib 
sank«. 
»Fantastisk«, sagde han, »du var virkelig heldig, at der skyllede en robåd op sammen med dig.« 
"Nå, den her?« svarer hun, »Jeg lavede den af råmaterialer, som jeg fandt rundt omkring på øen. Årene 
kommer fra grene fra gummitræer. Bunden vævede jeg af palmeblade, og siderne og stævnen kom 
fra et eucalyptustræ.« 
»Men, men æh, det er jo umuligt,« fremstammer manden, »du havde jo overhovedet ingen værktøj. 
Hvordan gjorde du det?« 
»Åh, det var skam ikke noget problem,« svarer kvinden, »på syd-siden af øen er der en masse sten. 
Jeg opdagede, at hvis jeg varmede dem op til en bestemt temperatur i min ovn, smeltede de til jern. 
Jeg brugte det til at lave værktøj.« 
Manden var nu nærmest chokeret. 
»Lad os ro over, hvor jeg bor«, foreslog hun. Efter et par minutters roning lagde hun båden til ved en 
lille kaj. Da manden kigger ud af båden, er han nær ved at falde ud af båden af forbløffelse. 
Foran ham ligger en brolagt havegang, som fører op til en større bungalow malet i blåt og hvidt. 
Mens kvinden binder båden med et perfekt vævet hamp-reb, kigger manden lamslået på huset. 
Mens de går ind i huset, siger hun afslappet: »Det er ikke meget, men jeg kalder det mit hjem. 
Værs’go og sæt dig ned, vil du have noget at drikke?« 
»Nej tak«, siger han, stadig forbløffet. »Jeg kan ikke klare mere kokos-juice.« 
»Det er ikke kokos-juice«, svarer hun, »Jeg har et hjemmebrænderi. Hvad vil du sige til en Tequila 
Sunrise eller en Pina colada?« 
Manden forsøger at skjule sin forundring og siger: »Sunrise, tak!« 
De sætter sig ned på hendes sofa for at tale sammen. Efter de har fortalt hinanden deres historier, 
siger hun: »Jeg smutter lige i noget mere komfortabelt. 
Vil du gerne barbere dig og tage et bad? 
Der er en barbermaskine oppe ovenpå i badeværelset.« 
Manden er nu holdt op med at tvivle om noget og går op på badeværelset. Der finder han en bar-
berskraber med et ben-håndtag. To muslingeskaller er slebet til og fungerer som barberblade. 
»Den kvinde er fantastisk,« tænker han ved sig selv, »gad vide, hvad det
næste bliver.« Da han kommer ned igen, finder han hende kun iført strategisk
placerede vin-ranker, og hun dufter svagt af gardeniaer. Hun beder ham om at sætte sig ned ved 
siden af sig. 
»Sig mig så,« siger hun forførende, mens hun flytter sig tættere på ham, »vi
har været her i virkelig lang tid. Du har været ensom. Der er noget, som jeg
virkelig tror, at du har lyst til at gøre lige nu. . . noget du har længtes
efter i alle disse måneder. . . du ved. . . » Hun kigger ham dybt i øjnene. 
Han kan ikke tro, hvad han hører: »Mener du. . . ?«, han synker kraftigt,
»Ka-ka- kan jeg læse mine emails herfra. . . ?«
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FOA PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE

PSYKIATRIKLUBBEN 
SKOVAGERVEJ 2     8240 RISSKOV      7789 3281      FAX 8617 5349

BESTYRELSEN

Formand: 
Jesper Priskorn

Næstformand:
Mette Grandjean

Kasserer: 
Bent Hvolby

Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Conny Windfeld

Regionsrepræsentanter:
Susanne Rasmussen
Hanne Christensen
Hanne Halskov
Laila Fæster

Voksen Handicap
Forsorgshjemmet Østervang:
Jan Stubbe – tlf. 

Børn & Unge:
Claus Pedersen - afs. E - tlf. 7789 4005

Århus Kommune
Lokalpsykiatri Århus:
Fællestillidsrepræsentant 
Conny Windfeldt
Lokalpsykiatri Århus Centrum:
Conny Windfeldt – tlf. 8742 2400
Lokalpsykiatri Århus Nord:
Britt Graabæk – tlf. 
Lokalpsykiatri Århus Vest:
Anna Maria Korsgaard – tlf. 7789 6150
Lokalpsykiatri Århus Syd:
Kontakt Conny Windfeldt – tlf. 8742 2400
Caritas:
Alice Grühnspahn – tlf. 8678 5111

Odder Kommune
Rosenhuset
Annette Rasmussen – tlf. 8780 3990

Randers Kommune
Socialpsykiatri Randers:
Hanne Christensen -  tlf.

Silkeborg Kommune
Socialpsykiatri Silkeborg:
Laila Fæster – tlf.

Seniorklubben
Hans Jørn Christensen
Carl Hansen
Vita Møller
Kaj Bundgaard

Århus Amt
Hospitalspsykiatrien:
Fællestillidsrepræsentant 
Bent Hvolby, tlf. 7789 3282
Afd. D1-D2:
Herdis Christensen – D1
tlf. 7789 2128
Afd. D, Silkeborg:
Hanne Halskov – tlf. 8722 2100
Afd. E1-E3:
Susanne Rasmussen – E2 - tlf. 8910 2741
Afd. N1-N3 samt Lokal Psyk. Centrum:
Bent Hvolby, tlf. 7789 3282
Afd. N6-N8
+ Lokal Psyk. Nord & Djursland:
Jesper Priskorn, tlf. 7789 3281
Afd. R1-R3:
Bent Lykke – R1 – tlf. 7789 2914
Afd. S1-S7 + Lokal Psyk. Syd & Vest:
Peter Bugge – S2 – tlf. 7789 2202

Socialpsykiatrien:
Socialpsykiatri Centrum/Nord:
Dorte Friis – tlf. 8610 7577
Socialpsykiatri Djursland:
Hanne Hansen – tlf. 7789 6050
Socialpsykiatri Syd:
Bendte Roland - Kragelund 
- tlf. 8736 1321
Annette Møller – Tuesten Huse - 
tlf. 7789 6030
Jonna Mortensen – Kjærsholm – 
tlf. 8692 1333
Socialpsykiatri Randers:
Hanne Guldbrandt – Flintebjerg Centret
tlf. 8640 1340 - 30
Tangkær Centret:
Aase Mortensen –  tlf. 8786 7793
Connie Jørgensen – tlf. 8786 7791
Socialpsykiatri Silkeborg:
Birthe Mikkelsen - Urbakken 
- tlf. 8696 9098
Jannie Hansen - Pilebakken
 – tlf. 8684 7869 - 23

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Du skal melde arbejdspladsskift 
til FOA-Psykiatri
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!


