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Villads skyder med skarpt!
Af Jesper Priskorn
I forbindelse med at FOA Århus afdelingen sendte en pressemeddelelse
ud om Rapporten, ”Nødløsninger og
overlevelse”, svarede Direktør Villads
Villadsen til Århus Stifstidende, citat:

”Der er samtidig en tendens til øget utilfredshed jo kortere uddannelse, medarbejderne har. I forhold til det er sygehuset
i færd med at opgradere, det vil sige, ansætte flere sygeplejersker til erstatning
for plejere og social - og sundhedsuddannede.”

Jeg er ikke helt klar over hvad Villads Villadsen vil opnå med denne
udtalelse, Men at fjerne fokus på det
dårlige arbejdsmiljø kunne være en
årsag, men han har helt sikkert fået
en masse FOA uddannede kollegaer
op ad stolen.
Det skal stilles op mod, at vores grupper i FOA skriger på uddannelse og efteruddannelse, men får afslag den ene
gang efter den anden, grundet en for
dårlig økonomi på de enkelte afsnit.
FOA har desuden i samarbejde med
Villads Villadsen, startet et nyt efteruddannelses forløb op via AMU.
Villads Villadsen glemmer vist også
noget der hedder erfaring, vores grupper er netop dem der holder ved og
derfor har en lang erfaring i arbejdet
med det psykisk syge, til forskel fra
de, såkaldt længere uddannede som
vælger at finde andre græsgange, når

arbejdsmiljø bliver for anstrengt.
Når han så samtidig siger, at det er
dem der har de korteste uddannelser
der er mest utilfredse, må han læse
PAARIS rapporterne igen, her var det
nemlig overlægerne der var de mest
utilfredse, men de er måske også med
i gruppen, de kort uddannede!
Men I stedet for at skylde skylden på
hinanden, skulle vi hellere samarbejde, om at skabe et bedre arbejdsmiljø
i psykiatrien, for der er der behov for.
Men hvor vi får penge fra til at løse
de massive problemer er en anden sag
– det er tydeligt som det foregår rundt
om i landet, med arbejdsnedlæggelser,
blokader mm. – at der er kamp om de
få penge der er til rådighed – om det
går vel ligesom det plejer, psykiatrien
er der ingen der råber op for….

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.

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

PSYKIATRIENS FÆLLES JULEFROKOST
STED: PSYKIATRISK HOSPITAL, FESTSALEN
SKOVAGERVEJ, RISSKOV
1. DECEMBER 2006
KL. 18.00 - 02.00
Underholdning:
Standup
Anders Ørskov
MUSIK:
“Miss Lucy“
FESTMENU:
Årets Buffet
BILLETTER SKAL KØBES PÅ TRYKKERIET VED TOVE ARVE.
AFDELINGER ELLER PERSONER DER BESTILLER SAMLET,
KAN RESERVERE BORD.
BILLETTER KAN IKKE RESERVERES, MEN SKAL AFHENTES !
BILLETTERNE KAN KØBES
D. 20. – 24. November
ALLE DAGENE MELLEM 09.00 - 12.00
Af hensyn til brandmyndighederne er der et begrænset antal billetter på 225 stk.
PRIS: 150,- KR. PRO PERSONA

Med venlig hilsen
festudvalget
Tove Arve og Jesper Priskorn
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Utilfredshed stor blandt kortere uddannede
Af Plejer Bent Lykke

Som svar på artikel i Århus Stiftstidende, Erhverv & Viden, den 12.09.2006
vedr. ansatte trues af stress og dårligt
arbejdsmiljø.
Det var med meget stor undren, da jeg
tirsdag morgen, midt i kaffen, kunne
læse psykiatrichef Villads Villadsens
kommentar på en artikel omkring dårligt arbejdsmiljø på Psykiatrisk Hospital i Århus.
Villads Villadsen udtaler: ”der er samtidigt en tendens til øget utilfredshed
jo kortere uddannelse, medarbejderne
har. I forhold til det er sygehuset i færd
med at opgradere, det vil sige ansætte
flere sygeplejersker til erstatning for
plejere og social- og sundhedsuddannede.”.

Denne udtalelse finder jeg er yderst
uheldig. Villads Villadsen er chef for
alle medarbejdere og ikke kun chef
for sygeplejerskerne. Jeg synes ikke,
at de udtalelser Villads Villadsen kommer med hænger sammen med den
nye personalepolitik, hvor der står,
at vi skal tale ordentlig til hinanden,
om hinanden og behandle hinanden
ordentligt.
Det er også med stor undren jeg læser, at Villads Villadsen i den grad forskelsbehandler medarbejderne, det er i
hvert fald den følelse, man sidder med,
efter man har læst artiklen.
Jeg har to spørgsmål til Villads Villadsen:
Har du dokumentation for, at jo kortere uddannelse medarbejderne har, jo

mere utilfredshed, og i givet fald kunne
det være interessant at se denne?
Hvor vil du skaffe alle de sygeplejersker
fra, som er nødvendige, hvis de skal
erstatte plejere og social - og sundhedsassistenter?
Der har i mange år manglet sygeplejersker på Psykiatrisk Hospital, og med
de holdninger, som psykiatrichefen giver udtryk for i artiklen, så er det min
opfattelse, at medarbejderne ikke vil
finde sig i den forskelsbehandling som
bliver beskrevet. Er sygeplejersker mere værd end andre personaler. Jeg har
talt med mange medarbejdere, også
sygeplejersker, som virkelig føler sig
stødt over de udtalelser, som Villads
Villadsen kommer med i artiklen.

Svar til Bent Lykke
Af Villads Villadsen
Amtspsykiatrichef

Plejer Bent Lykke har stillet mig nogle
konkrete spørgsmål i sit indlæg.
Dem vil jeg gerne svare på, men først
vil jeg gerne fremsætte nogle generelle
betragtninger:
Psykiatriledelsen besluttede for nogle
år siden, at forholdet mellem antallet af
social- og sundhedsuddannede/plejere
og sygeplejersker i sengeafdelingerne
skulle ændres, således at sygeplejerskerne med tiden kommer til at udgøre
50% af plejepersonalegruppen.
Her i 2006 udgør gruppen ca. 30%.
Det mål fastholder vi. Nogle vil kalde
det uambitiøst (på nogle andre afdelinger i Århus Universitetshospital er
sygeplejeandelen 100%).
Dermed har vi ikke sagt, at vore medarbejdere med plejer- eller social- og
sundhedsassistentuddannelse ikke gør
et godt stykke arbejde. Derimod siger
vi, at der i en psykiatri, som i fremtiden vil bevæge sig i en retning af mere
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ambulant og opsøgende behandling
og specialeopdelte afdelinger, vil være
behov for personale med længere uddannelser.
I februar 2005 gennemførte vi en arbejdsklimaundersøgelse i hele psykiatrien. I en af rapporterne er svarene
fordelt på personalekategorier. Det er
på basis af resultaterne herfra, at jeg
udtaler mig.
Til avisen udtalte jeg, at vi bl.a. på
baggrund heraf var i færd med at opgradere. Ikke kun i form af at forøge
sygeplejerskeandelen, men også ved
videre- og efteruddannelse af de personalegrupper, som i forvejen ikke
har så lang en uddannelse. En nedsat
arbejdsgruppe (med FOA-repræsentanter) har lavet forslag til en sådan
uddannelse.
Bent Lykke skriver, at der i mange år
har manglet sygeplejersker på Psy-

kiatrisk Hospital. Det er rigtigt, men
hvorfor? Der har ikke manglet sygeplejersker på psykiatrisk afdeling i
Randers, Horsens eller Herning ?
Når vi har manglet sygeplejersker på
Psykiatrisk Hospital er det fordi, der
ikke som nu har været en bevidst holdning om, at der skulle være flere.
Sygeplejersker er ikke som mennesker mere værd end andre personer,
men i kraft af deres uddannelse er de
i stand til at forholde sig til mere komplekse problemstillinger, som i større
og større grad er en del af psykiatriens hverdag.
Jeg vil sammen med Bent Hvolby tage
initiativ til, at FOA-tillidsrepræsentanterne på Psykiatrisk Hospital og psykiatriledelsen mødes, for at drøfte disse
spørgsmål samt den nyligt udkomne
rapport fra FOA - ”Nødløsninger og
overlevelse”.

Fyraftensmøde om rapporten
”Nødløsninger og overlevelse”
Af Jesper Priskorn
Mandag den 25 august, var der igen
fyraftensmøde og denne gang havde vi
noget konkret at diskutere, nemlig rapporten som er kommet til veje gennem
3 interviews, med i alt 23 kollegaer.
Jan Helbak, konsulent I FOA gennemgik nøglepunkterne i rapporten og
derefter var der diskussion.
Men meget hurtigt kom det frem, at
der skulle handling til og FOA Århus
fik en måned til at starte forhandlinger
op med den øverste ledelse i amtet og
det skulle gerne kunne ses på arbejdsmiljøet inden jul i år.
Dette lovede FOA – og Preben Sørensen som er fungerende næstformand
i Sektoren i Århus, vil hurtigst muligt
starte forhandlinger op i samarbejde
med resten af FOA Århus.

Hvis der skal yderligere økonomi til for
at forbedre arbejdsmiljø, for FOA det
meget svært, men
skal vi ikke krydse
fingre for at det lykkes.
Noget skal der i hvert
fald gøres – et af de
eksempler der kom
frem under mødet
– var at der på en
retspsykiatrisk afdeling, bare i år er rejst
11 ud af 25 personaler, hvis det ikke er
et tegn på dårligt arbejdsmiljø – hvad
er så…..
Rapport og pressemeddelelser er at
finde andet steds i bladet.

Sektorårsmøde 2006
Af Jesper Priskorn
Det blev Heidi der løb af med sejren – tiden vil
vise om det var den bedste der vandt.
Heidi har allerede fået den første opgave – nemlig at lede en arbejdsgruppes opgave i at ændre
faggruppestrukturen i forbundet.

Vi var en mindre flok fra Århus afdelingen, der drog til sektorårsmøde i forbundet.
Forventningerne var store – der skulle være valg af ny næstformand – en næstformand der skulle afløse Jens Folkersen, som
var tidligere Plejer fra Århus.
Der var 2 kandidater, Portør Stig Ove Jensen fra Ålborg og Heidi
Anker Leen fra Sønderjylland.
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8. september 2006

Pressemeddelelse
Medarbejdere i psykiatrien truet af stress og dårligt arbejdsmiljø
Manglende ressourcer, manglende ledelse og nye patientgrupper – er elementer der går igen,
når medarbejderne i psykiatrien skal forklare et stigende dårligt arbejdsmiljø. Det fremgår af
en rapport, som FOA Århus har udarbejdet på baggrund af interview med tre fokusgrupper.
”Psykiatrisk hospital har flotte målsætninger for, hvordan patienterne skal hjælpes og støttes
i deres behandling, men der er langt fra altid ressourcer til at løse opgaverne, som det er
forudsat. Normeringerne presses af økonomiske årsager – stillinger holdes ledige for at spare
penge, og samtidig har patienterne et større behov for personalets tilstedeværelse end hidtil”
siger Kirsten Normann, Afdelingsformand for FOA Århus. ”Når hospitalet eksempelvis har
indført åbne afdelinger i stedet for lukkede, så var det under forudsætning af, at patienter,
som er til fare for sig selv eller andre, kan mandsopdækkes. I virkeligheden er der sjældent
ressourcer til denne opgave, og medarbejderne risikerer både at overtræde reglerne for
indsatsen og de risikerer at gå på kompromis med deres egen sikkerhed. Der mangler samtidig
ledelsesmæssig opbakning til en nødvendig prioritering af indsatsen, så det ofte er personalet
selv, der må afgøre, hvor der skal hakkes en hæl og klippes en tå,” siger hun. Hun bygger
påstanden på en rapport, som FOA Århus har fået lavet, med henblik på at afdække de
egentlige problemer, som forårsager stress og udbrændthed.
Jesper Priskorn, formand for FOA Psykiatriklubben er glad for rapporten. ”Vi har igennem
længere tid oplevet, at flere og flere kolleger bukker under for stress,” siger han. ”Arbejdsmiljø
har længe været på dagsordenen – også i samarbejdsorganerne, men hver gang vi skal snakke
løsninger, støder vi på økonomiske begrænsninger, eller problemerne bliver sendt i udvalg,
fordi årsagen til problemerne ikke er afdækket præcist nok” siger Jesper Priskorn.
Kirsten Normann, Afdelingsformand for FOA Århus bekræfter dette dilemma. ”Vi har for så vidt
dokumentation nok for, at vores medlemmer er plaget af stress og dårligt arbejdsmiljø, det
svære er, at afdække de egentlige årsager,” siger hun. Kirsten Normann mener, at hospitalet
bliver nødt til at arbejde med en egentlig sikkerhedsnormering, ligesom målene for indsatsen
bør genovervejes. ”I nogle situationer er personalet så fastlåst af opgaver, som de ikke kan
forlade, at de reelt ikke kan komme kolleger til undsætning, hvis der er alarmkald. Og det er
belastende, når man igen og igen bliver nødt til at overtræde reglerne for indsatsen, fordi det
ikke lader sig gøre at overholde disse. Hospitalet bliver nødt til at overveje, om målene skal
reduceres, eller om der skal tilføres ressourcer, så det bliver muligt at leve op til målene,” siger
hun.
FOA Århus har drøftet rapportens konklusioner og handlingsforslag med afdelingens
tillidsvalgte. Rapporten vil blive præsenteret for medlemmerne på et medlemsmøde den 25.
september kl 15 på Psykiatrisk hospital.
For yderligere information kontakt:
Kirsten Normann, Afdelingsformand FOA Århus – 2631 3190
Jesper Priskorn, Formand for FOA Psykiatriklubben –
Bent Hvolby, Fællestillidsrepræsentant -

Vi udkommer igen til januar 2007
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Vi har indgået en lokalaftale med Psykiatrisk hospital i Risskov omkring praktikvejledning, denne
skulle sikre den fornødne tid, samt give lidt flere lønkroner når man har flere end 2 elever.
Vi vil gerne vide vis aftalen ikke bliver overholdt.
DU SKAL SELV GØRE OPMÆRKSOM PÅ, DU HAR MERE END 2 ELEVER TIL LØNNINGSKONTORET.

Lokalaftale vedr.vilkår for praktikvejledere på
Psykiatrisk Hospital i Århus
Praktikstedet skal give mulighed for at praktikvejlederne kan opfylde de opgaver og de ansvarsområder,
som er beskrevet i ”Funktionsbeskrivelse for praktikvejledere ved Psykiatrien i Århus Amt”, ligesom der
skal gives mulighed for at ”Retningslinjer for praktikuddannelsen i Århus Amt” kan opfyldes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

praktikstedet er ansvarlig for, at praktikvejlederne kommer på praktikvejlederkursus inden for 1 år
praktikstedet afsætter fast tid til vejledning af den enkelte elev ugentligt
praktikstedet afsætter fast tid til dokumentation, materiale til nye elever, slutevalueringer mm.
Praktikstedet giver mulighed for tidsmæssig flexibilitet i forhold til den enkelte elevs
individuelle uddannelse
praktikstedet afsætter tid til faste møder i vejledergruppen med den uddannelsesansvarlige
sygeplejerske
praktikstedet afsætter fast tid til samarbejdet med den kliniske vejleder
praktikstedet afsætter tid til deltagelse i arbejdsgrupper både lokalt og i skoleregi
praktikstedet giver mulighed for deltagelse i relevante temadage og efteruddannelse,
både lokalt og i skoleregi
praktikstedet giver mulighed for deltagelse i skole-praktiksamarbejdet
praktikstedet giver mulighed for supervision/faglig vejledning til praktikvejlederne i forhold til
pædagogiske problemstillinger
praktikstedet sørger for, at der er IT-adgang og fysiske rammer for praktikvejlederne
praktikstedet er ansvarlig for, at uddannelsesordningens hovedpunkter er kendt af det øvrige
personale
praktikvejlederen kan maximalt være vejleder for 4 elever. Ved flere end 2 elever udløses et
ekstra tillæg på 3.300 kr. Praktikvejlederen skal selv gøre lederen opmærksom på, når der i
perioder er vejledning til mere end 2 elever.

Aftalen er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. oktober 2005
Denne aftale kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel.

Den 1. juni 2006

For Psykiatrisk Hospital i Århus

For FOA
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STUDIETUR TIL ENGLAND – LONDON
Af Elin /Herdis
Sengeafsnit D
Søndag den 17/9-06, var dagen hvor
der var afgang til England. Forud
ventede der både en lang køretur og
derefter en sejltur, for til sidst, at slutte med nok en køretur, inden målet
”London” var nået.
Med start fra psykiatrisk Hospital kl.
6, gik turen som planlagt ned igennem Tyskland, kun afbrudt af et par
bilkøer. Derefter igennem Holland til
Rotterdam forfra vi skulle sejle til Harwich. Sejlturen forløb godt for alle, dog
undtaget Svend, som på forunderlig
vis mistede sin pung på et eller andet
tidspunkt af natten, det høre dog med
til historien, at han efter, at kreditkort
og lignende var blevet spærret, fandt
sin pung, vistnok i en lomme, dagen
derpå.
Alle, lidt spændte om chaufføren nu
huskede, at køre i venstre side af vejen
blev gjort til skamme, i stedet en stor
ros til chaufføren, der fragtede os på
kryds og tværs af London, (alle der har
været der, vil vide at det måske ikke er
den nemmeste by at køre igennem).
Det tog vist et par timer at komme ud
af byen i myldretiden.
Mandag, vel fremme i London kl. ca.
11 og klar til at indtage byen og dets
gader, gik det hurtig med at få os indkvarteret. Dagen var fri og der var

enighed om, at det skulle udnyttes til
en sight-seeing med åben bus. Vi drog
ud i samlet flok, men blev hurtigt opdelt i flere mindre grupper, alle nød
vist det gode vejr og de store prægtige
bygninger og parker vi kom forbi. Der
var desværre ikke tid til at stå af ret
mange steder og fordybe sig. Vi var
nogle stykker der stod af ved Tower
Bridge og sejlede tilbage.
Tirsdag Første besøg på studieturen
var på ”The Maudsley” psykiatrisk Ho-

spital i syd London, som er i gang med
at opstarte små klinikker rundt i den
sydlige del (der bor mange forskellige
racer), for at få et tættere kontakt til
denne del af befolkningen, da de ikke
selv henvender sig på hospitalet. De
oplever ofte diskrimination, bliver derfor væk og går i stedet til den lokale
barber eller kirken med deres psykiske problemer. De har en anden kultur
med sig og er ofte mistroiske overfor
det store hospital og måske med rette
da de fleste, som bliver indlagt, ofte
indlægges under tvang og er der lang
tid, samt at det ikke er en positiv oplevelse at være der.
Om aften var vi inde og hørte en Musical ” We Will Rock You” bygget op
over nogle af Queens sange. Den kan
varmt anbefales hvis man er Queen
fan, eller bare er til musik hvor der er
gang i den.
Onsdag gik turen til Trevors(guide under turen ) hjemegn. Vi startede alle
med et besøg på et værested for hjemløse, hvor vi blev beværtet med sandwich af alle mulige slags, imens vi så
en video med fortællinger om nogle af
de mennesker, der var kommet videre
i livet, efter at være hjulpet i gang af
den frivillige organisation.
Den frivillige organisation, bestod af
fire kirker der var gået sammen om at
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løse et større og større problem med
flere og flere hjemløse i byen. De har
fire huse, hvortil de hjemløse, psykisk
syge kan bo eller være, alt efter hvor
de er i forløbet. Vi var en gruppe der
besøgte et hus hvor der var personale døgnet rundt. De kunne bo der
i op til 2 år, selvom de måske kom i
fængsel i et ½ år, det var vigtigt at de
havde noget/nogen at komme ud til
igen. Det primære var at de selv ønskede at komme videre i livet. Stedet
havde samarbejde med byens læger
og psykologer. Hele byen støttede op
om arbejdet, det var mange frivillige
der tog del i arbejdet, der blev givet
mad, vist mest på dåse. Mange var
blevet hjemløse på grund af alkohol
problemer og hvad dermed følger, så
helt sammenligne med bofællesskaberne kan man nok ikke, jeg kommer
mere til at tænke på forsorgshjemmet
i Tranbjerg.
Eftermiddags besøg i badebyen Brighton. Nogle på en guidet tur med Trevor,
andre på egen hånd i de små smalle
gader i håbet om at gøre et lille indkøb. Det forlød, at vi der var på egen
hånd, gik glip af et besøg i en gammel
kirke, der var lavet om tit en pub.
Aftensmaden indtog vi på en pub eller
nærmere en landevejskro, hvor Trevor
havde sat sin familie stævne. Det var
vi vist alle glade for, da det var et helt
utroligt smukt sted, både inde og ude.
Selvom mørket havde indfundet sig da
vi kom, var det nemt at fornemme stedets atmosfære. Og så var det vist her
Susanne mistede/glemte sin taske.
Torsdag, et par timer på egen hånd. Så
var tiden inde til, at nogle af os skulle

ud og ”ose”, andre opsøgte nogle af de
seværdigheder vi var kørt forbi første
dag i den åbne bus.
Men et par timer får hurtig ende og
kl. 11.30 måtte vi igen i bussen for
at blive kørt igennem Londons gader
til et besøg på Sainsbury Centre, et
projekt for at få brugere tilbage på arbejdsmarked. Igen blev vi utrolig godt
modtaget, også her var der dækket op
med sandwich.
Aftenen var fri, nogle valgte at gå fælles ud at spise, andre for sig selv. Undertegnede valgte at se nok en musical
”The Producer”, den går herhjemme
med Preben Kristensen i hovedrolle.
Det var et utroligt morsomt stykke med
mange gode nummerer, også et stykke
der er værd at se.
Fredag, tidlig afgang med bussen og
bagagen pakket, derefter kurs mod
største Retspsykiatrisk anstalt ”Broadmoor Hospital”. Ved ankomst afleverede vi pas, fik taget et billede, tasken
gennemlyses, går igennem en anordning, som i en lufthavn, kropsvisiteres,
venter derefter alle i et rum, hvorefter
vi sluses igennem et par døre.
Så var vi klar til at blive vist rundt. Vi
bliver budt velkommen og deles i flere
grupper. Undertegnede er med på en
kvindeafdeling, som er ved at lukke
ned, da bygningen skal renoveres
(hvilket er meget tiltrængt).
Kvinderne der bor der, har været der i
mange år og det er svært at finde andre
pladser til dem. Mange har diagnosen
Skizofreni og er svære at behandle.
Da vi kommer ind på afdelingen, tror
jeg vi alle er ved at gå i chok. Som jeg
husker det, er der en stor sofa og et

par lænestole på gangen ellers intet.
Dørene ind til deres stuer er malet i
en kraftig lyseblå farve. Der er en stor
skydelås og en almindelig lås på hver
dør. Langs døren er der en mindre
lem/dør på ca. 1m i højden og ca. 20
cm bred.
Den står åben hos en af ptèrne, vi
kan se et personale tale med ptén der
igennem.
Vi får fortalt at denne pt har været der
i ca. 20 år, og at hun nu er ved at have
det så godt at hun skal til at være lidt
ude på gange sammen med de øvrige
indlagte.
De bruger ikke fiksering I England,
men skærmer med 3-4 personer, hvis
der er en urolig pt.
Så vidt jeg forstod, kunne det for eksempel være når ovenstående pt skulle
i bad og ud af hendes stue, hvis hun
ikke havde det godt.
Hun var meget svingende og det kunne gå hurtigt. Der var en lille have,
hvor ptérne selv havde plante et par
frugttræer. Spisestuen havde fire små
himmelfarvede borde, der var boltet til
gulvet, deromkring stålstole, der også
var boltet fast, der var intet på væggene og ingen blomster.
Derefter fik vi en rundvisning på området. Nogle af de gamle bygninger var
renoveret indvendigt. Ydermurerne
var fredet. Der var bygget en idrætshal med svømmebassin, det forlyder
fra de som så det indvendig, at det var
utrolig flot.
Alt i alt en spændende rundvisning
og samtidig, ja hvad skal jeg næsten
sige, det var som at gå tilbage i tiden,
at komme på den kvindeafdeling. Men
heldigvis forlyder det fra nogle af de
andre deltager, at de har set nogle
gode og spændende afdelinger.
Om eftermiddagen er vi en tur på
”Campden” marked. Der er vist 7 forskellige markeder. Vi når kun de 2. Et
spændende sted og kun halvt så dyr
som inde i selve London.
Efter markedsbesøget var der direkte
afgang mod færgen i Harwich.
Rejsen tilbage til Danmark, går som
planlagt. Ja endda hurtigere end forventet, så allerede kl. 20,30 lørdag er
vi ved vejs ende.
TAK FOR ENDNU EN GOD OG GODT
TILRETTELAGT STUDIETUR.

Vingevanget oktober 2006 9

På tur i England - som ikke-medlem!
Af Marianne Narvestad
Socialrådgiver
Blot et par ord for at give udtryk for,
at man som ikke-medlem af FOA sagtens kan deltage i studieture arrangeret af FOA.
Vi havde et meget udbytterigt besøg
på et psykiatrisk hospital i Syd London og et Retspsykiatrisk hospital
Broadmoor.
Vi besøgte også Worthing Churches
Homeless, som er en velgørenheds
organisation for hjemløse alkoholikere/misbrugere, og som navnet siger,
er en organisation, som er opstartet
via kirkelige organisationer.
De havde flere tilbud - blandt andet en
form for forsorgshjem, hvor man kunne komme ind til overnatning direkte
fra gaden. Ønskede man yderligere
hjælp til for eksempel afvænning var
dette også muligt. Der var 36 ansatte
og 200 frivillige.

Endvidere besøgte vi Sainsbury Centre
- en selvejende institution, som havde
opfattende projekter i gang for at få
folk tilbage på arbejdsmarkedet. De
lagde vægt på, at det vigtigste, for at
få folk tilbage på arbejdsmarkedet var
folks motivation - ikke diagnose eller
social status.
Derfor er genetablering af selvværd og
tidlig indgriben vigtig.
Alle steder, vi besøgte var folk utrolig
venlige og tog flot imod os.
Vi følte os velkomne.
Trevor Eyles havde virkelig lavet et
godt og dygtigt arbejde, så vi fik set
og oplevet meget forskelligt.
Jeg har bestemt fået ”noget” med hjem,
som jeg kan tænke over.
Noget var godt - andet knap så godt!
Også kulturelt fik vi et godt indtryk af
London. Vi nåede en sightseeingtur

rundt i byen samt et teaterbesøg.
Vi så/hørte musicalen ”We will rock
you”.
Endvidere var der også lidt tid til at
kigge på butikker.
Også socialt var turen rigtig god. Heldigvis kendte jeg ca. halvdelen af
deltagerne, hvilket selvfølgelig gav
tryghed, og det var også rart at genopfriske gamle minder, men jeg traf
også nye mennesker, hvilket også var
meget hyggeligt.
Vi havde det rigtig rart sammen. Jeg
kan absolut anbefale andre faggrupper at deltage i studieture arrangeret
af FOA.
Mange hilsener til alle - særlig deltagerne på turen.

Studietur til London
Af Anna Jensen Afs. NI
Ja, så kom psykiatriklubbens indbydelse til en studietur til London. Vi
skulle over Amsterdam. Jeg tænkte
på alle de timer, der skulle tilbringes i
en bus. Det var ikke særligt tiltalende.
Det var et dog et flot program, så det
måtte overvejes. Alle taler om hvilken
vidunderlig by, London er.
Ja, ja tænkte jeg, det var ikke noget,
der kunne imponere mig. Jeg har aldrig været der før og havde heller ikke
lige tænkt mig at tage derover, hvis det
ikke lige var for studieturen med det
spændende program. Jeg besluttede,
at jeg ville med, hvis det kunne lade
sig gøre. Vi var 5 fra samme afs., der
havde søgt om at komme med.
Vi kom med alle 5.
Søndag d. 17.9. kl. 6.00 startede vi fra
Psykiatrisk hospital i Risskov. Vi var
25 personer.
Der var morgenkaffe, rundstykker og
en lille en til halsen i bussen. Vejret
var fint.
Vi skulle over Rotterdam i stedet for
Amsterdam. Turen gik dog meget
hurtigere end forventet, da chaufføren havde sørget for at vi kunne
købe øl og vand i bussen, så der blev
holdt ”happy hour” ind imellem. Vi
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ankom til Rotterdam ved 21 tiden om
aftenen.
Her mødte vi nogle soldater, der havde
været til jubilæum i forbindelse med
krigens afslutning (1940-1945) i Frankrig. Der havde været ca. 100 gamle
køretøjer samlet.
De køretøjer de havde deltaget med,
var fra 1940 og 1942.

Vi kom ombord på færgen, hvor vi fik
serveret aftensmad, herefter kunne vi
krybe til køjs indtil næste morgen. Vi
fik serveret morgenkaffe inden, vi kørte fra borde i Harwich ca. kl. 8.
En deltager kunne ikke finde sin pung,
så hævekortet blev spærret. Vedkommende fandt pungen senere i sin egen
taske. Han blev opfordret til at give en

omgang til alle i bussen, men det blev
overhørt. Der blev jævnligt spurgt til
pungen under turen, fordi der var nogen, der mente, at personen manglede
opmærksomhed?
Vi var fremme ved vores hotel ved
middagstid. Efter en rejse på ca. 30
timer.
Det tager meget lang tid at komme
rundt i London, man kører i sneglefart
det meste af tiden. Vi var så heldige,
at vi kunne fa vores værelser, selvom
vi var der før end aftalt. Vores chauffør nåede at fa en parkeringsbøde for
at holde lidt for længe foran hotellet.
I parkeringskælderen et stykke fra
hotellet måtte der lukkes luft ud af
hjulene for at bussen kunne være der.
Parkeringsvagterne tjener vidst deres
løn ved at skrive bøder ud for, de var
meget om sig.
Vi havde eftermiddagen til vores egen
rådighed. Nu skulle London opleves,
og den hurtigste måde at fa et overblik
over byen og seværdighederne på, var
at tage på sightseeing på en åben dobbeltdækker bus. Vi var så heldige, at
vores hotel lå så centralt, at vi havde
gå afstand til mange af de ting, som
man bare skal se, når man kommer
til London.
Der blev hurtig enighed om, at næsten alle ville ind og se musical, og
der blev købt billetter til musicalen,
”We will rock you”. Inden aftenen
oprandt, havde alle dog købt billetter.
Det var en flot og farvestrålende opsætning, der var knald på og en rigtig
god stemning.
En aften var der nogen, der opdagede,
at en af penge automaterne i London

var meget bedre end dem herhjemme.
De fandt ud af, at hvis man hævede et
beløb fik man 40 pund oveni, og det
bedste var at hæve 40 pund, så fik man
40 pund ekstra. Der blev lang kø ved
automaten, og til sidst var den tom.
Tirsdag d. 19.09.06 skulle vi besøge
”The Maudsley” psykiatriske hospital
i syd London.
Det er en selvejende institution, Fredsens Hær.
Vores guide hed Carina og er pæredansk.
Hun tog til London for 6 år siden for
at studere på universitetet. Hun blev
hurtigt involveret i frivilligt arbejde.
Hun har ingen sygeplejefaglig uddannelse og havde ikke regnet med,
at hun skulle have noget med psykiatri at gøre. Carina er med i div. projekter, hvor der arbejdes med bruger
indvolvering, har samarbejde med IT
afdelingen og personale afdelingen,
Carinas chef var der også, for at være
med til at fortælle om stedet, så alt
foregik på engelsk.
Stedet har 4800 personaler tilknyttet og
har et optage område på 1,5 millioner
mennesker.
Stedet er tilknyttet misbrugsteam, gadeteam og har speciel service overfor
spiseforstyrrelse og personlighedsforstyrrelse. Der bliver brugt meget tvang
overfor pt. med spiseforstyrrelser, de
ved ikke hvorfor. Der lægges stor
vægt på bruger indvolvering, samarbejde med personale og pårørende. Pt.
skriver info-brochure, den er på 174
sprog. Pt. skal så hurtigt som muligt
tilbage til arbejdsmarkedet. Det skulle ikke være noget problem at skaffe
arbejde til folk, da der er mangel på

arbejdskraft. De har ikke det sikkerhedsnet, som vi kender i Danmark,
med pensioner og lign., brugerne/
pt. kan eventuelt få huslejen, varmeregning, transport betalt og få et lille
beløb udbetalt. Pt. får gratis medicin,
men 50% af dem spiser ikke medicinen, fordi de ikke ved hvorfor de får
medicinen.
De anvender Timebanking, d.v.s., at
hvis pt. F.eks. laver kaffe/the eller lign.
kan optjene point, som f.eks. kan udløse biografbilletter. En tidIigere pt.
er ansat til at skrive digte og får som
modydelse gjort rent i eget hjem. Der
er selvhjælpsgrupper og et stort behov
for frivillige.
Folk med psykisk sygdom dør tidligere
end folk uden psykisk sygdom. Det er
meget svært at skaffe bolig til folk, de
har meget få opgangs- og bofællesskaber, så pt. har ingen steder at bo.
Det er ikke den psykiske sygdom der
er problemet.
Personalet bliver brugt til at træne/oplyse forskellige organisationer, bolig
foreninger, kirker, frisører, og barberer
om psykiske sygdomme. Politiet, som
bliver brugt, når folk skal tvangsindlægges ved heller ikke ret meget om
psykisk sygdom, de bliver også trænet i, hvordan de skal tackle folk med
psykiske problemer. Tvangsindlagte
har meget forsk. opfattelse af psykisk
sygdom. Afdelingerne er kønsopdelte.
Alternativ behandling bruges meget
på stedet.
Der er 4 kirkelige retninger tilknyttet
Hospitalets kirke.
Forskningscentret har flere ressourcer.
England har ikke noget folkeregister
Hospitalet havde den eneste psykiatriske skadestue i hele landet, den var
for det meste fyldt op med unge fulderikker/ påvirkede fredag aften.
Grundet flere skudepisoder var der
sat metaldetektorer op. Pt. kunne ikke lide at komme i skadestuen, så de
henvendte sig på somatiske sygehuse,
hvor der burde være ansat psykiatere
og psykiatriske sygeplejersker. Grundet besparelser på 8 millioner om året,
er skadestuen nu lukket. Det gik brugergruppen amok over.
Alle pt. skal have en handleplan og en
kriseplan, som politiet også skal kende
til, men 50% af brugerne aner ikke, de
har en handle-/kriseplan. Personalet
skal vide noget om andre kulturer, så
pt ikke får en dårligere behandling, da
det kan føre til over medicinering.
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Sorte mænd bliver oftere tvangsindlagt
end andre.
Indlæggelsestiden er på mellem 5-28
dage i gennemsnit, det svinger meget
og det er de ved at undersøge hvorfor
der er dette udsving for samme sygdom etc., lidt ligesom herhjemme.
Pt. med behandlingsdomme + anbringelsesdomme har eget afsnit på high
security afsnit.
De har været gode til at ansætte etniske minoriteter, men det har bragt
andre problemer.
Antal studerende på sygeplejeuddannelsen er faldende.
En sygeplejerske starter med 17.000
pund om året, men lønforhold og vold
er ikke årsagen til, at et stigende antal
personale ikke ønsker at arbejde på
psykiatrisk hospital.
Personalet bliver opfordret til at anmelde vold.
Ca. hvert kvartal bliver der afholdt
events, hvor alle brugere + venner er
inviteret. I gennemsnit kommer der
100 mennesker. Lovmæssigt er der
krav om brugerindvolvering, og de har
stor indflydelse. Men det er tilsyneladende de samme der kommer gang på
gang, så det samme bestemmer.
Hospitalet er en selvejende institution,
som har haft overskud det sidste par
år. De er spændt på om, de skal levere
overskuddet tilbage, når de 1. november 2006 overgår til at blive ”Foundation Trust”.
Hospitalet har børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger + 2 geronto afsnit
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for pt over 65 år. Der bliver brugt ECT
behandling Mange afd. står ubrugte
hen fordi de trænger til renovering,
der var ikke glas, men træplader for
vinduerne. Bygningerne er fredet. På
et tidspunkt, hvor der skulle bygges
nyt, var der store protester fra lokalbefolkningen, de inviteret indenfor,
så de havde en fornemmelse af hvad
der foregik.
Vi var rundt udenfor hospitalet, men
ikke inde på nogen afdeling. Hele dagen var præget af stort engagement. Vi
kom ikke ind for at høre om stemmehøring, da de var blevet forsinket.
Onsdag d. 20.09.06 kørte vi syd på,
hvor vi skulle besøge en velgørende

organisation, som arbejder med et rehabiliteringsprojekt for hjemløse alkoholikere og misbrugere. De havde
stillet en let frokostanretning an, da vi
kom frem. Det var nogle af brugerne,
som serverede for os.
De virkede meget stolte over besøget,
og ville gerne vise stedet frem og snakke. Vi så først en video om projektet.
Projektet startede i 1993.
Man var på det tidspunkt blevet meget
chokeret over at opdage, hvor mange
mennesker, der lå langs stranden.
Der var knivskarpe regler. Beboerne
skulle holde sig fra alle slags misbrug.
Der blev taget stikprøver af urin. Hvis
en beboer ikke var clean blev vedkommende flyttet til et anden hus.
Beboerne skulle selv deltage i husenes aktiviteter, som f.eks at holde deres værelser, selv lave formiddags- og
eftermiddagskaffe. En var ansat til at
lave middagsmaden. Hvis en beboer
blev indlagt, stod værelset til vedkommende, når han/hun blev udskrevet.
De kan bo på stedet i 2 år. Personalet
kan se hvor meget beboerne ændrer
sig i den periode og opleve, at de
kan se fremad. Hvis de er kommet så
langt, at de kan bo alene, bliver de
hjulpet til at skaffe en lejlighed. Døren
til stedet er låst døgnet rundt og der
er videoovervågning. Beboerne skal
være på stedet kl. 23 om aftenen. Der
er sovende nattevagt. Personalet laver
opsøgende arbejde samtidig med, at
de er på vagt, så der er ofte kun et per-

sonale til rådighed. Da vi kom tilbage
til udgangspunktet, blev vi enige om
at støtte projektet økonomisk, fordi de
ud af deres små midler, havde stillet
frokost an til os.
Torsdag d. 23.09.06
Ved middagstid skulle vi besøge Sainsbury Centre, som er en selvejende institution. Vi var der i god tid og nåede
at få en kop kaffe på en cafe inden
besøget. Vi startede besøget med en let
frokost. Sainsbury Centre er et projekt,
der er landsdækkende og samarbejder
med regeringen og har fokus på at få
alle tilbage på arbejdsmarkedet. Det
gælder arbejdsløse, fysisk og psykisk
handicappede. Projektet har eksisteret
i 21 år. De har fremtidsvisioner frem til
år 2015. Der er ca. 1 million psykisk
syge i England.
Der bliver betalt for kognitiv- og adfærdsterapi i
stedet for at udlevere piller. Deres erfaring er, at
det er dårligt at fortælle
folk; at de ikke kommer
i arbejde igen, men at
de skal gå tilbage til arbejdet igen, så snart de
er klar. Sammen med
familie og venner bliver
der udarbejdet en handleplan. Det øger brugernes selvværd.
Hvis de ønsker et job,
skal de tilbydes det så
hurtigt som muligt. Deres erfaring er, at folk vil
gøre det, vi tror de kan.
Man skal ikke kun tale om det, men
gøre det. De har også erfaring med, at
det ikke er svært at skaffe arbejde til
folk p.g.a. mangel på arbejdskraft.
Mark & Spencer beskæftiger en del
psykisk syge fra 18-65 år. Arbejdsgiverne får ikke tilskud for at beskæftige folk.
Fredag d. 22.09.06 skulle vi køre fra
hotellet kl. 7.15. Kufferterne skulle
være pakkede og klare for, vi kom
ikke tilbage til hotellet igen.
Vi skulle besøge Broadmoor Hospital, det er den største og mest sikrede
Retspsykiatriske anstalt, hvor gennemsnitsindlæggelsestiden er 6 år.
Vi måtte ikke have mobiltelefon, tasker
eller lign. med ind. Vi skulle have vores pas med. Vores kontaktperson er
norsk, hun havde været på stedet i 6
år, først som sygeplejerske og nu som
”alt muligt” person.
Alle blev registreret, fotograferet til”

forbryderalbummet”, kropsvisiteret,
vores ure blev undersøgt og lagt i
”bakke” og gennemlyst sammen med
penge og andre ejendele, før vi fik det
udleveret igen. Det mandlige personale, der skulle kropsvisitere mændene,
var ikke særlig stor, så der var flere,
der måtte bukke sig før, det kunne
lade sig gøre. Til stor morskab. Vi blev
lukket ind i ”sluser”, hvor dørene var
låst foran og bagved, før den næste
dør blev åbnet.
Vi blev herefter ledt ind i et konferencelokale, hvor vi blev budt på kaffe/the og
hørte om stedet. I dag har de 272 pt.
for 20 år siden var der 1000 pt. På sigt
er det meningen, at de kvindelige pt.
skal flyttes ud fra hospitalet. Det er
gamle bygninger, som er fredet. Der er
bygget end del nyt, men der døjer de

meget med varmen om sommeren.
Vi blev delt op i små hold. Jeg var med
på en rehabiliteringsafdelingen.
Der er 19 pt. på afdelingen. 5 personaler i DV, 5 i AV og 4 i NV. Der er
radio overvågning af alle pt.
Patienterne kan låse døren til deres egen stue. Alderen er fra 18-70
år. Nogle pt. er gift og har børn, der
overvægt af skizofrene pt. De bruger
ikke bælter, men face to face, de kan
være 4-5 personer om en pt i stedet
for at fix pt.
Vi så isoleringsstuen, der var en madras på en briks. Madrassen var ca.
120 cm bred, den kunne ikke rives i
stykker. Ved siden af briksen er der
omkring 40 cm, der var ikke andet
på stuen. Hvis det blev nødvendigt at
isolere kunne pt overvåges gennem et
vindue i døren eller blive flyttet til en
anden afd. Alt var meget nedslidt og
der var meget lidt plads.

Bagefter var vi ovre for at se værkstedet, de har højest 6 pt ad gangen. De
laver f.eks. havebænke, sofaborde,
fuglehuse, skrin med udskæringer, et
par stykker var i gang med at lave guitarer. De var meget flotte. Alene materialet til 1 guitar kostede 400 pund.
Nogle fik hjælp fra familie og venner
for at kunne betale. Alt værktøj blev
talt op 4 gange om dagen. Ligesom alt
var overvåget.
Bagefter så vi deres nye motionscenter,
svømmehal med omklædningsrum og
badefaciliteter.
Det blev opført i 2003. Alt var top
sikret og overvåget, så pt ikke havde
mulighed for at suicidere. Håndvask,
toilet, spejle og lign var bygget ind så
det kunne ikke smadre eller rives ud
af væggene. 4 personaler overvågede pt, når
de brugte faciliteterne.
Motionscentret havde
mange og meget solide
maskiner. Vores rundviser fortalte, at ikke
ret mange af pt brugte
faciliteterne, fordi de
skulle følges frem og
tilbage, og personalet
på afd. ikke havde tid
og mulighed for at gå
fra afd. Personalet måtte
bruge faciliteterne uden
betaling.
Efter rundvisningen
havde de samlet 8 forskellige personaler, som vi kunne
stille spørgsmål, hvis vi havde brug
for det.
På vej ud måtte vi igen gennem ”sluser” og fotografering for at se om, billedet passede til personen.
Alle de steder, vi har besøgt, har der
været et utroligt engagement og velvillighed for at dele ud af deres erfaringer
og oplevelser.
Stor ros til Trevor for et rigtig flot sammensat program. Stor tak til psykiatriklubben for initiativ og muligheden for
at komme afsted.
Min opfattelse af London har ihvert
fald ændret sig. Det er en fed by med
ufatteligt mange seværdigheder. Alt
det, det der kunne nåes, når programmet tillod det. Det eneste jeg kan sige
noget negativt om, er trafikstøjen, som
er der døgnet rundt
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Besøg På The Maudsley`s
Af Jesper Priskorn
Et sjovt lille billede, eller et billede af
virkeligheden.
Vi var på besøg og fik bl.a. at vide at
de her havde et opland på 1.5 millioner mennesker i 3 kommune i det indre af London, et noget større opland
end vi er plaget af herhjemme.
Men tilbage til billedet – vi fik at vide
at det var meget vanskeligt, at få de
psykisk syge til at henvende sig frivilligt på hospitalet og det ofte var med
tvang – især den sorte del af befolkningen – måske dette billede forklarer årsagen.

Maudsley (no exit)
”Gennemsnits indlæggelse på livstid!”

En lille eftertanke efter studietur til London
Af Britt Graabæk
Jeg vil starte med, at takke både Trevor
Eyles og Jesper Priskorn for en vellykket tur, med både faglige og kulturelle
indslag. Trevor havde formået, at give
os et indblik i forskellige temaer, som
er højaktuelle i dagens psykiatridebat,
hvad enten arbejdspladsen er i hospital-, social-, eller lokalpsykiatrien.
Et tema som fylder meget i socialpsykiatrien, er optagetheden om eksklusion
og inklusion af psykiatriske brugere.
Dette var også tilfældet i det engelske
program. Speciel var der fokus på, at
få mennesker som havde fået en psykiatrisk lidelse i alt for mange tilfælde
mistede deres arbejde. Et nyt perspektiv syntes jeg lå i, at vi som behandlere/støttepersoner ofte vurderede
patientens/brugerens tilbagevenden
til arbejdsmarkedet, ud fra hvor belastede vi selv oplevede vores arbejdsliv,
et tankevækkende perspektiv som er
værd at bringe med sig.
England er jo ikke den velfærdsstat,
som vi kender fra Danmark. Det var
tydeligt, at man havde ikke ret meget,
hvis man ikke var i stand til at passe et
arbejde. Der var ligeledes ikke mange
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lejeboliger, og dem der var, var til høj
husleje. Det stod klart efter besøget
hos en velgørenhedsorganisation for
hjemløse alkoholikere/misbrugere - et
rehabiliterings projekt, at det var vanskeligt for disse mennesker at komme
på fode igen, og få et anstændigt liv.
De var inddelt i tre huse, som man
kan sige foregik udfra en trin model.
Når man kunne overholde indgåede
aftaler, gik man videre til næste næ-

ste trin, for til sidst, at komme ud i
egen bolig.
Arbejdsmarkedet fremstod meget
ufleksibelt. Det var specielt svært for
mennesker, som i en kortere eller
længere periode havde brug for arbejdstidsnedsættelse for at opretholde
kontakt til arbejdsmarkedet. Det havde
noget at gøre med arbejdsgivernes forsikringer, som gjorde dette umuligt.

forskellige præster, for at opnå større
forståelse.

Det kom til at fremstå sådan, at de psykiatribrugere med overskud kom ind i
velgørenhedsarbejde, eller man havde
også en model, hvor man skulle yde
noget, og fik så ydelser på forskellig
vis f,eks biografture. Det var et godt
perspektiv som var bagvedliggende,
nemlig at der er brug for alle mennesker, og alle kan bidrage med noget.
Der blev lavet noget interessant forskning, hvor man havde fundet ud af, at
meget psykiatri var lavet til at tilgodese
overklassen i England. Problemet var
bare at det ikke var dem som fyldte
mest på de psykiatriske afdelinger,
men snarere personer af anden etnisk

herkomst som tilhørte den mindre bemidlede klasse, man var nogen gange
bange for, at man ikke engang nåede
middelklassen. Der var meget tabusering ifht. til psykiatrisk behandling,
som også tit blev til virkelighed, da
mange specielt den afrikanske befolkning, holdt sin sygdom for sig, eller gik
til præster e.lign. Det betød, at de ofte
var ude for voldsomme indlæggelser
med efterfølgende lange indlæggelser,
så deres frygt for aldrig at komme ud
fra en psykiatrisk afdeling blev næsten
virkelighed, da de ofte fik lange indlæggelser. I denne sammenhæng var
man begyndt at lave samarbejde med

Det var en hård omgang, at besøge
det Retspsykiatriske Hospital ”Broadmoor Hospital”.
Vi blev opdelt i 3 hold, og jeg kom
på det hold som besøgte hospitalet
for langtidsanbragte kvinder. Der var
kvinder som havde opholdt sig på hospitalet i op til 20 år.
Afdelingen var meget gammel.
Jeg har aldrig set noget lignede. Alt var
boltet fast til gulv eller vægge. Mange
patienter var låst inde på deres stuer,
og vi kunne gå og kigge ind til dem
- meget nedværdigende.
Vi blev henvist til at snakke med en
kvinde gennem en sprække, hvor hun
viste sine julekort. Mit indtryk inden
besøget var, at her kommer de mennesker aldrig ud fra.
Det skal jeg love for blev cementeret.
Måske har disse mennesker begået
store forbrydelser, dette fremstod ikke
tydeligt, men jeg fik tanker på, hvad
adskiller fængsling og behandling.
Hvordan man kan fastholde et menneskes mangel på kontrol over sig selv,
ved altid at stå 5 mennesker parat til
gribe ind, så snart man forlader sin
stue. Hvorfor bruge ressourcer, der
var en normering på en til en, på at
overvåge et andet menneske.
Afdelingen stod for, at skulle nedlukke, og man vidste ikke hvem der skulle
tage sig af disse mennesker, det blev
fortalt, at mange ikke behøvede muren
som var omkring hospitalet.
Alt i alt var det en tankevækkende
tur, som efterlader mange refleksioner
over sit eget arbejdsliv, den behandling vi tilbyder psykiatribrugere, de
muligheder der er for at føle sig som
værende en del af samfundet, den
person og det menneskesyn vi selv
bidrager med i arbejdet, afklaring af
de tilbud vi giver, hvem hjælper vi,
når vores tilbud ud osv.
Jeg vil ønske at vi fremover i FOA
Psykiatri kan tilbyde studieture til
medlemmer.
Der er bare en frygt for, med de besparelser vi allerede ser, vil arbejdsgiverne ikke være villige til at støtte
sådanne ture. Mange havde valgt selv
at betale, og bruge noget ferie, jeg
håber bestemt også at turen har været
det værd for jer. Jeg vil slutte her, og
håber at gense rigtig mange til vores
tema-dag om stemmehøring.
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Vores besøg i Worthing
Af Trevor Eyles
Jeg har desværre ikke haft den store
tid til at skrive noget, men kan fortælle at BBC – Englands Radio har
ringede til mig angående vores besøg
i Worthing.
Jeg skal medvirke i en direkte radio interview med dem tirsdag d. 3. oktober
kl.11.40, direkte over telefonen!
Til jer, som ikke var med, var det
besøget ved de hjemløse, Worthing
Churches Homeless, som er en velgørenheds organisation, der udløser
interviewet.
De var så glade for vores besøg at de
udsendte en pressemeddelelse og det
har så betydet at BBC har jagtet mig for
et interview, i en direkte udsendelse.
Der er nok desværre ikke så mange
der hører udsendelsen herhjemme,
men det betyder da de har husket os
og vores besøg har betydet noget.
Tak til alle for en kanon god tur.

Studietur til England
Af Gordana Keleman, Pilebakken
I lederartiklen i Vingefanget fra august
2006, beklages der over hvor svært det
er at realisere studieturen til London,
grundet for få tilmeldte. Samtidigt efterlyses ideer og forklaringer på hvad
foruden kan være.
Som deltager i en ellers udmærket og
lærerig studietur, mener jeg at økonomien omkring turen og begrænset
information om turen, er to vigtige
forklaringer på deltagerantallet måtte
halveres.
Vedrørende økonomien omkring turen, mener jeg, at det kan være meget
dyrt for den enkelte at betale 3.000,kr. for turen – plus frokost og aftensmad, som vi selv skulle købe, af vores
i forvejen lave lønninger i sundhedssektoren.
Derudover skulle jeg bruge en uges
ferie på studieturen, som var meget
intens og lærerig - og som skulle udvikle mig fagligt, til gavn for min arbejdsplads.

En arbejdsplads som efter ansøgning
blankt afslår tjenestefrihed og studieturen betalt, hvilken betyder alt er for
egen regning, ville de fleste hoppe fra,
da det tilsammen bliver alt for dyrt.
Vedrørende begrænset information
om turen, tænker jeg på, at jeg som det
eneste medlem fra psykiatrien udenfor Århus afdeling, læste om turen i
Vingefanget.
Der var ingen information om det på
min arbejdsplads.
Da FOA-psykiatri befinder sig i Risskov, ja så er det begrænset hvad man
for af informationer.

Alt overnævnte til sammen, kunne
være den efterlyste forklaring på begrænset deltager antal, til den ellers
udmærkede, lærerige og nødvendige
studietur i disse globaliseringstider.
Tak for turen, til dem der var med til
at organisere den og til medrejsende
kollegaer.

Til orientering:
Der er ikke forskel på Silkeborgs medlemmer og Århus afdelingens
medlemmer, omkring informationen på studieturen – alle har fået
den samme gennem Vingefanget – men måske denne information
ikke er nok – måske vi skal ud på de enkelte ansættelsessteder for
at fortælle om turen – hvem ved.
Redaktionen
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Temadag om stemmehøring
v/ Trevor Eyles og Pia Kofoed Annat

Temadagen henvender sig til: Behandler- og plejepersonale
i amtslig og kommunalt regi og andre interesserede

Introduktion til temadagen om stemmehøring:
- At høre stemmer er en intens og påtrængende oplevelse, som kan synes
uden mening. Det er imidlertid muligt at
finde mening i at høre stemmer, og det
handler denne temadag om.
- Forskning viser, at normale og sunde
mennesker, der ikke har kontakt til psykiatrien, kan høre stemmer – og føle det
som en berigelse.
- Om stemmehørere bliver patienter eller ej, afhænger af personens evne til at
tackle stemmerne. Med andre ord så behøver det at høre stemmer ikke at være
en sygdom. Marius Romme og Sandra
Escher vender tingene lidt på hovedet
og pointerer i bogen ”Giv stemmerne
mening”, at det ikke behøver at være
stemmerne, der er sygdommen, men hvis
stemmerne forstyrrer personens måde at
leve på og evnen til at mestre livet, så er
det livet og personens mestring, der er
sygdommen.
- Trevor Eyles og Pia Kofoed Annat og fire stemmehørere tager på denne temadag
udgangspunkt i netop Marius Romme og
Sandra Eschers forskning omkring stemmehøring. På temadagen vil de blandt
andet fortælle om den interviewguide,
som de anvender for at udrede stemmernes betydning. og hvordan denne
interviewguide anvendes som grundlag
i arbejdet i selvhjælpsgrupper i lokalpsykiatrien i Århus.

Program:
08.30: Morgenkaffe med rundstykker
09.00: Præsentation af Trevor og Pia og fire stemmehørere.
Stemmehøringens historie, metode og udvikling ved Trevor Eyles
10.15: Pause
10.30: Vendepunkter: Hver stemmehører fortæller om deres proces og fokuserer på
vendepunkter, der har haft betydning. Efterfølgende spørgsmål og diskussion.
12.00: FROKOST
12.45: Mastricht Interview ved Pia Kofoed Annat.
Gennemgang/Demonstration af interviewet
13.45: Kaffepause
14.15: At arbejde med stemmehøring i socialpsykiatrien.
Overvejelser med at komme i gang
14.30: Hvordan kommer vi i gang? – input fra stemmehørerne, spørgsmål og
diskussion. Der er mulighed for at give udtryk for sin interesse for
selvhjælpsgrupper og lokalt netværk for stemmehørere og andre interesserede
15.30: Afslutning
Praktiske oplysninger:
Tidspunkt:

8. november 2006 kl. 09.00 til 16.00

Deltagerantal: Max. 100 deltagere
Sted:

Auditoriet, Psykiatrisk Hospital
Skovagervej 2, 8240 Risskov

Forplejning:

Morgenkaffe m. rundstykker, let frokost og eftermiddagskaffe

Pris:

Ansatte i Psykiatrien i Århus Amt: kr. 400,Eksterne: kr. 600,FOA Psykiatri`s medlemmer Gratis
Senest 1. november 2006:
Billetter købes / afhentes
FOA Psykiatri
Tillidsrepræsentantkontoret

Tilmelding:

Yderligere oplysninger: FOA Psykiatri, tillidsrepræsentantkontoret, tlf: 7789 3281
jep@psykiatri.aaa.dk
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”LIVET SOM NATARBEJDER”
Der afholdes 5 temamøder i Psykiatrien med fokus på gener ved natarbejde,
alle med samme indhold. 3 på Psykiatrisk Hospital, 1 i Randers og 1 i Silkeborg.

Målgruppen:

Faste nattevagter og alle der indenfor de sidste 12 måneder har arbejdet
mere end 300 timer i tidsrummet fra kl. 22.00 til kl. 05.00.
Herudover kan interesserede ansatte med mange nattevagter efter aftale
med egen afdelingssygeplejerske deltage.

Program:

Velkomst ved de respektive oversygeplejersker
-Oplæg med gennemgang af de forskellige arbejdsmiljømæssige,
helbredsmæssige og trivselsmæssige aspekter ved arbejde om
natten v/ arbejdsmiljøkonsulent Tue Lindstrøm.
-Pause.
-Drøftelse af særlige fokusområder ved natarbejdet generelt
og ved natarbejdet i psykiatrien.
-Orientering om Helbredssamtaler til nattevagter.
-Afslutning ved de respektive oversygeplejersker.

Tidspunkt:
Risskov:

Onsdag den 1. nov. 2006 kl. 16 til 19 i Vandresalen.
Velkomst ved oversygeplejerske Sanne Ebling.
Tirsdag den 14. nov. 2006 kl. 16 til 19 i Vandresalen.
Velkomst ved oversygeplejerske Asger Bjerre.
Torsdag den 23. nov. 2006 kl. 19 til 22 i Vandresalen.
Velkomst ved oversygeplejerskerne Gitte Rahbek og Inge Voldsgaard.

Silkeborg:

Mandag den 6. nov. 2006 klokken 16 til 19 i køkkenet på etage 02.
Velkomst ved afdelingssygeplejerske Mette Nielsen

Randers:

Tirsdag den 5. dec. 2006 klokken 13 til 16 på ledelsesgangen psykiatrisk
afdeling. Velkomst ved oversygeplejerske Valborg Iversen
Der vil til alle temamøderne være en lettere anretning.

Tilmelding:

Via egen afdelingssygeplejerske.
Oversygeplejersker samler antallet for hvert ledelsesområde.
sep. 2006
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”Tanker om vores feriepenge...”
Af Kim Elo Hansen, Sosu-ass. R 3
Det var spændende at læse FOAformand Kirsten Normann`s indlæg
i Vingefanget, april 2006, hvor hun
havde en artikel under overskriften
”Ta’ ansvar?”.
Og hun lagde hårdt ud med at skrive,
og jeg citerer:
”Rigtige medarbejdere forholder ledelsen de problemer, som er en konsekvens af de arbejdsvilkår og de
rammer vi arbejder efter - og rigtige
medarbejdere forholder ledelsen vores
rettigheder, og lader ledelserne om at
komme med bud på løsninger...”
Det er jeg da glad for, for gennem
mange år har jeg ofte haft lyst til at
råbe op om alle de uretfærdigheder
man møder på sin vej.
Og som FOA-medlem har jeg jo en stor
og handledygtig fagforening bag mig,
når jeg har en ”sag” hvor jeg mener
mig uretfærdigt behandlet.
Det drejer sig om det begreb der hedder: ”Ferie med løn.” - Og som jeg ser
det er det da ikke noget at skrive hjem
efter, for måske er der noget jeg ikke
ved omkring aftalen om at afholde
ferie med løn.
Mit postulat er at man som arbejdstager bliver snydt så vandet driver....
På min arbejdsplads er der ofte brug
for at den enkelte tager stilling til om
vedkommende kan/vil tage overarbejde eller merarbejde.
Hvis man, som jeg selv, gerne vil være
med til at sørge for en kontinuitet i
plejen af de syge, naturligvis honoreret efter de gældende regler, så er det
at problemet bliver synligt.

Når året er omme og man har haft
mange ekstra vagter, - nærmest været mere på sin arbejdsplads end derhjemme, - så kan man jo tænke over
om det har været det hele værd, for
det kan godt være at man har haft en
årsindtægt på 400.000,- kr.,- men det
har også været hårdt.
Nuvel, man har jo også tjent en hel del
penge, og har jo udsigt til at kunne
holde en velfortjent ferie, har jo også
optjent ekstra feriepenge af over/merarbejdet, så på den nederste linje på
lønsedlen står der et dejligt stort beløb: ”optjent feriegodtgørelse” - tror
jeg det hedder...
Hvis man så begynder at regne efter,
så ser det lige pludseligt anderledes
ud, for det kan jo da godt være at der
i ferieloven står at man har ret til godt
12 % i feriegodtgørelse, men hvis jeg
groft beregner ca. 12 % af 400.000 kr.
bliver det til ca. 48.000,- kr. - og med
en omtrentlig månedsløn på 25.000,kr. forbruger jeg altså cirka 37.500,- kr.
på at have 6 ugers ferie med løn.
Nu er det at jeg begynder at få en rigtig dårlig smag i munden, for jeg ser
jo aldrig det resterende beløb på ca.
9.500,- kr. - Hvor bliver det beløb af?
Hvem har taget mine penge?
I Ferielovens § 4 står der:
” En lønmodtager kan ikke give afkald
på sin ret til ferie, løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse efter loven,
og loven kan i øvrigt ikke fraviges til
ugunst for lønmodtageren......”
Og hvis det at jeg skal være med til
at betale en andens ferie, ikke er til

ugunst for mig, hvad er så?
Og i lovens § 5 står der, kort fortalt, at
hvis der skal ske fravigelse fra ovenstående ”....skal der som mindst være
tale om en lokal fagforening, som er
medlem af en landsdækkende lønmodtagerorganisation”.
Jeg har læst videre i Ferieloven, og har
fundet § 23, stk 5:
”En lønmodtager kan før optjenings
årets begyndelse kræve feriegodtgørelse med 12 % af lønnen i optjeningsåret
i stedet for løn under ferie og ferietillæg, jævnfør § 26, som kort fortalt
nævner at arbejdsgiveren beregner
feriegodtgørelse af ethvert indkomstskattepligtigt løn beløb og personalegode, osv....”
Hvis jeg havde valgt at sig nej til at tage
ekstra arbejde hos min arbejdsgiver, og
så i stedet havde tilmeldt mig et af de
vikarbureauer der tjener tykt på vores
behov, så havde det hele set endnu
mere grotesk ud, for så kunne jeg have
fået mine ekstra vagter i bureauet, fået
en højere løn for det ekstra arbejde
og fået et feriekort fra bureauet, vel
at mærke på det fulde beløb.
Det er på tide at arbejdsgiveren udbetaler det tilgodehavende vi har ret til,
og som en god støtte til at få kravet
igennem er det jo bekvemt at vide at
man er medlem af FOA, for jeg regner da ganske bestemt med at vores
formand, Kirsten Normann vil: ”Ta’
ansvar...”
Det vil jo også være en kærkommen
mulighed for at vise at fagforeningerne
er kommet med ind i det 21.århundrede, ikke?

Kære Elo
Af Kirsten Normann
Jeg aner en vis sarkasme i dit indlæg
om fagforeningernes præstationer – eller mangel på samme, når det gælder
at sikre medlemmerne bedre løn – og
ansættelsesvilkår. Jeg tror imidlertid
ikke, at du kan finde nogen i FOA,
som ikke vil medgive dig, at der er en
del forhold, som skal forbedres – og
der hersker mange uretfærdigheder på
det danske arbejdsmarked.
Som du sikkert allerede ved – så har
det tema, som du tager op – også været genstand for adskillige drøftelser

– gennem de seneste overenskomstforhandlinger – blandt andet foranlediget af din klubformand, som også er
faggrupperepræsentant og en del af
forhandlingsudvalget for plejerne.
Ikke desto mindre, er sagen ikke sort
eller hvid. Vi bør som fagforening sikre
især to forhold:
1) At arbejdet planlægges og tilrettelægges, så flest mulige vagter er kendte
vagter. Det forudsætter dels – at arbejdsgiveren sikre en normering, som
er tilstrækkelig i forhold til det arbej-

de der skal udføres (flest mulige faste
(fuldtids)stillinger)
2) At arbejdsgiverens behov for at udnytte medarbejderne – ud over det aftalte – honoreres tilsvarende dyrt
Arbejdsgivernes forbrug af mer – og
overarbejde samt forbruget af eksterne
Vingevanget oktober 2006 19

vikarer er voldsomt stigende – og for
mig at se, et udtryk for, at arbejdsgiverne ikke er tilstrækkeligt realistiske
i deres vurdering af behovet for faste stillinger. Din beskrivelse af din
arbejdssituation er et godt eksempel
på dette. Jeg mener faktisk, at der
kunne være belæg for at overveje et
krav om en opnormering af dig. Du
afvikler nemlig ferietimer i forhold til
din ansættelsesbrøk, og med en opnormering, ville du få tilskrevet flere
ferietimer med løn.
Honorering af timer, som der ikke optjenes ferietimer for – men alene optjenes feriegodtgørelse af – kan syne
uretfærdig – i hvert fald set i forhold
til det regnestykke, som du opstiller

– men:
• Du optjener ferietimer forholdsmæssigt i forhold til det timeantal du er
ansat på. Du optjener heraf 2,5% feriegodtgørelse – som udbetales med
lønnen i maj
• Du optjener for præsteret overarbejde 1½ % feriegodtgørelse – som
udbetales med lønnen i maj
• Du optjener for præsteret merarbejde 12,5% feriegodtgørelse, som udbetales med lønnen i maj
Hvorvidt du reelt har fået det du har
krav på – eller om du bliver ”snydt så
det driver” kan jeg ikke afgøre på baggrund af dit indlæg alene – men jeg
vil gerne tilbyde dig et tjek af din løn
og din feriegodtgørelse. Løntjek hører

til en af afdelingens faste ”servicetilbud” til medlemmerne, og desværre
bliver vi ikke sjældent bekræftet i din
opfattelse.
Så tilbage til din opfordring til fagforeningen om at tage ansvar – så påtager
vi os hellere end gerne ansvaret for
forhold, vi ved, skal forbedres – men
vi skal kende medlemmernes behov
– og det kræver dialog, og det forudsætter, at medlemmerne selv står fast
på rettigheder. Så jeg vil virkelig opfordre dig til at kigge forbi, med den
nødvendige stak lønsedler og dit ansættelsesbrev, og lad os så sammen
afdække nye behov for forbedringer
af overenskomsten.

Birgitte ønskes et MEGET stort tillykke af personalet på afsnit S5, med de 60 år d.
6. november. Redaktionen vil også benytte lejligheden til at ønske tillykke.
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Først nedlagde man Grenaa Sygehus
- nu er det psykiatrien!
Af Hanne Hansen, TR Djursland

(Dette er et læserbrev som var i den lokale avis - se også de vedlagte links om
besparelserne på Djursland.)
Viceborgmester Niels Erik Iversen havde tirsdag den 22. august et indlæg i
Grenå Bladet om: budgettet for 2007
- en svær men ikke umulig opgave for
Norddjurs Kommune.
I indlægget opfordrer han samtidig
borgerne til debat omkring budget
2007, og da forslag til harmonisering
og besparelser siden er blevet tilgængelige på Norddjurs Kommunes
hjemmeside, får det mig til at fare i
blækhuset.
Jeg er mildest talt rystet! Jeg var åben
for en besparelse på 5%, når det nu
ikke kan være anderledes, og harmonisering kan også være ok.
Men at skære ned med op til 45 % er
simpelthen uacceptabelt.
Som medarbejder i Socialpsykiatri
Djursland, som er:
Team 68, Aktivitets- og Udviklingscenter Grenaa (AUC), Dolmer Have
og Amtslige Boformer Dolmer / Glesborg, der sætter en ære i faglighed og
psykiatribrugernes ve og vel, kan jeg
simpelt hen ikke se, hvordan vi skal
kunne levere et kvalificeret fagligt godt
stykke arbejde. Hvad vil politikkerne
sige til psykiatribrugere, pårørende og
den almindelige borger?
Og af alle vores arbejdsopgaver: bostøtte, - også i aften og weekend,
aflastningspladser, klub med aftenåb-

ning, støttecenter med weekendåbent,
mulighed for kontakt til faglig uddannet medarbejder døgnet rundt, hjælp
til kontakt til læge, psykiater, bank,
socialrådgiver og andre offentlige instanser, samarbejdspartner til hjemmeplejen, forskellige aktivitetstilbud,
læren om egen sygdom, medicinundervisning og udviklingstilbud m.v.
Vi er medarbejdere med en specifik
viden på det sociale felt, det sundhedsmæssige felt, det pædagogiske
felt samt et faglært område, således at
vi kan give brugerne mestringsstrategier, efterbehandling, forebyggelse og
uddannelse i at håndtere egen sygdom
med hvad deraf følger.
Hvad af alt dette skal vi ikke lave?
Det må være politikkernes ansvar at
finde ud af det, og melde det offentligt ud.
Efter besparelserne / harmoniseringen
skal der så også flyttes personale fra
de gamle Grenaa / Nørredjurs Kommuner ud til den vestlige ende af den
nye Norddjurs Kommune, hvilket igen
er en forringelse herude i Grenå/Nørredjurs.
Mener man virkelig, at Kommunen har
været til grin ved at betale for meget
for ydelsen fra Amtet i mange år?
Norddjurs Kommune går ind og sammenligner institutioner, som ikke laver
det samme og på forskellige vilkår, og
som arbejder ud fra forskellige paragraffer, og derfor også har forskellig

plejetyngde. Det er jo som at sammenligne æbler og bananer.
Norddjurs Kommune skal fra 1. januar
2007 også til at betale for psykiatriske
indlæggelser, - 6402 kr. pr døgn. Med
de nedskæringer I har bebudet, tror jeg
Psykiatrisk Hospital får travlt. Vi har
jo ikke mere tid til at efterbehandle,
forebygge udvikle og støtte op omkring den enkelte bruger. Så på sigt
vil besparelserne blive til meget store
udgifter, - ikke bare økonomisk, men
også menneskeligt.
Endvidere går Norddjurs Kommune
ind og siger nej til en merindtægt på
1.2 mill kr., som kommer fra fremmede
kommuner, som ønsker at købe en
psykiatrisk serviceydelse hos os. Norddjurs kommune vil ikke engang tjene
på at sælge serviceydelser, og derved
være med til at bevare beskæftigelsen
i et område, hvor der ellers har været
nok negativ omtale.
Norddjurs Kommune siger, at de er
fremtidens kommune. Hvor er visionerne og udviklingen for psykiatrien?
Vi kommer fra Amtet med en velfungerende psykiatri, er på forkant med
udviklingen og har et engageret og
højt fagligt funderet personale, og nu
bliver psykiatritilbuddet mindre end
discount. Først mistede vi Grenå Sygehus, - nu mister vi åbenbart også
psykiatrien.
I håbet om, at politikkerne ikke vedtager forslagene til harmonisering og
besparelser uden kraftige ændringer.

Se nedenstående links:
http://www.norddjurs.dk/media/Punkt_01_Besparelsesforslag_dagcenter_psykiatr.pdf
http://www.norddjurs.dk/media/Punkt_01_Besparelser_bostotte_psykiatriomradet.pdf
http://www.norddjurs.dk/media/Punkt_01_Besparelse_botilbud_psykiatriomradet.pdf
http://www.norddjurs.dk/page2304.aspx
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Nyt fra
fællestillidsREPRÆSENTANTEN

Af Bent Hvolby

FOA

Afsked med Aguissou
Adihode Adjoudeme
Vores sponsorbarn Aguissou er flyttet til et andet land.
Aguissou havde vanskeligt ved at klare sig i skolen, hvorfor moderen brugte vores støtte til at en lærer kunne
hjælpe hende med undervisning hjemme.
Hun har så måttet gentage grade 3 (måske 3 klasse?) i
grundskolen, og nægtede nu at sætte sine fødder i skolen
fordi hun syntes hun var for gammel til at fortsætte. Derfor har forældrene overladt hende til en onkel fra Cote
d’Ivoire, som herefter vil stå for hendes undervisning.
Børnefonden forsikrer os om, at onklen er en rigtig lærer
som vil garantere en lys fremtid for Aguissou.
Samtidig udtrykker forældrene deres store taknemmelighed for vores støtte.

Sidoine Senankpon VIa
Sidoine er vores nye sponsorbarn. Hun bor i Benin, som er et
ufrugtbart land hvor livs- og arbejdsvilkårene er hårde.
Sidoine er født 14. april 1999 og er en munter, livlig og elskværdig
pige, som bor sammen med sin mor i Tanvé, en landsby i den
centrale del af Benin 144 km fra Cotonou, som er den vigtigste
by i Benin. Sproget der tales hedder “Fon”.
Hun kommer fra en polygam familie med 4 koner ( 2 af dem er
skilt) og 12 børn. Hun er den ældste af moderens 3 børn. Der
en lillebror som hedder Joseph Bertrand og en lillesøster som
hedder Cecilie.
Hendes far - Paul, 55 år - er murer og bor i Cotonou med hans
anden kone. Moderen - Sylvie, 30 år - er en handelskvinde, som
også er trænet som frisør. Mangel på penge og udstyr vanskeliggør at hun kan åbne egen forretning, hvorfor hun har svært ved
at få indtægter.
Familien har 2 hektar dyrkbar land, men pengemangel hindrer
moderen i at dyrke jorden, og det er derfor ikke let for hende at
imødekomme børnenes grundlæggende behov. Hun må så arbejde for andre mennesker for at tjne lidt penge.
Sidoine, hendes søskende og mor bor i deres egen hytte, som er
bygget af mudder og med metaltag.
Sidoine er netop startet i 1. klasse. Hendes favoritfag er læsning
og tegning. Hun kan lide at synge og danse.
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Aktindsigt i personalesager
I afd. R har der været drøftelser og
uenigheder om proceduren ved patienters anmodning om aktindsigt i 2
af vore kollegers personalemapper.
Efter vor opfattelse er loven meget klar
og vi mener, at ledelsen ikke har levet
op til lovens bogstav og ånd.

På den baggrund har vi haft emnet på
dagsordenen i HMU og ligeledes er
sagen rejst i FOA.
FOA har efterfølgende skrevet til Århus Amt med anmodning om et møde,
da FOA hverken er enig i fremgangsmåden og ej heller i at aktindsigten
blev imødekommet.

Inden sagen eventuelt indgives for
ombudsmanden eller videreføres ved
domstolene, og for at lignende sager
ikke skal opstå, ønsker FOA et møde
med Løn- og personaleafdelingen i
Århus Amt.

I dette interview er Villads Villadsen
citeret for at sige, at ”der er en tendens
til øget utilfredshed jo kortere uddannelse medarbejderne har.”
Rigtig mange kolleger har meget forståeligt følt sig meget pikeret og devalueret over denne udtalelse.

Men mon ikke det har været en smutter fra Villads Villadsens side. For vi
ved jo alle udmærket, at ved de sidste
undersøgelser (PARIS) af personalets
tilfredshed viste det sig, at den mest
utilfredse personalegruppe var overlægerne.

Arbejdsmiljøet
FOA Århus udsendte en pressemeddelelse i forbindelse med at der var
lavet en rapport om arbejdsmiljøet i
psykiatrien.
I den forbindelse henvendte journalisten sig til Villads Villadsen for at få
psykiatriledelsens kommentarer.

Forskningsprojekt om stress
(fortsat fra julinummeret)
Arbejdsmedicinsk Klinik har rettet
henvendelse til Århus Amt vedr. en
videnskabelig undersøgelse af arbejdsforholdenes betydning for depression,
udbrændthed og stress blandt ansatte i
Århus Amt og Århus Kommune.
Henvendelsen har været behandlet på
et møde i Århus Amts Fælles-MEDud-

valg den 28. april 2006, hvor 2 forskere
orienterede om forskningsprojektet
og undersøgelsen. På mødet blev det
aftalt at rette henvendelse til MT-HSU
i Region Midtjylland, da projektet har
en varighed på ca. 2 år, og dermed
kræver fortsat involvering af de medarbejdere i regionen, som overføres
fra Århus Amt.

Helbredstjek

Etablering af MED-uddannelse

Det vil formentlig være de fleste bekendt, at der er nu er tilbud til natarbejderne om sundhedstjek.
Alle natarbejdere skal deltage i et
temamøde omkring livet som natarbejder. Efterfølgende vil der være tilbud om sundhedstjek for den enkelte,
såfremt temamødet ikke har været
dækkende.

Lars Hansson, t. h.. (direktør for regional udvikling) orienterede om, at Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF)
på baggrund af en ”behovsundersøgelse” har droppet idéen om at etablere
en fælles MEDuddannelse. Der arbejdes i stedet med en ”akademi-model”,
hvor regionernes/kommunernes egne
MED-undervisere kan deltage med
henblik på faglig opdatering, erfaringsudveksling og inspiration.

HUSK!

Medarbejderrepræsentanterne fra Århus Amts Fælles-MEDudvalg anbefalede at projektet iværksættes.
Der var opbakning til at iværksætte
projektet, og Birte Roest fra HR-afdelingen blev udpeget som kontaktperson for regionen.

Skal du til tjenstlig samtale eller sygefraværssamtale.
Tag altid en bisidder med, så du sikrer
dig at alt går ordentligt til.
Personalepolitikken siger, at vi skal
opføre os ordentligt overfor hinanden. Vi skal derfor til stadighed være
opmærksomme på, at alle efterlever
personalepolitikken.
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Region Midtjylland under dannelse
HR-afdelingen
19. maj 2006

Oplæg til MT-HSU/SU vedr. lokale samarbejdsfora i 2006
Processen omkring etableringen af det kommende samarbejdssystem i Region Midtjylland er
iværksat med nedsættelsen af det forhandlingsorgan, som skal forhandle udformningen af regionens
MEDaftale.
Indtil det nye samarbejdssystem er etableret, er det formelt MT-HSU og det underliggende MT-SU
(samt eventuelle andre kommende samarbejdsorganer på underliggende niveauer), der skal fungere
som de samarbejdsorganer, hvor forhold omkring kommunalreformen/etableringen af Region
Midtjylland drøftes (jf. Aftale om midlertidige tværgående hovedsamarbejdsudvalg).
I takt med at etableringen af Region Midtjylland skrider frem kan der vise sig et øget behov for i
regionsregi at danne midlertidige lokale samarbejdsorganer/rammer for dialog mellem ledelse og
medarbejdere på underliggende niveauer (f.eks. stabs-/afdelingsniveau).
Det bør derfor overvejes, at etablere sådanne mere eller mindre formaliserede midlertidige
samarbejdsstrukturer inden for de respektive områder/afdelinger/stabe, hvor man kan drøfte og
informere om forhold, som vedrører dannelsen af de enkelte organisatoriske enheder.
I den forbindelse kan der foreslås følgende lokale tiltag:
¾ Medarbejderne informeres og ”høres” løbende pr. mail vedrørende lokale forhold
¾ Inddragelse af såvel medarbejder- som ledelsesrepræsentanter i lokale arbejdsgrupper
¾ Udpegning af lokale kontaktpersoner blandt medarbejderne/dannelse af lokale kontaktorganer,
hvor medarbejder- og ledelsesrepræsentanter kan drøfte lokale forhold. Her vil det være oplagt
som udgangspunkt at inddrage eventuelle medlemmer af lokale samarbejdsudvalg i amterne
som overføres til regionen. Dels fordi de allerede er udpegede som medarbejderrepræsentanter
og har erfaring med denne rolle, og dels fordi det vil skabe et hensigtsmæssigt konneks til
amternes lokale samarbejdsudvalg. Udpegningen bør så vidt muligt afspejle personalesammensætningen i de kommende enheder, hvor der specielt bør sættes fokus på at sikre en repræsentation fra alle fire/de relevante amter - og efter opstarten en repræsentantion fra alle de
geografier, hvor medarbejderne skal arbejde.
Uanset hvilke rammer for samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse der etableres i 2006, er det
vigtigt at være opmærksom på, at løbende information og dialog er en forudsætning for et godt og
tillidsfuldt samarbejde, og dermed for at processen omkring etableringen af regionen kommer til at
forløbe så gnidningsfrit som muligt. Samtidigt er det vigtigt at sikre, at rammerne for samarbejdet
tilpasses de lokale behov (og geografien), og at de så vidt muligt ikke forsinker, men tværtimod
bidrager til fremdriften i de mange processer i forbindelse med regionsdannelsen.
Selvom det er det midlertidige tværgående samarbejdssystem, som formelt har kompetencen til at
beskæftige sig med forhold vedrørende dannelsen af Region Midtjylland, vil det være naturligt at de
eksisterende MEDudvalg i amterne som hidtil også drøfter og informerer om relevante forhold
vedrørende regionsdannelsen.
Etableringen af rammerne/modellerne for det lokale samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i
Region Midtjylland i 2006 ønskes drøftet i MT-HSU/SU.
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Følgende er orientering om, hvad der arbejdes
med i Region Midtjyllands MT-HSU
Etableringen af feriefond for
medarbejderne i Region
Midtjylland
Bo Johansen (Regionsdirektør) orienterede om, at der generelt synes at
være opbakning i de nuværende feriefondsbestyrelser i de fire amter til
at arbejde videre med etableringen af
én samlet feriefond for Region Midtjylland.
Der var opbakning i MT-HSU til forslaget om at nedsætte en midlertidig
bestyrelse, og der var enighed om at
acceptere de indstillede navne fra de
eksisterende feriefondes bestyrelser.
Der blev ikke udpeget repræsentanter
til bestyrelsen fra MT-HSU.
BJ tilkendegav at den praktiske model
omkring drift og administration må afklares, men at Region Midtjylland er
indforstået med at yde bistand.
(Der afholdes møde i den midlertidige
bestyrelse den 2. oktober 2006).

Budget 2007
Bo Johansen (Regionsdirektør) redegjorde for hovedproblemstillingerne
vedrørende budgettet og henviste til
bemærkningerne i budgetforslaget
(budgetforslaget inkl. bemærkninger
kan ses på
http://www.regionmidtjylland.dk/
sw10492.asp).
Vurderingen af regionens budget er
nu knap så positiv, som der blev givet udtryk for på mødet i MT-HSU den
13. juni 2006. Det skyldes blandt andet, at der forventes en øget stigning i
udgifterne til medicinforbrug, patientbefordring m.v., som ikke modsvares
af en tilsvarende vækst i midlerne til
finansieringen heraf.
Der er udtalt politisk vilje til at lave et
budget, som lægger sig op ad de aftaler, der er indgået mellem regeringen
og Danske Regioner. Der indarbejdes
i budgetbemærkningerne en opsummering af, hvad der skønnes at være
behov for, sammenholdt med hvad der
reelt er til rådighed.
Budgettet inkl. bemærkninger forventes endeligt vedtaget i Forberedelsesudvalget den 20. september, og
herefter vil der blive indledt en proces
med at kvalificere tallene og forberede
økonomiforhandlingerne vedrørende
2008. Når det endelige budget er god-

kendt af Forberedelsesudvalget vil det
blive sendt til Indenrigsministeriet og i
perioden fra januar til primo juni 2007
vil der være indledende drøftelser
vedr. budget 2008
(inkl. opfølgning på DUT). (Det Udvidede Totalbalanceprincip)
(Der er efterfølgende indgået forlig om
budgettet, jf www.regionmidtjylland.
dk/sw10764.asp)
Hvad angår personaleområdet og de
afsatte puljer vurderede Bo Johansen,
at budgettet nogenlunde afspejler behovene, idet han dog tog forbehold
for efterfølgende tilpasninger vedrørende finansieringen. Der må forventes at være mulighed for at realisere
en række synergieffekter, men til gengæld vil der også være en række ”opstartsudgifter”.
Fra medarbejderside blev der spurgt
til hvad der vil ske, hvis man inden
for et givent område har brugt midlerne i budgettet inden udgangen af
4. kvartal. Hertil svarede Bo Johansen
at udgangspunktet er, at de ”overførselsregler”, som kendes fra amterne
fortsat vil være gældende, men at der
vil kunne opstå særlige problemstillinger i forbindelse med forsøg på at
nedbringe underskud ved at mindske
aktivitetsniveauet i det kommende
budgetår pga. de nye mere markedslignende vilkår, herunder borgernes
mulighed for ”frit valg”.
Der blev fra medarbejderside henvist
til, at mange medarbejdere har svært
ved at se, hvor der kan ”løbes stærkere” for at øge produktiviteten/aktiviteten, og der blev spurgt til, hvordan
man sætter man grænsen for hvad der
er tåleligt.
Bo Johansen svarede, at man må se på
mulighederne for at realisere produktivitets-/aktivitetsstigninger, og bringe
eventuelle problemstillinger ind i den
politiske proces. Hvad
der er tåleligt må bero på en faglig
vurdering – og i den forbindelse er
dialog, tillid og fagligt valide vurderinger meget afgørende.
Else Kayser ( næstformand i MT-HSU,
formand for DSR, Århus Amt) anbefalede, at medarbejderne i forhold
til ledelsen beskriver eventuelle problemstillinger.

Bo Johansen kvitterede i øvrigt for de
saglige og konstruktive bemærkninger fra medarbejdersiden på mødet
med Forberedelsesudvalget den 23.
august 2006.
Else Kayser ( næstformand i MT-HSU,
formand for DSR, Århus Amt) henviste
til at der efterfølgende var udformet en
formel ”udtalelse” fra medarbejdersiden i MT-HSU.
Udtalelsen fra medarbejdersiden er
efterfølgende fremsendt til Forberedelsesudvalget.
(Se udtalelsen andetsteds i bladet.)
(De ændringsforslag som efterfølgende er fremsendt til underudvalget vedrørende generelle sager kan
ses på http://www.regionmidtjylland.
dk/sw6008.asp - klik på mødet den
13/9).
Bo Johansen orienterede om det hidtidige samarbejde mellem regionen og
kommunerne på socialområdet og udtrykte stor ros til administrationen for
det forberedende arbejde. I forhold til
det første udkast vedrørende økonomien, som byggede på de eksisterende
forhold/forudsætninger fra amterne,
har kommunerne udtrykt ønske om
større gennemsigtighed og realisering
af synergieffekter. Der er enighed mellem regionen og kommunerne om, at
man i fællesskab skal analysere videre
på tallene.
Fra medarbejderside blev der spurgt
til, hvilke konsekvenser det vil have
for administrationen, hvis der skal ske
besparelser på socialområdet. Bo Johansen svarede, at det vil være mest
rimeligt at spare på den del, som er
direkte målrettet de sociale institutioner. Det vurderes, at de eventuelle
besparelser kan gennemføres ved at
undlade at besætte en række ubesatte
stillinger.
Det blev aftalt, at der fremover skal
være et fast punkt på dagsordenen
vedrørende budgettet med henblik
på, at der løbende kan orienteres om
budgetsituationen.
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Indgåelse af sundhedsaftaler
med kommunerne
På mødet i MT-HSU den 13. juni 2006
blev det aftalt løbende at følge drøftelserne vedr. indgåelse af sundhedsaftaler med kommunerne.
Bo Johansen konstaterede, at der er
tale om et komplekst aftalesystem,
som skal bringes i funktion, men at
der på det faglige plan har været en
god dialog med kommunerne.
Else Kayser ( næstformand i MT-HSU,
formand for DSR, Århus Amt) fremhævede, at det er vigtigt med fokus på
borgerne/patienterne, og samtidigt er
det afgørende, at der skabes synlighed
omkring, hvad der fagligt aftales.
Der var enighed om, at det er vigtigt
med en implementeringsplan i forhold til de enkelte afdelinger/enheder
og det faglige personale, og der blev
samtidigt opfordret til, at der - eventuelt via et forskningsprojekt - sættes
fokus på, hvad der virker set ud fra en
sundhedsøkonomisk betragtning.
Stedtillæg for ansatte, der overgår til
andet (lavere) stedtillægsområde
På sit møde den 28. februar 2006
drøftede MT-HSU et forslag fra arbejdsgruppen vedrørende ”tryghedsskabende foranstaltninger” om at
opretholde stedtillæg som en personlig ordning for ansatte, der overgår til
et lavere stedtillægsområde som følge
af personaleoverførslerne i forbindelse med kommunalreformen. Der var
opbakning til arbejdsgruppens forslag
om, at medarbejdere, der overføres
til Region Midtjylland med et højere
stedtillæg end det område, de kommer til, således opretholder stedtillægget - men får stedtillægget fastlåst,
så det ikke omfattes af kommende
reguleringer.
Direktionen har efterfølgende tiltrådt
en indstilling fra HR-afdelingen om, at
der med virkning fra
1. januar 2007 søges indgået aftale med
de faglige organisationer om personlige tillæg i form af et særligt aftalt tillæg
svarende til værdien af mistet stedtillæg for de medarbejdere, der overgår
til andet lavere stedtillægsområde. Der
er lagt op til at de personlige tillæg
medregnes i udmøntningsgarantien,
samtidig med at udmøntningssummen
forhøjes med værdien heraf.
På baggrund af direktionens beslutning vil der efterfølgende blive indledt
forhandlinger med de faglige organisationer.

Fra medarbejderside blev der gjort
opmærksom på, at problematikken
omkring stedtillæg også er relevant
for en række andre medarbejdere,
som overføres fra Århus Amt til kommunerne i Århus Amt.
De øvrige modtagende myndigheder
samt de faglige organisationer orienteres om den beslutning, der er truffet
i Region Midtjylland.

Region Midtjyllands lønpolitik
Ledelsessiden har efter sidste møde
udpeget følgende repræsentanter til arbejdsgruppen: Direktør Lars Hansson
(formand), Sygehusdirektør Henning
Vestergaard, Silkeborg Centralsygehus,
Cheflæge Morten Noreng, Randers
Centralsygehus og Voksenchef Anne
Jastrup, Psykiatri- og Socialområdet.
Medarbejdersiden fandt det meget positivt, at der er lagt op til at afholde
en lønkonference i 2006. Der var ingen bemærkninger til tidsplanen og
det foreløbige oplæg til program for
lønkonferencen, bortset fra at nogle
medarbejderrepræsentanter foretrak at
konferencen blev afholdt ultimo oktober frem for primo november. Det
endelige program fastlægges på det
første møde i arbejdsgruppen den 18.
september og der vil snarest herefter
blive udsendt invitationer til konferencen. Det blev foreslået at distribuere
indbydelserne til de faglige organisationer via ”kontaktnettet” bestående
af repræsentanter for de faglige organisationer.

Region Midtjyllands
personalepolitik
Medarbejdersiden opfordrede til, at
der blev fastsat en anden dato for første møde i arbejdsgruppen.

Seniorordninger i
Region Midtjylland
Direktionen har tiltrådt en indstilling
fra HR-afdelingen vedr. seniorordninger i Region Midtjylland. I indstillingen
var der fremsat forslag om, at HR-afdelingen arbejder videre med at etablere en decentral seniorpulje-ordning
med vægt på individuelle tilpassede
ordninger, lokal individuel vurdering
og lokal (med)finansiering
Indstillingen blev drøftet (indstillingen
kan sammen med den øvrige dagsorden findes på Region Midtjyllands
hjemmeside under MT-HSU).
Flemming Sørensen ( Speciallærerforeningen ) gav udtryk for, at der bør

være garanti for medfinansiering af
lokale tiltag via centrale midler. Han
stillede i øvrigt spørgsmålstegn ved om
der bør indføres en ”generel model”
frem for en mere målrettet model, hvor
der differentieres i forhold til fagområder – f.eks. fagområder præget af nedslidning og/eller lave lønniveauer.
Bo Johansen svarede, at det skal afklares, hvor vidt der skal etableres en
pulje eller en garantimodel, men at
der generelt bør anvendes andre virkemidler i forhold til personalegrupper
som nedslides.
Peter Hansen (AC medarbejdersiden)
gjorde opmærksom på risikoen for, at
en decentral model måske ikke implementeres optimalt alle steder.
Fra medarbejderside blev der stillet
forslag om at involvere ”kontaktnettet” i forhold til spørgsmålet om et forhandlingsorgan og det videre arbejde
med at få forhandlet en aftale.
HR-afdelingen er tovholder for den
videre proces.

MEDaftale for
Region Midtjylland
MEDforhandlingsorganet holdt sit andet møde den 21. juni 2006.
Efterfølgende har skrivegruppen vedrørende arbejdsmiljø holdt møde den
14. august, skrivegruppen vedrørende
formål og struktur den 17. august og
skrivegruppen om tillidsrepræsentanter den 27. august. Forhandlingsorganet har ikke kompetence til at indgå
aftale om tillidsrepræsentant vilkår
(det har organisationerne). I skrivegruppen og i forhandlingsorganet vil
der derfor kun ske drøftelser af mulige
rammer for en kommende aftale.
Lars Hansson orienterede om status på
baggrund af et foreløbigt udkast til en
MEDaftale for Region Midtjylland, som
blev udleveret på mødet.
Der var enighed om, at det skal afklares, hvad der skal ske frem til der er
udpeget personer til det nye samarbejdssystem, og at der skal udformes
en implementeringsplan indeholde
en beskrivelse af processen omkring
udpegelsen.
Peter Hansen fremsatte forslag om, at
der skal være en ”mediator” i HR-afdelingen, som både ledere og medarbejdsrepræsentanter (TR) kan bruge
som sparringspartner og konfliktløser, blandt andet for at smidiggøre
det nye forhandlingssystem og undgå
voldgiftssager.
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Region Midtjylland som
én ansættelsesmyndighed
Der blev orienteret om Forberedelsesudvalgets beslutning (23. august 2006)
om at Region Midtjylland skal være én
ansættelsesmyndighed.

Jf. pkt. 2 ovenfor blev det fra medarbejderside taget forbehold for, at det
er i overensstemmelse med gældende
overenskomster/aftaler at regionen bliver én ansættelsesmyndighed.

FOA – Psykiatri - Projekt videnscenter
Af Jesper Priskorn
Tiden er ved at rinde ud for vores Amts projekt – FOA Psykiatri er et samarbejde mellem de 3 FOA afdelinger i amtet,
omkring medarbejdere og tillidsrepræsentanter i psykiatrien i Århus amt og Kommunerne i Århus amt.
Bestyrelsen har evalueret projektet på en temadag i august, i samarbejde med tillidsrepræsentanterne, som havde svaret på en række spørgsmål.
De 3 afdelingers formænd var også inviterede til evalueringen – men de valgte andre arbejdsopgaver.
Vi må indrømme, at samarbejdet med afdelingerne kunne have været bedre – evaluering og styregruppemøder har været næsten ikke eksisterende og når man tænker på at afdelingerne, alle havde godkendt projektet og forbundet havde
puttet penge I uddannelse etc., kunne der godt have været vist lidt større interesse fra afdelingerne.
Men tillidsrepræsentanterne især i Silkeborg og Randers området, har fundet projektet meget vellykket og er kede af
det nu har nået en ende.
Projektet slutter af flere grunde – for det første fordi det var aftalt at det var 3 årigt og det så skulle evalueres – men da
afdelingerne ikke dukkede op – går vi ud fra at de ikke ønsker det skal fortsætte. Tiderne er også skiftet og kommunalreformen har overhalet projektet – det betyder, at skulle der være en forlængelse eller et nyt projekt – bør det være
for hele regionen eller i de nye distrikter – Vest – Syd Og Øst.
Med nedlæggelse af projektet fra nytår i år – sker der nu nogle ændringer – medlemmerne i Randers og silkeborg, skal
herefter igen kontakte deres afdelinger når de har spørgsmål, som deres tillidsrepræsentant ikke kan svare på og medlemmerne i silkeborg, som har været med i den del af FOA psykiatri som også indebar aktiviteter og Vingefanget, må
nu betale for denne ydelse.
Vi har derfor besluttet at Vingefanget kan købes i ”løssalg” for enkeltmedlemmer til kostpris, mod at man minimum
tegner sig for et år ad gangen.
Ligeledes ønsker vi at man betaler forud – dvs. at vi skal have pengene først – før vi sender bladet. Bladet skal betales
via gironummeret nederst og vi skal modtage en kupon eller en mail på navn og adresse på bladmodtageren.
Prisen er for et årsabonnement 125,- kr. – denne pris skyldes den høje porto.

Tilmeldingskupon til Vingefanget
Navn___________________________________________________________________
Adresse_________________________________________________________________
Eller skriv til:

jep@pskiatri.aaa.dk

Betaling sker via girokonto nummer: 228-0876

28 Vingevanget oktober 2006

Vingevanget oktober 2006 29

Referat af bestyrelsesmøde d. 26.09.06
Tilstede: Bent, Hanne H, Hanne C, Susanne, Conny, Peter, Britt
Afbud: Jesper
Referent: Britt
Ordstyrer: Bent
Ad.1. Referat fra sidst godkendt.
Ad.2. Godkendt.
Ad.3. Lokalkursus/aktiviteter:
•
Temadag er fuldstændig på plads
•
Englandsturen forløb fint, god tur, medlemmer fik det de forventede.
Ad.4. Artikler efterlyses.
Ad.5 Bent problematiserede de forsikringer vi har i klubben, hvor selvrisikoen er meget høj ifht., hvad vi har af værdier. Der er overvejelser om hvor vidt forsikringen kan opsiges. Det skal undersøges om den leasede kopimaskine er
forsikret igennem leasingfirmaet. Jesper eller Bent vil rette henvendelse til leasingfirmaet. Det besluttes at forsikringen
opsiges, når det står klart med kopimaskinen.
Ad.6. Hanne Halskov: fortæller om ombygningsfasen.
Stedet er meget plaget af dårlig arbejdsmiljø pga dårlige fysiske forhold(dårlig plads), og har fået tilknyttet en arbejdsmiljøkonsulent
Hanne Christensen: Randers Kommune skal sparer, hvilket betyder der skal spares 1 stilling.
Der er bevilget penge til at starte et efterværnsprojekt, som kommer til at betyde, at bostøttebrugerne skal bringes mere
ind i grupper, og man vil derved undersøge om man kan spare på bostøttetimer.
Susanne: Randers er i færd med omlægninger. Hjemmebehandling kommer til at hører under lokalpsykiatrien.
Conny: På psykiatriområdet ser det umiddelbart ikke ud til at besparelserne rammer så hårdt.
Fristedet lukker, der bliver ansat flere frivillige, der bliver nedlagt dagtilbudspladser. I LPC har man haft et overforbrug,
som ikke går mere. Det betyder der sker en reduktion af personalet. Der er uvished om medarbejdere er omfattet af
jobbanken, da der er tale om overforbrug. Der er skabt en del utryghed, og der bliver meldt klart ud i starten af november.
Der er stor fussion på vej ifht. Amtslig personal som overgår til Kommunene ved årsskiftet.
Britt: der var arbejdsnedlæggelse fredag d. 22.09.06 for bostøttere i LPN. Der blev nedlagt arbejdet i protest mod nedskæringer, og de afsmittende virkninger prioriteringskataloget tager med sig.
Peter: S.1 lukker fradag d. 29.29.06 pga. lægemangel. Personalet bliver midlertidig omplaceret i Syd dvs. de kommer ud
på andre afd. i 3. mdr. frem til d.31.12.06.
Bent: Afd. N.3 nedlægges i nær fremtid fordi den er for dyr. Der er 14 stillinger tilbage i Afd. Nord.
Ad.7. Fyraftensmøde: få mødte op
Fokus rapport : hvad nu, hvad skal der ske…..
Ad.8. vi venter på vores egen rapport.
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Kære dagbog!
Forrige år skiftede jeg alle mine vinduer ud med dyre 3-glas-lavenergi-ruder.
I denne uge ringede en mand fra firmaet som har sat vinduerne i.
Han påpegede at de havde gjort deres job for et helt år siden og de havde
stadig, ikke fået betaling for det.
Ok, bare fordi man er blond, betyder det jo ikke automatisk man er dum. Så
jeg fortalte fyren, hvad hans snaksalige sælger havde sagt for et år siden,
nemlig, at efter ét år så havde vinduerne betalt sig selv.
Og haaalllllllooooooo , der er lissom gået et år nu!!!
Der blev helt stille i den anden ende af røret så jeg lagde på. Han ringede
ikke op igen. Han følte sig vel en kende dum!!!!
Blondinen
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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
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FOA PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE
BESTYRELSEN
Formand:
Jesper Priskorn
Næstformand:
Britt Graabæk
Kasserer:
Bent Hvolby
Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Conny Windfeldt
Regionsrepræsentanter:
Susanne Rasmussen
Hanne Christensen
Hanne Halskov
Laila Fæster

TILLIDSREPRÆSENTANTER
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-N7-N8
+ Lokal Psyk. Nord & Djursland:
Jesper Priskorn, tlf. 7789 3281
Afd. R1-R2-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
Rie Laursen – tlf. 8786 7791
Socialpsykiatri Silkeborg:
Birthe Mikkelsen - Urbakken
- tlf. 8696 9098
Lissy Nielsen - Pilebakken
– tlf. 8684 7869 - 24

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
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Socialpsykiatri Silkeborg:
Laila Fæster – tlf.
Seniorklubben
Hans Jørn Christensen
Carl Hansen
Vita Møller
Kaj Bundgaard
Erik Sindal

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!

PSYKIATRIKLUBBEN
SKOVAGERVEJ 2 8240 RISSKOV 7789 3281 FAX 8617 5349
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