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FOA-PSYKIATRI's kontor 
Du fi nder 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.

 Britt Gråbæk   Bent Hvolby Jesper Priskorn

Hjemmesiden:  www.foa-psykiatri.dk
Bent Hvolby:  bhv@psykiatri.aaa.dk
Jesper Priskorn:  jep@psykiatri.aaa.dk
Britt Gråbæk:  bgx@psykiatri.aaa.dk

Arbejdsmiljøet I psykiatri
Af Jesper Priskorn

Dette er efterhånden en føljeton uden 
ende. 
Som personale står vi ved, at der 
mangler overblik over bemandings-
situationen. 
Ledelsen I den anden ende, siger vi 
skal få det bedste ud af de forhånden-
værende ressourcer.   
Vi har ikke og får ikke fl ere penge til 
at løse problemerne.

Kan vi affi nde os med det? - kan vi 
forklare kollegaen der igen er blevet 
overfaldet, at der desværre ikke kan 
komme fl ere til hjælp når det kniber 
og alarmen går. 
Kan vi forklare den nye kollega, som 
kryber af angst langs panelerne når 
situationen tilspidses, at der ikke kom-
mer fl ere til hjælp!?

Måske har vi begge ret – måske kan 
man i dagligdagen ”nøjes” med den 
nuværende bemanding, mod at vi 
får at vide hvad vi skal lave for disse 
midler.
Så kan vi sortere i de ydelser, vi i dag 
laver, som ikke hører under, ”skal 
opgaver ” 

- altså, hvis vi får at vide hvad der er 
”skal opgaver”. 
Vi har længe bedt om en sådan be-
skrivelse.
Det betyder, at det bliver synligt, hvad 
befolkningen kan få for de penge psy-
kiatrien er tildelt og det kunne være 
en lettelse for de ansatte. 
Det ville give mulighed for, at vi kunne 
fortælle brugere og pårørende hvor 
klagen skal hen, hvis vi ikke kan løse, 
de for dem naturlige opgaver, men op-
gaver som vi ikke mere kan udføre.

Modsat, må vi så kunne forlange, at 
der altid er nok på arbejde til at af-
hjælpe en tilspidset situation, altså en 
reel sikkerhedsnormering.
Hvordan den sikres, må være et sikker-
hedsspørgsmål der tages op i samråd 
med sikkerhedsorganisationen og må-
ske HMU – det være sig i alle døgnets 
timer, dag- nat og weekend, men det 
er ledelsen der har ansvaret for at den 
er korrekt og fuldt forsvarlig.

Vi kan ikke som organisation affi nde 
os med de voldsomheder vores kol-
legaer bliver udsat for og det fordi der 

ikke er personale nok når ”lokumet 
brænder” og det gør det lidt for tit, 
lige for tiden.
Det er ledelsen, som står for at arbej-
det kan udføres sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt og det mener fl ere af vores 
kollegaer ikke det bliver, som situatio-
nen er lige nu.

FOA Århus, er fortsat med i denne 
undersøgelse af vores arbejdsmiljø og 
der samles lige nu historier sammen, 
til en belysning af arbejdsmiljø, det vil 
i høre meget mere om senere.

Endnu et område vi mangler at tage 
fat på er stress, vi har betalt for det i 
vores OK05 og der er stadig ikke la-
vet stresspolitiker alle steder – nogle 
afventer HMU – men hvorfor, vi kan 
vel godt begynde og senere tilpasse til 
det kommende HMU`s politik .
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I konstant alarmberedskab
Af Hans Brinkmann

Social - og sundhedsassistenterne og 
Plejerne på Psykiatrisk Hospital i Ris-
skov er presset af  stigende vold og 
trusler 

Det er ikke så meget de konkrete 
voldstilfælde som den daglige usik-
kerhed, der undergraver helbredet hos 
plejepersonalet på Psykiatrisk Hospital 
i Risskov. 
- Vi er altid i alarmberedskab, når vi 
er på arbejde, det tager på kræfterne, 
siger sosu-assistent Berit Lauritsen, sik-
kerhedsrepræsentant på afdeling N8.

- Adrenalinen kører fra 7 til 15, du er 
på hele tiden. 
Vi lever med en stadig usikkerhed 
om vi kan klare situationen, med det 
personale der er på arbejde, siger 
Bent Lykke, han er tillidsmand for de 
ansatte på 
Retspsykiatrisk afdeling og næstfor-
mand i MED-udvalget.
De oplever begge, at deres arbejdsvil-
kår er skåret helt til benet. Det betyder 
voksende sygefravær og fl ere og fl ere 
som går ned med fl aget, bliver lang-
tidssyge og holder op. 
På Retspsykiatrisk er der holdt 11 ple-
jere, og også på de andre afdelinger 
rejser folk. Samtidig er det blevet svært 
at rekrutterer nye kolleger. Forværrin-
gen af arbejdsmiljøet kan afl æses i et 
stigende antal indberetninger om vold 
og trusler mod personalet.

Angsten kommer krybende
- Det skaber utryghed, folk er brugt. 
Selvom det er tabu at tale om, så bliver 
vi også selv bange, når vi kan mærke 
at situationer løber os ad hånde. Vi 
lever med angsten for om vi kom-
mer hele hjem. Samtidig er der også 
en angst for, at nogen af patienterne 
skal gå til, fordi vi ikke har tiden til 
at se ordentlig efter dem, siger Berit 
Lauritsen.
Den såkaldte sikkerhedsnormering 
for plejerne på de åbne afdelinger er 
skåret til mindst tre på vagt på dag- 
og aftenvagt, mens der skal være to 
om natten. Hvis der ikke er sygdom, 
så er normal-besætningen på fi re om 
dagen, tre om aftenen og to om natten. 
Afdelingen er normeret til 16 patienter 
men i perioder er der overbelægning, 
så der er 17.

Det er den skrabede normering, som 
gør det kritisk og skaber utryghed, 
for plejepersonalet skal håndtere den 
såkaldte skærmning af urolige og psy-
kotiske patienter. Skærmning indebæ-
rer bl.a. bæltefi ksering, og forskellige 
grader af skærpet opsyn. 
Når en patient bæltefi kseres, skal der 
være en plejer ved patienten kon-
stant. 
- Om natten skal vi selv klare den før-
ste fi ksering. Det betyder, at der kun er 
en enkelt til at tage sig af de 15 andre 
patienter. Selvom ledelsen siger, at det 
er en ”vurdering” om vi kan det, så er 
det udgangspunktet. Det er utrygt, og 
det går ud over de andre patienter, når 
en af os er låst ved en i bælte. Situatio-
nen kan hurtig vende, hvis en mere får 
det dårligt, siger Berit Lauritsen. 
Ledelsen bud på en løsning er ikke 
mere personale, i stedet skal afdelin-
gerne ”trække på hinanden”.
- Men de andre afdelinger er jo lige så 
presset. Vi kan opleve situationer, hvor 
der en Plejer tilbage, fordi vi skal tage 
af sted til Kommunehospitalet, hvis de 
skal foretage en bæltefi ksering, siger 
Berit Lauritsen.

Grænserne rykkes
- Grænserne rykkes for, hvad vi fi nder 
os i. Det er ikke okay at blive slået på 
sit job, siger Berit Lauritsen.
Alligevel sker det, uden at personalet 
får behandlet overfaldene, hun har 
selv prøvet det:
- Jeg blev slået af en patient. Jeg var 
selvfølgelig rystet, men det skete midt 
i et vagtskifte, så jeg fi k ikke behand-
let det. Sådanne ting smutter, men det 
er farligt, fordi grænserne for hvad vi 
fi nder os i rykkes.
- Men det kom også tilbage til mig 
fl ere måneder efter. Det ændrede min 
adfærd, jeg blev utryg. Du kan ikke 
snyde kroppen, den reagerer og det 
forplanter sig, så jeg er ikke fremme i 
skoene på samme måde som før. Jeg 
synes ikke, at jeg kan gøre mit arbejde 
lige så godt, siger Berit Lauritsen. 
Men det er ikke kun et spørgsmål om 
fysiske overfald, hvor personalet bliver 
slået og bidt. 
- Den psykiske påvirkning er sværere 
at bevise, men det påvirker en at være 
udsat for gentagne trusler. Vi bliver 
kaldt møgso, og får at vide vi bliver 

slået ihjel. ”Jeg skal nok fi nde dig!” ”Jeg 
kan så let som ingen ting brække dit 
ben!” Det tærer på psyken, pludselig 
en dag bliver det bare for meget, siger 
Berit Lauritsen.
- På et tidspunkt bliver rygsækken fyldt 
op, og man bukker under. Psykiatrien 
leverer patienter til sig selv, fordi per-
sonalet går ned, siger Bent Lykke.
- Vi holder ikke debriefi ng om gene-
relle episoder, hvor man bliver truet 
eller får smidt et glas mælk i hovedet, 
siger Berit Lauritsen.
- Men vi burde have tid til at sætte os 
og snakke sammen om, hvad der er 
sket. Før havde vi en klar regel om, at 
ingen fi k lov at gå hjem, før man havde 
fået læsset af, siger Bent Lykke.

Nedskæring og overskud
Situationen er ikke bedre på Bent Lyk-
kes arbejdsplads på Retspsykiatrisk. 
Her sidder nogle af dem, som ikke kan 
være andre steder. Det er morddømte, 
pædofi le og voldsforbrydere, som har 
fået en behandlingsdom. 
Retspsykiatrisk tjener fl ere penge hjem 
til amtet, end det koster at drive den. 
Alligevel er der sket nedskæringer på 
de tre afdelinger. Hvor der før var 6 
på dagvagt, 5 på aften og 3 om natten, 
så er normeringen i dag skåret til fi re 
på de to første skift og kun to om nat-
ten. Senest har man afskaffet en regel 
om, at der altid skulle være to mænd 
på arbejde døgnet rundt. Nu kan der 
f.eks. være to kvinder på nattevagt på 
afdelingen.
- Selvom kvinder kan det samme som 
mænd, så er det er fysisk problem, 
hvis der ikke er mænd på afdelingen. 
Vi skal også bæltefi ksere, men det er 
ikke så enkelt, når der står en mand på 
130 kilo for enden af gangen og siger: 
”Kom så!”, siger Bent Lykke.
- Konsekvensen af nedskæringerne er, 
at personalet er utrygt og usikre. De 
føler ikke, der er personale nok, til at 
leve op til behandlingsplanerne. Vi 
kan reelt ikke lave det, som papirerne 
fortæller, vi skal. Vi kan lave ren op-
bevaring, men vi kan ikke rehabilitere 
de indlagte eller sikre den langsigtede 
behandling, siger han. 

Problemerne opsøger os
- Vi er for få hænder til at give patien-
terne, det de har brug for. Vi bruger 



4 Vingevanget Januar 2007

for meget tid på skærmning og doku-
mentation. Samtidig er der bimlende 
telefoner, og døre der skal låses op 
og i, det tager en masse tid, selvom vi 
har fået en deltidssekretær på vores 
afdeling. Når der er fuldt hus, har jeg 
fi re patienter at holde øje med, det er 
svært at gøre sit arbejde ordentligt, si-
ger Berit Lauritsen.
Hun oplever at vagtbyrden er vokset 
det seneste år. Ressourcerne er i høj 
grad gået til lokalpsykiatrien, sidste år 
lukkede man et sengeafsnit mere. Men 
der er stadig patienter, der har brug for 
indlæggelse, og de bliver dårligere og 
dårligere. Der er fl ere såkaldte ”bor-
derline” patienter. Det er mennesker 
med personlighedsforstyrrelser, som 
ofte både er misbrugere og som ska-
der sig selv. De kommunikerer enten 
ved at smide med ting efter andre el-
ler skade sig selv, og de fylder meget 
på afdelingen.

- Patienterne har brug for at jeg har ro 
på, når jeg møder. Jeg burde kunne 
sætte mig og tale med dem et kvarter. 
Der burde være tid til, at jeg fi k deres 
baggrundshistorie, gik med til lægen, 
fik supervision om behandlingen. 
Men når jeg skal holde øje med fi re 
patienter, kan det ikke lade sig gøre. 
Vi er ikke forberedt ordentligt, når vi 
møder ind.
- Vi når ikke at gribe ind i tide. Selvom 
vi godt ved, den er ved at være gal 
med en. Så når vi ikke at gøre noget, 
før problemet opsøger os, siger hun.
- Vi når ikke at spotte signalerne før 
det ender i det ekstreme som for nylig, 
hvor en kollega fi k brækket hånden i 
en voldsepisode, siger Bent Lykke. 

Ond cirkel
Den pressede dagligdag fører til en 
ond cirkel med stigende sygefravær, 

som øger presset på dem, der er på 
arbejdet, som bliver syge osv.
- Man kan ikke nedbringe sygefravæ-
ret, før man får et ordentligt arbejds-
miljø. Bare det at folk er utrygge, når 
de går på arbejde, giver højere syge-
fravær. Amtet må sætte fl ere penge af, 
hvis de vil have en bedre psykiatri, 
siger Bent Lykke. 
Situationen er nu sådan, at det er 
svært at kalde personale ind til eks-
travagter.
- Alle der er ansat på Retspsykiatrisk 
har nummerviser på deres telefon, 
og de tager ikke telefonen, hvis de 
kan se, at det er arbejdet der ringer, 
siger han.
- Reelt så sluger sygefravær og vikar-
dækning mange ressourcer, fordi de 
fundamentale ting ikke er i orden. De 
skulle i stedet bruges til uddannelse og 
fl ere hænder, siger Berit Lauritsen. 

Medlemskab af FOA Psykiatri 
- Abonnér på Vingefanget
Kun for Region Midtjyllands 
- Region eller kommunalt  - FOA Psykiatriansatte
Der har længe været ønsket fra andre FOA afdelingers medlemmer at være medlem af FOA Psy-
kiatri.
Nu da vores projekt – FOA Psykiatri, et samarbejde mellem de 3 FOA afdelinger i Århus Amt - rin-
der ud sammen med dette år, vil vi prøve noget nyt.

Bliv medlem af FOA – Psykiatri på frivillighedens vej.
Du kan tilmelde dig et medlemskab via vores hjemmeside –
 www.foa-psykiatri.dk  eller ved henvendelse direkte til klubben.

Det koster 80,- kr. om måneden og med dette beløb får du tilsendt Vingefanget og kan på lige fod 
deltage i alle vores aktiviteter.
Aktiviteterne reklamerer vi med i Vingefanget – som udkommer 4 gange om året.
Dog skal du være opmærksom på at beløbet ikke automatisk er fradragsberettiget og vi ved ikke 
pt om det kan blive det. 
Vi forsøger blot at løfte et ønske fra mange medlemmer. 
Så er du ansat i psykiatrien i Region Midtjylland – Region- eller Kommunalansat kan du blive med-
lem. 

Du kan også ”nøjes” med at abonnere på Vingefanget, det kan du også via hjemmesiden – det ko-
ster 125,- kr. årligt.
Hvis du er medlem af FOA Silkeborg, skal du dog være opmærksom på, at de betaler for medlem-
mer der ønsker et sådant abonnement.
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Arbejdspladser gør ikke nok for stressede 
medarbejdere
Ny FOA undersøgelse

Redaktionen ønsker alle læsere 
et rigtig godt nytår!

FOAs medlemmer er stressede som al-
drig før. Hvert fjerde medlem føler sig 
stresset, men kun halvdelen oplyser, at 
deres arbejdspladser har en stresspo-
litik. Og 28 % af medlemmerne siger, 
at deres arbejdsplads ikke gør noget 
for de medarbejdere, der allerede er 
gået ned med stress.
Det viser FOAs nye medlemsundersø-
gelse ”Psykisk arbejdsmiljø og stress 
blandt medlemmerne af FOA”. Blandt 
undersøgelsens øvrige resultater kan 
nævnes at:

• 25 % af FOAs medlemmer sjældent 
eller aldrig føler, at de kan få hjælp fra 
deres nærmest leder

• 5 ud af 10 synes, at deres job er 
følelsesmæssigt belastende. For den 
samlede arbejdsstyrke er det kun 2 ud 
af 10 medarbejdere

• En tredjedel af FOAs medlemmer 
sover ofte dårligt om natten

• Mere end halvdelen oplever, at ar-
bejdet tager så meget energi, at det går 
ud over familielivet

• Hovedparten (81 %) af FOAs med-
lemmer føler sig motiverede og enga-
gerede i deres arbejde

”Stress og et dårligt psykisk arbejds-
miljø er arbejdsglædens største fjende. 
Vores undersøgelse viser, at der skal 
sættes massivt ind for at forbedre vo-
res medlemmers arbejdsmiljø. Vi har 
en medlemsskare som er enormt en-
gagerede og motiverede i deres ar-
bejde, men som er voldsomt belastet 
af et dårligt arbejdsmiljø. De sover 
dårligt om natten og føler ikke, at de 
har tid til at gøre deres arbejde godt 
nok. Det kan hverken medlemmerne, 

arbejdsgiverne eller vi leve med. Der-
for sætter vi i FOA arbejdsglæden og 
et godt psykisk arbejdsmiljø øverst på 
dagsordenen, siger forbundssekretær 
Inger Bolwinkel, FOA – fag og arbejde.

FOA har netop udsendt et materiale, 
der indeholder en række gode ideer 
til, hvordan man konkret kan arbejde 
med at forbedre det psykiske arbejds-
miljø. 

Materialet hedder ”7 - 9 -13” 
og kan give inspiration til at gå i 
gang med at gøre noget ved pro-
blemerne ude på arbejdspladserne. 

Men ”7-9-13” er bare startskuddet på 
FOAs indsats for at skabe et bedre 
psykisk arbejdsmiljø. I løbet af dette 
og næste år vil vi klæde vores tillids-
valgte bedre på i forhold til psykiske 
arbejdsmiljø. Der bliver lavet kurser 
og temadage, og der skal laves stress 
retningslinier og stresspolitiker. 
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Anvendelse af  tvang i psykiatrien 2005 
Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nr. 
21:2006 ligger nu tilgængeligt på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
og kan læses her :
http://www.sst.dk/publ/tidsskrif-
ter/nyetal/pdf/2006/21_06.pdf

Resume:
Hermed offentliggøres opgørelsen 
over anvendelse af tvang i forhold til 
patienter indlagt på psykiatriske syge-
husafdelinger i 2005. 5.130 personer 
blev berørt af en eller fl ere former for 
tvangsanvendelse, hvilket svarer til 
20,9 pct. af det samlede antal perso-
ner indlagt på psykiatriske afdelinger 
i 2005.

Set over årrækken 2000 til 2005 har 
denne andel ligget nogenlunde uæn-

dret.
Andel personer berørt af tvang i for-
bindelse med indlæggelse på en 
psykiatrisk afdeling udgør - som de 
foregående år - 0,9 pr. 1.000 indbyg-
gere.

Ud af de 5.130 personer blev 75 pct. 
frihedsberøvet en eller fl ere gange.
Denne overordnede type af tvang 
udgør således den væsentligste del 
af patienterne. Til sammenligning er 
35 pct. blevet bæltefi kseret en eller 
fl ere gange.

En opgørelse af den samlede varighed 
af tvangsfi ksering viser, at halvdelen af 
patienterne berørt af fi ksering ligger 
sammenlagt i bælte i under et døgn i 
hele 2005. Hvad angår elektrostimula-

tion (ECT behandling) blev 89 patien-
ter behandlet under tvang i 2005. Det 
svarer til, at 3,9 pct. af alle patienter 
behandlet med ECT, udelukkende har 
fået behandlingen under tvang.

1. januar 2005 omlagde Sundhedssty-
relsen indberetningen af anvendelse 
af tvang i psykiatrien. I løbet af 2005 
er de psykiatriske afdelinger overgået 
til elektronisk indberetning. I forbin-
delse med omlægningen til elektronisk 
indberetning er indberetningsfristen 
sat til senest 10 dage efter påbegyndt 
tvangsforanstaltning. Det medfører en 
høj grad af aktualitet i data og dermed 
en løbende mulighed for at afdelinger-
ne og de lokale sygehusmyndigheder 
anvender egne tal til monitorering og 
kvalitetsudvikling.

En jurist, en bogholder og tre skolelærere
Indsat af Jesper Priskorn

Fem politikere kommer til at bestem-
me alt på sundhedsområdet i 2007 
– og aldrig før har patienterne stået 
så stærkt. Lægerne skal passe på ikke 
at blive skolelærifi ceret og blive kørt 
over af brugerne
Tag en jurist, en bogholder og tre sko-
lelærere og placer dem i et lokale bag 
en lukket dør. Når de efter en rum tid 
kommer ud, så vil de have kunnet af-
tale stort set alt, hvad der skal foregå i 
den danske sundhedssektor i 2007. 

Sådan er situationen for denne eksklu-
sive fl ok af politikere – De 5 – som 
kommer til at bestemme alt i de kom-
mende år. Flokken anføres af juri-
sten, og det er såmænd Lars Løkke 
Rasmussen. Ellers udgøres fl okken af 
bogholder Birthe Skaarup og de tre 
skolelærere, som alle er socialdemo-
krater, er Bent Hansen, regionernes 
formand, Vibeke Storm Rasmussen, 
Hovedstadsregionens formand og 
Orla Hav, der bestyrer Region Nord-

jylland, og som er kommet med i det 
fi ne selskab, fordi han sikrer social-
demokratiet sit fl ertal i regionssam-
arbejdet. 
De 5 vil ikke være til at komme uden-
om, når der skal træffes beslutninger 
på sundhedsområdet i Danmark i 
fremtiden. De kommer til at bestemme 
det hele. 
Så enkelt er det. 

Dagens Medicin 14.12.06.

Otte dages erstatningsferie
14. december 2006

Det skal koste, hvis en medarbej-
der kaldes på arbejde i sin ferie, 
som det skete for sygehjælper Lil-
lian Hammerdahl på KAS Herlev.

Hun fi k otte dages erstatningsferie for 
at blive indkaldt en dag i sin ferie.

Det skete på et mæglingsmøde mellem 
FOA og Danske Regioner, hvor parter-
ne indgik forlig om at Købehavns Amt 
skulle yde Lillian Hammerdahl otte da-
ges ferie op til en fri weekend.

Forliget er en principsag, eftersom der 
ikke ligger nogen tidligere afgørelser, 
skriver Infoa i det seneste nummer.
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Nyt lovforslag = ringere sikkerhed for patienterne
Pressemeddelelse FOA
8. november 2006

Generalforsamling 
FOA - Psykiatri Århus 
D. 7. Marts. 2007 
kl. 18.00 i ”Den Gamle Festsal” - på Psykiatrisk Hospital

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigenter
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
-skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg 
Formand 2 år Jesper Priskorn
Bestyrelsesmedlem  2 år Peter Bugge
Næstformandssupl.  1 år Conny Windfeldt 
Kasserersupl.  1 år Anna Jensen
1. Bestyrelsesssupl.  1 år Mette Grandjean
2. Bestyrelsesssupl.  1 år Hanne Stormfeldt
Bilagskontrollant  2 år Erik Sindal
Bi lagskontrollantsupl.      1 år Tove Lilmoes
Fanebærersupl.   1 år Peter Bugge 
  Evt. valg i henhold til klublovenes § 4, stk. 8
8. EVENTUELT
Der vil under spisningen være mulighed for at vælge en faggrupperepræsentant for 
Værkstedsassistenterne og Plejerne. 
Samt en sektorbestyrelsesrepræsentant for plejerne/værkstedsassistenterne og suppleanter for disse.

ENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I PSYKIATRISK HOSPITALS GAMLE FESTSAL - ( v/tårnbygningen) 
- SPISNING KL. 17.30 - 18.00

Indenrigs- og sundhedsministeren 
har fremsat ændringsforslag til sund-
hedsloven der begrænser social- og 
sundhedspersonalets adgang til den 
elektroniske patientjournal (EPJ). Lov-
forslaget 1. behandles i Folketinget 
den 8. november 2006. Hvis det vedta-
ges, bliver der store problemer på ho-
spitalerne, i hjemmesygeplejen og på 
institutionerne over hele landet. Det vil 
gå ud over patientsikkerheden.

Alle andre end læger, sygeplejersker 
og jordemødres forhindres adgang 
til EPJ. 
Patientjournalen er et vigtigt arbejds-
redskab for alt sundhedspersonale, 

der varetager pleje og behandling 
af patienten. Hvis social- og sund-
hedspersonalet ikke har adgang til 
patientjournalen, står de uden den 
nødvendige viden til at varetage opga-
ver som fx indlæggelse og udskrivning 
af en patient, observation af patienten, 
administration af medicin, stuegang, 
bestilling af undersøgelser, følge op 
på lægeordinationer, aftaler med pa-
tienten mv.

Hvad kommer der til at ske med kva-
liteten af pleje og behandling, hvis de 
relevante sundhedspersoner ikke kan 
dokumenterer observationer, pleje, 
behandling, beskriver handlinger, af-

taler mv.? Vores bud er, at det meget 
let kommer til at gå ud over patienter-
nes sikkerhed.

Vigtig information kan tabes til skade 
for patienten. Ulovlig brug af de elek-
troniske journaler i akutte situationer 
kan også være en fare. Faren er også, 
at der indføres ”alternative journaler” 
med stor risiko for overskrivningsfejl, 
manglende opdatering med mere.

Hvis social- og sundhedspersonalet 
ikke har adgang til journalen, vil det 
blive meget vanskeligt at udføre opga-
verne med den fl eksibilitet og hurtig-
hed, der er nødvendig for at skabe et 
sammenhængende patientforløb. 
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EPJ – begrænset adgang
Af Regionsrepræsentant Susanne Rasmussen, Psykiatrisk afdeling Randers

LOVFORSLAG STILLET AF SUNDHEDSMINISTEREN ANG. BEGRÆNSET ADGANG TIL EPJ. (ADGANG FOR 
SYGEPL., LÆGER OG JORDEMØDRE)

Jeg hørte debatten under 1. behandling af forslaget om be-
grænset adgang til journaloplysninger via EPJ. 
Jeg blev forfærdet over politikkernes manglende viden om 
vort arbejde og arbejdsgange. Jeg hørte hvordan sundheds-
ministeren fastholdt sit forslag på trods af de indkomne 
høringssvar.
Jeg farede i blækhuset, skrev et brev til sundhedsministeren 
samt 7 andre politikere fra forskellige partier d. 8. nov. 
Jeg fortalte om mit arbejde, hvordan det ville være umuligt 
at passe, hvis dette forslag blev gennemført. Jeg henviste 
til andre faggrupper som f.eks. ergoterapeuter, fysiotera-
peuter og psykologer med samme problem. 
Jeg lagde ikke skjul på, at jeg frygtede en skandale i sund-
hedsvæsenet hvis dette blev gennemført. At arbejdet mange 
steder ville blive væsentlig ”forsinket/ gå i stå”, da der slet 
ikke ville være læger og sygeplejersker nok til at servicere 
alle andre omkring journalarbejde.
Jeg fi k svar fra 5 politikere indenfor en uge, og blev bedt 
om tilladelse til at mit brev måtte bruges i udvalgsarbejdet 
i sundhedsudvalget, hvilket de selvfølgelig fi k lov til.
D. 7. december 2007 kom der svar fra sundhedsministeriet, 
hvori det begrundes, hvorfor Lars Løkke Rasmussen har 
stillet forslag om begrænset adgang - (sikkerhed/tryghed 
for patienterne). 
Slutteligt skrives der, at sundhedsministeren er blevet op-
mærksom på problemstillingerne for de øvrige faggrupper, 
og derfor vil ministeren nu stille et ændringsforslag til sit 
eget lovforslag.
Dette afventes nu med spænding.

Sidste nyt……13 december
Nye ændringsforslag til Sundhedsloven
Indenrigs- og Sundhedsminister Lars 
Løkke Rasmussen har været lydhør over 
for reaktionerne fra bl.a. Social- og sund-
hedssektoren imod den begrænsede 
adgang til den elektroniske patientjournal 
(EPJ) for social- og sundhedspersonale. 
Han er kommet til fornuft og har indset, at 
lovforslaget om ændring af Sundhedsloven 
i sin nuværende form ikke kan anvendes. 
Derfor er lovforslaget blevet delt i to. 

Det ene forslag handler om ændring af 
sundhedslovens klageadgang mv. er 
fremsat den 11. december i Folketinget og 
støttet af de forskellige partiers 4. udkast til 
Betænkning. Ændringsforslaget og Be-
tænkningen fi ndes på Folketingets hjem-
meside.

Det andet forslag handler om sundheds-
personers adgang til EPJ. Dette forslag er 
udsat, så de politiske ordførere og Sund-
hedsministeren får mere tid til at drøfte den 
nærmere adgang til de elektroniske patien-
tjournaler. Folketingets Sundhedspolitiske 
ordførere er indkaldt til forhandling herom i 
Sundhedsministeriet den 9. januar 2007.

FOA har en klar forventning om at blive 
hørt i forhold til det nye lovforslag om ad-
gang til EPJ. 

Susanne Rasmussen
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Godt hvis regeringen nu vil 
elske den offentlige sektor!
Pressemeddelelse
16. november 2006

Der er både roser og tidsler i regeringens 
udspil om mere kvalitet i den offentlige 
sektor, mener FOA – Fag og Arbejde. 

”Blandt tidslerne hører regeringens 
påstand om, at der ikke er grundlag 
for at diskutere fl ere hænder til den 
offentlige sektor i de kommende 
å r.  Den e r  he l t  ga l , ”  mener 
forbundsformand Dennis Kristensen.

”Alene på ældreområdet viser FOAs 
beregninger, at vi skal skaffe op 
mod 10.000 ansatte i løbet af de 
næste 10 år for blot at kunne levere 
den samme kvalitet til mange fl ere 
ældre. Og når kvaliteten nu skal øges 
i takt med velstandsudviklingen i 
samfundet, så vil behovet for fl ere 
hænder naturligvis stige yderligere.”

”Svaret på mere kvalitet er ikke blot 
et automatisk ”Send fl ere penge”. Men 
kvalitet og tid er nu engang åbent 
forbundne kar. Velfærd handler især 
om mødet mellem brugeren og den 
professionelle, og her er tid en meget 
afgørende forudsætning for at øge 
kvaliteten i det møde. Derfor handler 
velfærd også om tid. Og tid forudsætter 
ressourcer,” siger Dennis Kristensen.

FOA anerkender, at der er positive 
takter i regeringens nye udspil.
”Det er først og fremmest glædeligt, at 
regeringen har besluttet sig for at ville 
forsøge at elske den offentlige sektor. 
Jeg læser oplægget som en erkendelse 
af, at forudsætningen for en effektiv 
og dynamisk offentlige sektor er, at 
den offentlige sektors økonomi skal 
følge med velstandsudviklingen i det 
danske samfund. Det er nyt, og jeg for-
venter så også at regeringen efterlever 

det i forhold til kommuners og regio-
ners økonomiske rammer de kom-
mende år,” siger Dennis Kristensen.

Han tilføjer, at oplægget om kvalitet 
i den offentlige sektor meget gerne 
må munde ud i en aftale mellem 
staten, de kommunale arbejdsgive-
re og de faglige organisationer om 
spillereglerne for de ansattes aktive 
medvirken til udvikling af kvaliteten. 
”Sådanne spilleregler kunne handle 
om større indflydelse for den en-
kelte ansatte og nye rammer for de 
ansattes andel i de gevinster, som 
kan opnås gennem kvalitetsudvik-
lingen af de offentlige ydelser. Fra 
FOAs side ser vi frem til at få en 
bred debat om, hvordan vi sikrer en 
endnu bedre offentlig sektor. Vi ind-
går gerne i forpligtende drøftelser 
og aftaler,” siger Dennis Kristensen.

Der er både roser og tidsler i regeringens 
udspil om mere kvalitet i den offentlige 
sektor, mener FOA – Fag og Arbejde. 
”Blandt tidslerne hører regeringens 
påstand om, at der ikke er grund-
lag for at diskutere fl ere hænder til 
den offentlige sektor i de kommen-
de år. Den er helt gal,” mener for-
bundsformand Dennis Kristensen.
”Alene på ældreområdet viser FOAs 
beregninger, at vi skal skaffe op mod 
10.000 ansatte i løbet af de næste 
10 år for blot at kunne levere den 
samme kvalitet til mange fl ere æl-
dre. Og når kvaliteten nu skal øges 
i takt med velstandsudviklingen i 
samfundet, så vil behovet for fl ere 
hænder naturligvis stige yderligere.”
”Svaret på mere kvalitet er ikke blot 
et automatisk ”Send fl ere penge”. Men 
kvalitet og tid er nu engang åbent 

forbundne kar. Velfærd handler især 
om mødet mellem brugeren og den 
professionelle, og her er tid en meget 
afgørende forudsætning for at øge kva-
liteten i det møde. Derfor handler vel-
færd også om tid. Og tid forudsætter 
ressourcer,” siger Dennis Kristensen.

FOA anerkender, at der er positive 
takter i regeringens nye udspil.
”Det er først og fremmest glædeligt, at 
regeringen har besluttet sig for at ville 
forsøge at elske den offentlige sektor. 
Jeg læser oplægget som en erkendelse 
af, at forudsætningen for en effektiv 
og dynamisk offentlige sektor er, at 
den offentlige sektors økonomi skal 
følge med velstandsudviklingen i det 
danske samfund. Det er nyt, og jeg for-
venter så også at regeringen efterlever 
det i forhold til kommuners og regio-
ners økonomiske rammer de kom-
mende år,” siger Dennis Kristensen.

Han tilføjer, at oplægget om kvalitet 
i den offentlige sektor meget gerne 
må munde ud i en aftale mellem 
staten, de kommunale arbejdsgive-
re og de faglige organisationer om 
spillereglerne for de ansattes aktive 
medvirken til udvikling af kvaliteten. 

”Sådanne spilleregler kunne handle 
om større indfl ydelse for den enkelte 
ansatte og nye rammer for de ansattes 
andel i de gevinster, som kan opnås 
gennem kvalitetsudviklingen af de of-
fentlige ydelser. Fra FOAs side ser vi 
frem til at få en bred debat om, hvor-
dan vi sikrer en endnu bedre offentlig 
sektor. Vi indgår gerne i forpligtende 
drøftelser og aftaler,” siger Dennis 
Kristensen.

Sig ikke at danske mænd kun tænker på sig selv. I går så jeg f.eks. en mand stå trofast i øsende 
regnvejr og holde paraplyen over sin kone i en hel time. Men hun havde vist heller ikke prøvet at 
skifte dæk før.......... 

Blondinen fi k at vide at hun havde 3 uger tilbage at leve i. 
Hun bestemte sig for en uge i maj og de to sidste uger i december............ 

Japansk ordsprog: ”Yakomato kumatso kamito sumatsuki” 
Oversat til dansk: ”Hvis du får en parasol i røven, så åben den ikke” 
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Ferietur til Prag   
Af Jesper Priskorn og Erik Sindal

Vi prøver igen og tilbyder en ren ferietur til medlemmerne, en social ferietur 
kunne være en ide for dig. 
Bestyrelsen deltager med minimum 2 personer, men på lige fod som dig 
– ferie.
Det betyder du skal bruge ferie eller afspadsering, samt rejsen er for egen 
regning – men vi tilbyder, du kan komme af sted med kollegaer indenfor psy-
kiatrien og måske vil du have din kone/Kæreste/mand med en uges tid. 
Vi har arrangeret en tur til Prag med N.C. Møller busser – det samme bus-
selskab der har kørt os til både Polen, Italien og England.

Hotellet i Prag rimeligt centralt.  Det vil være med morgenmad incl. i pri-
sen.

Vi vil foreslå vi tager af sted I uge 38, med 5 x overnatning samt 5 x morgenmad og dagskørsel begge veje. I alt 6 dage. 
Dette er dog ikke endeligt fastsat og kan rykke en dag til den ene eller anden side, alt afhængigt af hotellet og guiderne 
som deltager på turen.

Programmet se sådan ud:
Vi kører tidligt søndag morgen d. 
16.09.07 eller mandag d. 17.09 07. og 
kører over Berlin og til Dresden. Sidst 
på dagen køres ind i Tjekkiet. 
Ankomst til hotellet. Indkvartering i dob-
beltværelser - eller enkeltsengsværelser 
efter ønske - alle med bad/toilet. 

I prisen indgår de normale udfl ugter til 
de kendte steder som f.eks. den gamle 
bydel – jødekvarteret – Karls broen - Slot-
tet og det Gule Marked.

Incl. i prisen er også besøg på krystalfabrik med rundvisning - tur til byen Karlstejn - sejltur på Moldau med spisning, 
alene den tur koster ca. 200,- kr. -
entre til krizik springvandet (vandorgel), - samt kort til metro, bus og sporvogn under hele opholdet.

Vi skal bor på Hotel Krystal - her kan man spise meget billigt - der er også beauty salon samt 300 meter til sporvogn.

Hvis der er interesse for det kan der også arrangeres en tur til 
Skoda fabrikkerne med fi lm - museum og rundvisning på fabrik-
ken, pris ca. 100,- kr.

Hotelpriserne er igen steget i Prag, men turen med ovenstående 
indhold og ved 40 deltagere incl.2 chauffører under hele turen, 
samt vejskat og bidrag til rejsegarantifond kan turen aves for: 
Kr. 2.595,-     tillæg for enkeltværelse kr. 400,-.

Kørsel i moderne langtursbus m. bl.a. video - køkken - toilet - vip-
pestole (ikke sovebus). Indkvartering på Hotel - i dobbeltværelser 
alle med bad/toilet. Kvartpension under opholdet, sluttende med 
morgenmaden på afrejsedagen. Stedkendt rejseleder med på turen. 
Samtlige vejskatter og dansk moms. Buskørsel: N.C. Møller.



Vingevanget Januar 2007 11

OBS !!
For at dette kan blive en realitet, må 
vi vide om du er interesseret i denne 
tur.
Vi vil derfor bede dig om at forhånd-
stilmelde dig, på nedenstående inden 
d. 31.01.07. 
Der er foreløbigt tilmeldt 15 personer 
og vi forventer hurtigt at få afsat re-
sten, så først til mølle. Faggruppe, stil-
ling og andet i den retning har ingen 
betydning – alle er velkomne.
Hvis det viser sig vi er nok tilmeldte, 
arrangerer vi turen lige efter tilmeldin-
gen og du skal herefter binde dig med 
en betaling på 500,- Kr. i depositum.

Tilmelding:

PRAGTUREN – Efteråret 2007

Navn:______________________________________________________________ Tlf:_______________________________

Adresse:______________________________________________________________________________________________

Arbejdssted:____________________________________________________________

Hvor mange deltagere:____________stk

Dette er ikke en bindende tilmelding, men et forhåndsønske.

Prag
Prag er hovedstad i Tjekkiet. Prag har omkring 1,2 mil-
lion indbyggere. Prag ligger i bakkerne på begge sider 
af Moldau fl oden. Byen regnes for en af Europas smuk-
keste hovedstæder, og Prag har da også fået tilnavnet, 
Den Gyldne Stad.  
Prag er velbevaret og man fi nder bygninger fra mange 
forskellige tidsepoker, gotik, rokoko, renæssance og 
ikke mindst jugendstilen, som Prag er kendt for. I Prag 
ligger også Mellemeuropas ældste universitet, der er 
grundlagt i 1348.

Tak til personalet i Psykiatrien i Århus Amt 
og kommuner
Fra Bestyrelsesmedlem Sørn Henrik Strand-Jensen, 
FAP, Foreningen af Psykiatribrugere.

Dette skulle have været en tale ved Psykiatriens julefrokost, men for at nå alle, kommer det i bladet i stedet.
Selvom jeg ikke altid er enig med jer i, hvordan indsatsen skal ydes, vil jeg på foreningens vegne gerne sige 
mange tak for jeres indlevende arbejde under disse svære vilkår, som psykiatrien befi nder sig.

For gennem mødet med jeres menneskelige indsigt og faglige kunnen, fi nder fl ere patienter deres lyspunkter og 
helbredelse.

Håber ikke, at fl ere og fl ere medarbejdere vil forlade psykiatrien, fordi I ikke magter den menneskelige smerte 
der opleves, som I på baggrund af tidspresset og den struktur, der er opbygget, ikke når at gøre noget ved.

Lad os i samarbejde fortsætte indsatsen nedefra, så udviklingen kan gå i den rigtige retning.

Tak og tak fordi jeg måtte bruge din tid på denne side.
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Psykiatriens Julefrokost 2006
Af Jesper Priskorn

Årets julefrokost løb af stablen d. 1. december, med stor tilslutning. 
Den sidste i Århus amt.
Desværre virkede det som om ledel-
sen overalt havde boykottet julefroko-
sten i år, ikke et særligt godt signal til 
medarbejderne.
207 tilmeldte, samt de der kom fra af-
tenvagt, andre julefrokoster, eller bare 
var lidt sent ude. 

Vi kan alle være stolte af at vi har ban-
ket en tradition op, der er så fl ot en 
opbakning til. Men mon det varer ved 
– vi ved endnu ikke hvad der sker i 
den nye region – men julefrokost skal 
der vel være og vi skal nok prøve at 
arrangere den næste også.

Anders Ørskov – eller nærmere be-
tegnet ” Konsulenten” Elrik Nørmo” 
fi k på mange måder folket op af sto-
lene – der blev grinet igennem for 
de fl este. 
Dette var i stedet for ledelsens jule-
tale, en tradition jeg syntes skal fort-
sættes. 

Orkesteret, var nyt og fi k en lidt svær 
start – lyden ville ikke lige det de ville, 
men de kom godt igen. Nogle kunne 
lide det og andre ikke – men sådan 
skal det åbenbart være.

De 4 unge herrer i baren, som også 
år efter år stillede op, for at betjene 
de tørstige sjæle, klarede det igen 
på glimrende vis og vi kan kun 
håbe de vil fortsætte.
 
Siden køkkenet begyndte at lave 
de tre buffetborde, har maden og-
så fået et par ekstra plusser. Det 
er mange mennesker at skulle til-
berede til. Tilsyneladende går det 
problemfrit. Godt og mørt kød, 
tilpas med tilbehør og fi n service 
ved bordene.

Vanen tro, vil Tove og jeg takke 
alle hjælperne for endnu engang 
at stille op til borddækning, opryd-
ning og diverse opgaver. 

Tak til Conny, Torben, Tove, 
Bent, Britt og Carsten, samt alle 
I andre der hjælper med opsæt-
ning af borde, lyd, blomster og 
meget mere.
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Uddannelse til alle –   

             Gælder også for dig!

Nu har der været snakket længe nok om uddannelse – nu sker der noget.
Allerede i februar 2007, starter det første hold.
Kompetenceudviklingskursus for behandlingspsykiatrien.
Vi har bedt din afdelingssygeplejerske/afdelingsleder pege nogen ud – dette skyldes 
det skal gå stærk – men også at der altid er nogen der råber højest og det skal bl.a. 
være de mere diskrete – der må komme med først, denne gang.
Resten af dine kollegaer følger senere……

Kompetenceudviklingskursus for social- og sundhedsassistenter og plejere m.fl . 
ansat i behandlingspsykiatrien i Århus Amt/Region Midt, Distrikt Øst

Formål:
Formålet er, at social- og sundhedsassistenter, plejere m.fl . udvikler og styrker deres faglige, sociale, personlige, re-
fl eksive og organisatoriske kompetencer. Hensigten er at deltagerne dermed forbedrer deres forudsætninger for at 
medvirke til at øge kvaliteten i psykiatrisk sygepleje og omsorg til den psykiatriske borger samt samarbejdet med 
brugere/pårørende af psykiatriske tilbud. Formålet er endvidere at øge deltagernes kompetencer i forhold til at 
indgå aktivt i nuværende og fremtidige udviklings-, forandrings- og omstruktureringsprocesser samt til deltagelse 
i yderligere uddannelse.

”Faglig bedømmelse af projektet er som udgangspunkt obligatorisk. Der kan dog efter aftale med over- og afdelings-
sygeplejersken og Uddannelsesafdelingen/Social- og Sundhedsskolen gives dispensation for bedømmelseskravet.

Dispensation kan f.eks. være relevant ved ordblindhed eller andre relevante fag - personlige grunde.”

Tidspunkter:
Introduktionsdag:           7/2  -2007
Modul 1:   19/2 -   9/3 -2007
Projektperiode 1:  5/3 - 23/3 -2007
Modul 2:  26/3 - 25/4 -2007
Projektperiode 2: 26/4 - 18/5 -2007
Modul 3:   21/5 - 12/6 -2007

For yderligere information se i Uddannelseskatalog 2007 s. 34-36 eller kontakt:
Social- og Sundhedsskolen, Århus
Kursus- og Efteruddannelsessekretariatet
Olof Palmes Allé 35 • 8200 Århus N
Telefon: 8741 2626 
E-mail-adresse: lfl @sosu.aaa.dk
www.sosuaarhus.dk
Uddannelseskonsulent, cand.mag. Lis Fibæk

Uddannelsesafdelingen 
Psykiatrien i Århus Amt
Skovagervej 2 • 8240 Risskov 
Telefon 7789 2326
E-mail-adresse: bkn@psykiatri.aaa.dk
www.psykiatri.aaa.dk
Uddannelseskonsulent, cand.scient.soc. Bo Kristian Nielsen
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Uddannelse til CARE- instruktør i 
Socialforvaltningen i Århus kommune
Af Britt Graabæk

Hermed en opfordring til alle FOA-
medlemmer, om at søge CARE-instruk-
tør uddannelsen. Det er første gang 
Århus Kommune forsøger sig med en 
”ensretning” i metode og tilgang til 
arbejdet. Ideen er, at vi sammen får 
et fagligt sprog og referenceramme. 
Recovery er jo ikke nogen ny opfi n-
delse, og de fl este medarbejdere vil 
argumenterer for, at de altid arbejder 
recovery orienteret. Det kan sandsyn-
ligvis forventes at alle ressourcer i for-
hold til kursus og efteruddannelse i år 
2007 vil tilgå CARE-projektet.
Der kan være en bekymring for at 
FOA-medlemmer vil blive sorteret fra, 
for at have dårligere kompetencer end 
andre medarbejdere, da vi for det før-
ste ikke er blevet tilbudt efteruddan-
nelse på samme niveau, her tænkes 
på vores rotationsprojekt, hvor FOA-
medlemmer ikke er blevet tilbudt dele 
af diplom uddannelse, men anden 
efteruddannelse evt. dele af ergote-
rapeut uddannelse. Det er ydermere 
et problem, at vi ikke når at få denne 
efteruddannelse, inden CARE-uddan-
nelsen går i luften. Dette er påpeget 
overfor ledelsen, men det får mig til at 
understrege, hvis der er FOA medlem-
mer som får afslag på CARE-instruk-
tøruddannelsen, så få en begrundelse 
og afl ever denne hos din tillidsmand, 
så vil vi forfølge det eventuelle ulige 
i udvælgelsen. 
 I det følgende er der et udpluk af det 
interne oplag af uddannelsen, taget frit 
fra ansøgningsopslaget.

Alle fuldtidsansatte - og fastansat-
te i psykiatrien i Århus Kommune, 
herunder medarbejdere med bru-
gerbaggrund samt forsorgs- og mis-
brugsområdet har fået mulighed for 
at søge følgende CARE instruktør ud-
dannelse.

Som et led i Socialforvaltningens ønske 
om at styrke en recoveryorientering 
skal der uddannes 17 instruktører i en 
samlet uddannelse i psykosocial reha-
bilitering. Uddannelsen gennemføres 
i et samarbejde mellem Center for So-
cialfaglig Udvikling, Århus Kommune 
og STORM rehabilitering i Holland.

Instruktøruddannelsen gennemføres 
i perioden marts 2207- februar 2008. 
Deltagerne opnår efter endt uddannel-
se og træning titel som certifi ceret in-
struktør i CARE. Der uddannes i alt 17 
instruktører fra psykiatri samt forsorgs- 
og misbrugsområdet, og instruktø-
rerne skal efterfølgende uddanne 
øvrige medarbejdere. Instruktørerne 
bibeholder nuværende job og tilknyt-
tes uddannelsen i gennemsnit 1.5 dag 
om ugen.
Instruktøruddannelsen foregår i År-
hus og undervisningen gennemføres 
på engelsk af undervisere fra STORM 
rehabiliteringscenter i Holland. Ud-
over egen uddannelse skal man som 
instruktør indgå i et betydeligt udvik-
lingsarbejde, da CARE modellen skal 
omsættes og udvikles i forhold til dan-
ske vilkår og lovgivning.

Følgende uddannelses- og erfaringsmæs-
sige kompetencer forventes eller betragtes 
som en fordel:
Social- eller sundhedsfaglig uddan-
nelse på videregående niveau, anden 
tilsvarende uddannelse eller på anden 
vis erhvervet erfaring som svarer til 
uddannelse på dette niveau.
Egne brugerforløb gennem hele ud-
dannelsesforløbet
Engelskkundskaber således at under-
visningen og supervision kan modta-
ges på engelsk
Undervisningserfaring
Evner til formidling
Erfaring med at arbejde projektorien-
teret og tværfagligt

Derudover forventes en række person-
lige kompetencer som at være:

Engageret og brænde 
for nye tiltag
Være ambassadør for recovery-til-
gangen og dermed grundlæggende 
værdier som personorientering, per-
soninvolvering, selvbestemmelse/valg 
og udviklingspotentiale
Vedholdende og kunne mestre ar-
bejdet i et felt, hvor der mødes mod-
stand
I stand til at lære og omsætte nyt stof 
samt formå at arbejde selvstændigt 

med udvikling og lærebogsmateriale
Visionært tænkende
Udadvendt og besidde gennemslags-
kraft

Instruktørerne bibeholder nuværende 
lønniveau under uddannelsen, herun-
der løntrin og faste tillæg, men ikke 
evt. særydelser som eksempelvis af-
ten/nat/weekendtillæg. Efter endt ud-
dannelse vil instruktørerne modtage et 
funktionstillæg i de perioder, hvor de 
underviser. Tillægget forhandles med 
de faglige organisationer.
For yderligere oplysninger se under 
www.aarhuskommune.dk/recovery-
orientering. 

Britt Graaand
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Psykiatrien i Århus Amt får hæder for indsats i 
skizofreni-behandling
Hædersprisen, Den Gyldne Skalpel, 2006, går til holdet bag OPUS

Dagens Medicins hæderspris, Den Gyldne Skalpel 2006, går til holdet bag OPUS, der opsporer psykotiske unge og gi-
ver dem et tidligt behandlingstilbud
OPUS blev etableret i 1998 som et forsøgsprojekt på Psykiatrisk Hospital i Århus og Bispebjerg Hospital i København.
Chefl æge Per Jørgensen er glad og stolt over at få tildelt Den Gyldne Skalpel, som han modtager med tre kolleger fra 
København.

Prisen Den Gyldne Skalpel uddeles af avisen Dagens Medicin  

- Det er glædeligt, at indsatsen i ski-
zofrenibehandling af unge bliver gjort 
synligt og anerkendes. Der bliver gjort 
et kolossalt stort arbejde af medarbej-
derne i OPUS-klinikken, og resulta-
terne viser også, at patienterne høster 
af indsatsen, siger Per Jørgensen.
OPUS-klinikken tilbyder et to-årigt be-
handlingsprogram for unge patienter, 
som indbefatter individuelle samtaler 
med en fast kontaktperson, psykoedu-
kation (undervisning i skizofreni) for 

både patienter og pårørende, social 
færdighedstræning og terapigrupper. 
OPUS er ikke mindst kendetegnet ved 
et tæt samarbejde med de pårørende i 
samarbejde med fl erfamiliegrupper.
Grundideen bag OPUS er at knytte 
den unge psykotiske patient til et fast 
team af behandlere. Det sikrer samspil 
og sammenhæng mellem den ambu-
lante, den sygehusbaserede og den 
sociale indsats.

Opgør om fremtidens psykiatri
Danskere med en psykotisk lidelse 
bør have en behandlingsgaranti. Det 
mener alle de centrale eksperter inden 
for psykiatrien, der nu går sammen for 
at lægge pres på regeringen og Folke-
tinget for at ændre de politiske planer 
på området.
Forslaget fremgår af en netop offentlig-
gjort rapport fra Danske Regioner.
Behandlingsgarantien skal i første om-

gang omfatte 100.000 psykisk syge 
børn, unge og voksne. 
Garantien skal indfases over de næste 
fi re-fem år og vil koste op imod en mil-
liard kroner. På sigt skal også mange 
af de omkring 800.000 danskere, der 
skønnes at lide af depression, angst, 
anoreksi eller andre ikke psykotiske 
lidelser, blive omfattet af garantien, 
i takt med at den nødvendige be-

handlingskapacitet bliver opbygget, 
lyder forslaget. Selv om der gennem 
de senere år er pumpet millioner af 
kroner ind i
psykiatrien, er det dog ikke lykkedes 
at følge med den stigende efterspørg-
sel, og der er i øjeblikket stor mangel 
på speciallæger.

Mandagmorgen 20. november 2006

Plan for behandlingsgaranti i psykiatrien
Flere psykologer skal inddrages i psy-
kiatrien, hvis regionerne skal kunne 
give en reel behandlingsgaranti. I den 
forbindelse præsenterer Danske Regi-
oner løsninger til at opfylde en sådan 
behandlingsgaranti i psykiatrien.
Ventelisterne i psykiatrien er uhold-
bare. Det er der politisk enighed om. 

Og nu har Danske Regioner skrevet en 
rapport, der ser på udfordringerne, og 
hvordan det kan løses. De opstiller to 
løsninger: Frit valg eller behandlings-
garanti. Men formanden for Danske 
Regioner er ikke i tvivl.
”Vi foretrækker en behandlingsgaranti 
inden for de nuværende rammer. Det 

handler om, at vi på den måde kan 
sikre at speciallægerne ikke fl ytter fra 
det offentlige til det private, og på den 
måde ødelægger vores muligheder for 
at vægte de akutte tilfælde højest,” si-
ger Bent Hansen.
Altinget 28. november 2006
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Stemmehøring 8. november 2006
Af Jesper Priskorn

FOA Psykiatri afholdt d. 8. november en temadag om stemme-
høring på Psykiatrisk Hospital og det må siges at være en succes 
– der var 100 deltagere, fra det meste af Midtjylland.

Vi blev introduceret til emnet af Trevor Eyles, som men simple 
midler, nemlig en lyd optagelse som blev spillet samtidigt med 
han snakkede, illustrerede hvordan stemmerne påvirker ens kon-
centrationsevne og gav et tydeligt billede af hvad stemmehørere 
er udsat for.

Der hvor vi nok alle vågnede helt op, var der hvor stemmehø-
rerne fortalte om deres oplevelser og deres hjælp til at styre stem-
merne.
Det gav stof til eftertanke, de fortalte tydeligt at den hjælp de nor-
malt havde fået, nemlig medicin – ikke havde fjernet stemmerne, 
men andre symptomer.
Efter de nu havde lært at styre stemmerne, var deres liv blevet et 
helt andet og de kunne for en stor dels vedkomne – trappe ned 
i den medicin de ellers fi k.

Det var for mig en ”AHA” oplevelse, som satte nogle spørgsmål 
ved vores traditionelle behandling og gav mig en meget større 
forståelse for det at høre stemmer.
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Birkeparken, Silkeborg
 .
Af Social og sundhedsassistent Mona Lundsgård

Jeg har lyst til at sende en lille beskrivelse af min arbejdsplads Birkeparken i Silkeborg. 
Vi er indtil 1.1. 07 et amtslig socialpsykiatrisk botilbud, primært et unge tilbud i alderen 18-30 år med plads til 13 bru-
gere. Vi er en del af socialpsykiatrien region Silkeborg. 
Efter 1.1 07 overgår vi til kommunen. 
På min arbejdsplads er vi 12 ansatte + en leder. 
Vi er tværfaglig sammensat og gruppen består af ergoterapeuter, pædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedsas-
sistenter. 
Vi har social og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende.

Birkeparken åbnede for ca. 4 år siden og har siden været i en spændende udvikling. 
Vi er gået fra en meget regelstyret ledelse til en værdi styret ledelse, hvilket har været meget inspirerende for arbejds-
pladsen.
Vi er bortset fra lederen og klinisk vejleder alle ansat på 37 timer i skiftende vagter inkl. rådighedsvagter om natten, 
hvor brugerne har mulighed for at kontakte os.
Vi har delt brugere og personale i 2 teams. Alle er kontaktperson for 1-2 brugere.

Vi har en god humor i huset, med kærlige drillerier i hverdagen, hvilket er med til at give overskud til de problemstil-
linger vi selvfølgelig også står i, både som brugere og personale.
Vi har en god opmærksomhed på hinanden i hele huset. Vi har meget fokus på trivsel og vægter tiltag der fremmer.

Vores brugere har indfl ydelser på langt de fl e-
ste beslutninger der træffes og er også med ved 
nyansættelser i huset. 
Der er brugermøde hver mandag aften hvor 
både beslutninger træffes, opgaver planlægges 
og emner drøftes.

Samarbejdet styrkes via vores teams, som er 
tværfaglige sammensat. 
Her byder vi alle ind med det vi kan bidrage 
med i forhold til arbejdet med brugerne. 
Vi har teammøder ca. hver 3. uge, hvor vi plan-
lægger og sparrer med hinanden ud fra bruger-
nes handleplaner.
Vi har regelmæssig temamøder/dage hvor hele 
personalet mødes og tager emner op som vi skal 
have arbejdet med og udviklet på.

Vi har stor indfl ydelse i vores arbejde og kan 
stort set selv planlægge vores opgaver. Vi har 
alle vores ansvarsområder, som er valgt ud fra 
interesser, lyst og kunnen. ´

Vi har en leder der inspirere til at alle kommer 
på banen og som tror på den enkelte.
Der sker mange nye spændende tiltag inden 
for psykiatrien og i Birkeparken er der altid en 
stor energi på at udvikle metoder som vi tror 
på der virker.

Vores arbejdsplanlægning har vi alle stor ind-
fl ydelse på med respekt for at hverdagene skal 
kunne hænge sammen. Arbejdsplanerne laves 
udefra den enkeltes ønske i så vid udstrækning 
som mulig.

ARBEJDSPLADSKONKURRENCE
Social- og Sundhedssektoren i Silkeborg udskrev i 2006 en konkurrence, hvor 
man ville sætte fokus på den gode arbejdsplads.
Sektoren mener, det er vigtigt, at FOA s faggrupper diskuterer faglighed med 
hinanden og andre faggrupper i hverdagen.
Faglighed er en vigtig forudsætning for, at patient, klient og borger får den rette 
pleje og omsorg,
uanset om man er indlagt på et sygehus, bor på en institution, eller får hjælp fra 
hjemmeplejen.
Social- og sundhedssektoren ved der fi ndes mange gode arbejdspladser, hvor 
medarbejderne trives og er involveret i planlægningen af det daglige arbejde.

Opgaven gik ud på at beskrive sin arbejdsplads på følende punkter:

Hvorfor synes du at din arbejdsplads er en god arbejdsplads?
Hvordan er samarbejdet og det tværfaglige samarbejde?
Hvordan har du indfl ydelse på din dagligdag?
Hvordan er mulighederne for kompetenceudvikling?
Hvordan udvikler I fagligheden?

Mie Andersen og Lotte Meilstrup fra Hovedforbundet var behjælpelig med at 
vælge vinderne.
Noget som var fælles for alle besvarelserne:
      
            Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø
            Udfordringer
            Efteruddannelse og kompetenceudvikling
            Synlig ledelse

1. præmien gik til Them Udegruppe, som vandt en bowlingaften med spisning 
for hele personalegruppen inkl. nærmeste leder.
2. præmien gik til Bøgehaven i Galten, som vandt rundstykker og ” basser” til 
hele gruppen inkl. nærmeste leder. 
3. præmien gik til BIRKEPARKEN, en socialpsykiatrisk institution i Silkeborg 
som vandt en kurv med frugt og chokolade.

Alle vinderne fi k desuden et diplom og et lille træ som symbol på, at det er 
vigtigt at give omsorg og pleje, hvis noget skal kunne gro.

Mona Lundsgårds besvarelse fra BIRKEPARKEN til konkurrencen bringer 
VINGEFANGET her:
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Vores muligheder for udvikling gennem kurser og uddan-
nelse er ganske gode og tager udgangspunkt i hvad der 
er relevant for samarbejdet med brugerne. Udover dette 
udvikles fagligheden via vores forskellige uddannelser og 
erfaringer.
Vi forsøger gennem dialog og nærvær at møde vores bru-
gere lige netop der hvor de er i deres liv, for det er jo dem 
som er eksperterne.

Hver dag har vi en halv times faglig refl ektion, for de der 
har mulighed for at deltage.

Vi har hver måned supervision med ekstern superviser. 
Desuden arbejder vi med at udvikle vores kollegiale su-
pervision.
Vi har på tværs i vores organisation arbejdet med videre-
udvikling og har udgivet 3 kompetenceaviser. 
Disse kan læses på Socialpsykiatriens Silkeborg-regionens 
hjemmeside.
Dette er bare en kort beskrivelse af min daglige arbejd-
plads og hvor ville det være skønt at kunne være med til 
at vinde en lille præmie som kunne deles med mine kære 
kolleger.

Kære brevkasse
Jeg er en mand på 45 år og lykkelig gift med min dejlige hustru. 
Den seneste tid har min kone købt meget nyt tøj. Hun er også begyndt at gå meget ud alene. Når jeg spør-
ger hvem hun er sammen med, svarer hun altid, ”ikke nogen du kender”.
I forgårs ringede hendes mobil, og da jeg ville række hende den, vrissede hun at jeg aldrig skulle røre 
hendes tlf.
Hver torsdag når hun kommer hjem, bliver hun sat af nede af vejen. 
I torsdags besluttede jeg mig for at fi nde ud af, hvem der kører hende hjem, så jeg gik ud i indkørslen og 
gemte mig bag min BMW. 
Da jeg kiggede ned, så jeg til min store overraskelse, at den lækkede lidt olie. 

Nu er mit spørgsmål: 
Er det normalt at en BMW 750 lækker olie når den kun har kørt 30.000 km?
Kærlig hilsen en bekymret mand
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Pen-Sam Nyt 
Af Jesper Priskorn

Pen – Sam har I øjeblikket et Mobilt pensi-
onskontor (Bus) på vejene og der kan du få 
gennemgået din pensionsordning. 
Du har fået brev fra Pen-Sam indenfor den 
sidste måned om hvor og hvornår bussen 
kommer forbi dig.
Bussen kommer forbi Psykiatrisk Hospital d. 
15 og 16. januar – begge dage kan du komme 
forbi mellem kl. 08.00 og 19.00. 
Bussen vil stå bag bygning 20 A.
Jeg syntes det er en rigtig god ide og tror 
der er mange af jer, der ikke ved hvad jeres 
pension størrelse er.
Det er muligt at ændre på pensionens stør-
relse og hvordan den skal være, også i bus-
sen.
Men bare det at vide hvad man kan forvente og om det er nødvendigt med en supplerende pensionsordning, vil for de 
fl este være en god ide, det er træls først at opdage det – den dag man går på pension, at det ikke lige var, hvad man 
forventede.

Tjenestemand  !!
Er du tjenestemandsansat, er du også en del af Pen-Sam, 
det vil sige, du får pension af dine funktionstillæg/kva-
lifi kationstillæg og den del bliver indsat på Pen-Sam 
pension – men får du en opgørelse over disse penge? 
– Hvis NEJ – så syntes jeg du skal spørge i bussen om 
hvor de bliver af.

Så snyd ikke dig selv, få tjek på din pension - kom for-
bi.

2006 et godt år for Pen-Sam’s kunder
Kunderne i Pen-Sam’s fi re pensionskasser kan være tilfredse med året. Pensionskassen for Trafi kfunktionærer får i år 
Pen-Sam’s højeste kontorente på 6,25 % efter skat. De tre andre pensionskasser får alle en kontorente på 5,25 % efter 
skat. Samtidig bliver der i kasserne udbetalt omkring 60 millioner kroner i risikobonus.  
I Pen-Sam Liv får de kunder, der har en pensionsordning med 0 % i grundlagsrente en kontorente på 6 % efter skat for 
2006. Alle andre pensionsordninger i Pen-Sam Liv får en kontorente på 5 % efter skat. Samtidig er der et stort risiko- og 
omkostningsoverskud, som betyder, at der bliver fordelt cirka 540 millioner kroner i risikobonus og cirka 65 millioner 
kroner i omkostningsbonus til Pen-Sam Liv’s kunder.
- Vi er meget tilfredse med årets kontorrenter, som skyldes en solid økonomi. Vi er i særdeleshed tilfred-
se med, at vi kan tilbyde vores kunder nogle af markedets bedste renter – igen. Dermed indfrier vi også op-
gaven med at sikre, at vores kunder får mest muligt pension for pengene, siger direktør Palle Olsen, Pen-Sam. 
 
Dennis Kristensen, formand for FOA – Fag og Arbejde siger: - Jeg er meget tilfreds på mine medlemmers vegne over, 
at Pen-Sam kan give en kontorenter på op til 6,25 % på medlemmernes pension.
Den 1. april i år overtog Pen-Sam PMF-Pension. Den aktivsammensætning og økonomi selskabet havde ved overtagel-
sen, har dannet grundlaget for årets afkast og kunderne i PMF-Pension får en kontorente på 3,01 % efter skat i 2006. 
Denne kontorente vil også gælde i 2007.
Pen-Sam er en udviklingsorienteret fi nansiel virksomhed, der blandt andet leverer arbejdsmarkedspension og supple-
rende forsikrings- og bankprodukter til ca. 300.000 kunder, der fortrinsvis er ansat efter overenskomster indgået af FOA 
- Fag og Arbejde.
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Skift bank og scor mindst 5.000 kr.
”Skift bank og scor kassen”, skriver 
Berlingske Tidende den 14. november 
2006 med henvisning til beregninger, 
der viser, at en almindelig familie kan 
spare tusindvis af kroner ved at skifte 
til Pen-Sam Bank. 
”Der er en prisforskel på langt over 
5.000 kr. på Pen-Sam Bank, der er 
billigst, og den dyreste”, skriver Ber-
lingske Tidende.  Ifølge Berlingske ko-
ster det i Pen-Sam Bank 12.394 kr. om 
året for en typisk familie med to børn, 
der bor i ejerbolig, at bruge Pen-Sam 
Bank. Den samme familie ville skulle 
af med 18.021 kr. om året i den dyre-
ste bank i sammenligningen. 

Berlingske Tidende har lavet sammen-
ligningen ved hjælp af internetsiden 
www.pengepriser.dk, som er etableret 
som et samarbejde mellem pengeinsti-
tutterne og Forbrugerrådet. 
Enhver kan selv gå ind og sammen-
ligne priser, enten på enkelte bank-
produkter eller ved at sammenligne 
de modelfamilier, som der fi ndes reg-
neeksempler på inde på www.pen-
gepriser.dk. 
Berlingske Tidendes regnestykke byg-
ger på ”Familie 3” blandt eksemplerne 
på pengepriser.dk. 
Besparelsen på mere end 5.000 kr. ved 
at skifte til Pen-Sam Bank er oven i kø-

bet beregnet ved at sammenligne de 
25 banker, der er billigst. Besparelsen 
kan derfor være endnu større. 
Det fremgår også, at Pen-Sam Bank i 
eksemplet er hele 1.264 kr. billigere 
end den næst billigste bank. 
Bemærk: 
Af artiklen i Berlingske Tidende frem-
går det fejlagtigt, at Pen-Sam Bank 
alene er forbeholdt medlemmer af 
FOA. Det er ikke korrekt, Pen-Sam 
Bank kan benyttes både af kunder i 
Pen-Sam og af medlemmer af FOA, 
samt deres nærmeste familie og hus-
standsmedlemmer. 

En forsikring til individuelle ønsker og behov
DAGPENGE+ er en supplerende ar-
bejdsløshedsforsikring, som kan teg-
nes af medlemmer af FOA og OAA 
(FOA’s a-kasse). Forsikringen dækker 
ved arbejdsløshed og er et supple-
ment til de dagpenge, der udbetales 
fra a-kassen. 
DAGPENGE+ er en fl eksibel forsik-
ring, der kan sammensættes, så den 
passer til den enkeltes økonomi. 
Forsikringen tegnes i moduler af 1.000 
kr., og man bestemmer således selv, 
hvor stor man ønsker, den månedlige 
udbetaling skal være. Man kan få fra 
1.000 kr. og op til 14.000 kr. oven i 
dagpengene. Dog kan man højest få 
en dækning, der inklusive dagpenge 
giver op til 90 % af den nuværende 
løn. (Beregnet på samme måde som 
a-kassen gør det: månedsløn inklusive 

eget pensionsbidrag, men fratrukket 
arbejdsmarkedsbidrag.)
Man vælger også selv, om man vil have 
en dækning på 3, 6 eller 12 måneder, 

og om man ønsker udbetalingen af 
DAGPENGE+ 1, 2 eller 3 måneder inde 
i arbejdsløshedsperioden.

En Lille Fest
En dansk landmand syntes efterhånden, at Danmark var blevet for lille for ham og emigrerede til Australien. 
Han fandt sig en masse land in the middle of nowhere - hér havde han det fi nt - masser af free space. 
Efter et års tid i total ensomhed for ham kørte en herre op foran døren. 
Adspurgt svarede han, at han jo var hans nærmeste nabo og ville lige hilse på. Han boede sådan más o menos 
et par hundrede kilometer fra ham. 
Ved afskeden og efter en god dag inviterede naboen til Nytårsaften. Dét ville vor landsmand da gerne og spurgte 
ham lige på falderebet, hvordan arrangementet mon skulle forløbe?
 ’ Jow ’, sagde naboen, ’ det er noget mad, masser af drikkelse og ender med drugs og sex’. 
Det afskrækkede ikke vor mand, det ville han gerne og huskede lige at spørge til dresscoden.  
Hvortil naboen replicerede, at det sku’ han ikke tænke så meget på, for de ville kun blive 2 personer....



Vingevanget Januar 2007 21

Opfølgning på spørgsmålet om feriepengene der blev væk...

”Som man råber i skoven får man svar”
Af Kim Elo Hansen, R 3
Et fi nt lille mundheld, men jeg må jo ikke have råbt særligt tydeligt, for udover at ville takke Kirsten Normann for ind-

lægget, hvori hun jo ganske rigtigt be-
mærker en vis sarkasme, så er der ikke 
nogen grund til at takke for mere, da 
jeg ikke fi k svar på det vigtigste.
Jeg kan ikke forstå at der er forskel 
på det beløb man har optjent og det 
beløb det så senere kommer til ud-
betaling. For pengene anvises jo på 
et eventuelt feriekort ved fratrædelse, 

men ellers forsvinder de penge åben-
bart sporløst?? 
Og derfor er det at jeg mener at FOA 
har et stort ansvar for at få den ind-
gåede aftale fjernet, for hvordan kan 
en faglig organisation være med til at 
indgå en aftale der ganske klart er til 
ugunst for den enkelte? Og når vi i 
Danmark har en lov der varetager ar-

bejdstagerens tarv i forbindelse med 
optjening og afvikling af ferie, med 
hvilken ret eller lov kan man så op-
hæve Ferieloven? Som jeg ser det må 
Ferieloven da være over en ferieaftale, 
aftalt mellem to interesseorganisatio-
ner, Amtsrådsforeningen og KTO.

Resumé:
Når man som fuldtidsansat påtager sig overarbejde bliver man snydt for feriepenge af den præsterede eks-
travagt. Man har jo ”ret” til at afholde ferie med løn, og hvis man læser nederste linie på lønsedlen kan man 
se hvor mange penge man har optjent til det efterfølgende ferie år og mange er formentlig blevet overrasket 
over at når man indgår i et nyt optjenings år pr 1.januar - så er beløbet pludselig barberet ned til 0 kr.
Mit eksempel var en fi ktiv persons forhøjede årsindtægt, på grund af meget overarbejde:
Eksempelvis en årsindtægt på 400 000 kr., feriepengene heraf, de ca. 12,5 % bliver ca. 48 000 kr. Men hvis 
man så har ”ret” til de 5 + 1 ugers ferie med løn og har ca. 25 000 kr. i almindelig månedsløn, så bliver det 
altså kun ca. 37 500 kr. der bruges af de 48 000 kr. 
Mit oprindelige spørgsmål var: 
”Hvem har taget mine penge?”
- for der er altså en manko på ca. 10 500 kr. i difference mellem det beløb som fi gurerer på bundlinien på 
lønsedlen og det beløb man afl ønnes med under ferie.
Hvis man vælger at se stort på et der med ”....kontinuitet i plejen...” og vælger at tage de ekstra vagter gen-
nem et vikarbureau, så får man et feriekort fra det pågældende vikarbureau med anvisning på det fulde 
beløb --- og har haft en større timeløn undervejs......
Det groteske er at hvis man vælger at fratræde sin stilling, eksempelvis pr 31.december.....så kommer det 
fulde beløb til udbetaling på et feriekort. Altså er pengene, de oprindelige 48 000 kr., blevet sat til side, men 
forsvinder sporløst når man runder nytåret det pågældende år.
Jeg har forsøgt at få et svar via HR-.afdelingen her på stedet, men her er man heller ikke i stand til at for-
klare hvor pengene reelt forsvinder hen. 
Derfor vil det være rart at høre om FOA kan forklare hvordan medlemmerne blev stillet dårligere end Fe-
rieloven foreskriver. 

Kære Elo
Af Kirsten Normann
Afdelingsformand FOA Århus

Jeg er stadig af den opfattelse, at dine 
optjente feriepenge bliver udbetalt til 
dig, og er det ikke tilfældet, så er der 
sket en fejl. Hvis dit regnestykke er 
fi ktivt, så er det svært at afprøve sa-
gen i praksis, men har du et konkret 
eksempel på, at du er blevet snydt, 
så vil jeg stadig foreslå, at du retter 
henvendelse til afdelingen, så vi kan 
afprøve sagen. 

Herudover vil jeg blot præcisere et par 
forhold. Der er forskel på ferieloven 
og ferieaftalen. Ferieloven er vedtaget 
af folketinget og gælder alle. Ferieaf-
talen er indgået mellem KTO og KL, 
Amtsrådsforeningen m.fl . Ferieaftalen 
må ikke forringe ferielovens bestem-
melser. Aftalen er derfor primært en 
præcisering i forhold til de offentligt 
ansattes vilkår. Det er eksempelvis 

derfor, at du kun kan læse om den 
6. ferieuge i ferieaftalen, for netop 
denne uge er en overenskomstbe-
stemmelse. 

Jeg vil som sagt opfordre dig til, at du 
retter henvendelse til afdelingen, så vi 
kan afprøve en konkret sag i praksis. 
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Nyt fra
fællestillidsREPRÆSENTANTEN FOAAf Bent Hvolby

Talmagi og/eller talmisbrug
Plejere og sosuass. er blevet udråbt til 
at være de mest utilfredse medarbej-
dere i psykiatrien. 
Og det hænger så ifølge ledelsen sam-
men med at disse er de dårligst ud-
dannede.
Her henvises der til tallene i AKU 
undersøgelsen fra 2003. Når jeg ser 
tallene i nævnte AKU undersøgelse 
nærmere efter i sømmene kommer jeg 
til et ganske andet resultat. 
Stillingsgrupperne er oplistet efter 
tilfredshedsindeks med de mindst til-
fredse først:

Stillingskategori   Tilfredshedsindeks
1. Portører 56,0
2. Teknisk personale 63,7
3. AC (akademikere) 68,0
4. Ergoterapeut 68,1
5. Andre faggrupper 69,3
6. Sosu-assistent 70,0
7. Plejer 70,1
8. Socialrådgiver 71,0
9. HK-kontor 71,1
10. Lærer 71,2
11. Sygeplejerske 71,5
12. Læge 73,1
13. Psykolog 73,3
14. Pædagog 73,6
15. Lægesekretær 73,9
16. Husassistent/Rengøring 78,0
17. Fysioterapeut 83,4

Det er værd at bemærke, at det gen-
nemsnitlige tilfredshedsindex i Århus 
Amt er 69,7.
Så plejere og sosu-assistenter er gene-
relt mere tilfredse end medarbejderne 
er i Århus Amt.

I PAARIS undersøgelserne var det 
overlægerne der var de mest util-
fredse.

Og i denne AKU undersøgelse må vi 
konstatere, at de akademisk uddan-
nede fortsat er mere utilfredse end ple-
jere/sosuass. og øvrige faggrupper.

Det kan vel ikke undre, at det perso-
nale der er helt i front med patientkon-
takt i døgnets 24 timer gør indsigelse 
mod de dårlige arbejdsvilkår de har og 
den pleje de kan tilbyde patienten. 
Derfor synes det ikke rimeligt, at ple-
jere/sosuass. i pressen skal udråbes til 
at være utilfredse, når problemet reelt 
ligger ved ledelsen. 

Vi har stadig til gode, at afdelingsle-
delserne træder i karakter og defi nerer 
præcist hvilke opgaver vi skal udføre. 
Det er jo afdelingsledelserne der er 
ansvarlige for, at vi har et sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 
arbejdsmiljø.

Og vi skal ikke glemme, at i Århus 
Amt er det velkomment og legitimt at 
påpege forhold, som ikke er forenelige 
med et godt arbejdsmiljø, en god pleje 
eller et ordentligt sprogbrug.

Såfremt du føler, at du ikke kan bruge 
din grundlovssikrede ytringsfrihed af 
frygt for repressalier, vil vi meget op-
fordre dig til at kontakte tillids- eller 
sikkerhedsrepræsentanten, som så kan 
være behjælpelig med at føre ordet. 
Ligeså vil vi gerne hjælpe dig med at 
formulere dine problemstillinger.

Og glem ikke at bede næstformanden 
i dit LMU om at få sat punkter dags-
ordenen, hvis du går og tumler med 
noget. Dialogen skal primært ske på 
LMU og synes du, at der ikke rigtig 
sker noget alligevel, så er der andre 
veje at gå.

Stress
Stressniveauet er blevet højt. Nye un-
dersøgelser viser, at århusianernes 
sygefravær på grund af stress nu har 
overhalet københavnernes.
Arbejdsmedicinsk Klinik fremhæver, 
at væsentlige årsager til stress er for 
mange opgaver til for få hænder og 
mange omstillinger.
Og det er vel netop billedet i psykia-
trien. 
I sidste nr. af psykiatriens blad PS ud-
taler udvalgsformand Louis Rolander, 
at omstillingerne i psykiatrien nok er 
gået for hurtigt.

Skal vi have nedbragt sygefraværet, så 
må vi have en ledelse, som kan sikre 
gode og ordentlige arbejdsforhold og 
dermed et godt arbejdsmiljø.
Fra ledelsesniveau hører jeg, at et højt 
sygefravær ikke nødvendigvis er betin-
get af et dårligt arbejdsmiljø.
Gennem de sidste mange år har vi på-
peget de vanskelige arbejdsforhold vi 
har, hvor vi næsten altid må høre, at 
en højere normering ikke er løsningen. 
Og det kan da være rigtigt nok. Men så 
må løsningen jo være væsentlig færre 
patienter og opgaver.

Men der sker bare intet, som ændrer 
på frontpersonalets vilkår og tilfreds-
hed, så vi må imødese den kommende 
AKU undersøgelse som tænkes påbe-
gyndt til februar.
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Barselsudligningsordning for Region Midtjylland
Bestemmelserne i barselsudlignings-
ordningen for Region Midtjylland skal 
drøftes i MT-HSU inden den politiske 
behandling.

HR-afdelingen og Økonomisk afdeling 
har i samarbejde udarbejdet vedlagte 
notat, der gennemgår et forslag til ud-
formningen af barselsudligningsord-
ningen for Region Midtjylland. 

Som det fremgår af notatet lægges 
der op til, at der i Region Midtjylland 
etableres en barselsudligningsordning, 
hvor der tages udgangspunkt i den 
centralt Indgåede
aftales minimumsbestemmelser for 
udligning af samtlige arbejdspladsers 
udgifter til ansatte, der modtager sæd-
vanlig løn under graviditets-, barsels- 
og adoptionsorlov i henhold til aftale 
om fravær af familiemæssige årsager.

Herudover vil det være muligt lokalt at 
beslutte at supplere refusionen til de 
lokale afdelinger/enheder afhængigt 
af særlige behov eller hensyn.

Det foreslås at den centrale barselsud-
ligningsordning for Region Midtjylland 
evalue res efter et år.

Det indstilles at
· der, i henhold til den centralt indgå-
ede aftale, etableres en Ved overens-
komstforhandlingerne i 2005 blev der 
mellem Amtsrådsforeningen og KTO 

indgået aftale om udligning af udgifter 
til barsels- og adoptionsorlov. Aftalen 
in debærer:

· at Region Midtjylland skal etablere 
en barselsudligningsordning senest 1. 
ja nuar 2007.
· at Barselsudligningsordningen skal 
sikre en økonomisk udligning mellem 
samtlige arbejdspladser ved Region 
Midtjylland.

Formålet med den økonomiske udlig-
ning mellem samtlige arbejdspladser 
Inden for kommunen eller regionen 
er at udgifter til ansatte under gravidi-
tets-, barsels- og adoptionsorlov ikke 
skal påhvile den enkelte arbejdsplads 
alene. Formålet med afta len er også 
at understøtte et arbejdsmarked med 
lige muligheder for kvinder og mænd, 
samt at mindske den spidsbelastning 
på arbejdspladsen, der opstår, når 
en medarbejder er fraværende i læn-
gere tid.

Aftalen fastsætter minimumsbestem-
melser for udligning af samtlige ar-
bejdspladsers udgifter til ansatte, der 
modtager sædvanlig løn under gravi-
ditets-, barsels- og adoptionsorlov i 
henhold til aftale om fravær af fami-
liemæssige årsager.

· central barselsudlig ningsordning 
gældende for alle arbejdspladser ved 
Region Midtjylland, som byg ger på en 

refusionsmodel med 80 % udligning af 
forskellen mellem dagpengere fusionen 
fra orlovshavers bopælskommune og 
den ansattes sædvanlige løn (Lønmo-
dellen).

- lokalt kan besluttes at supplere refu-
sionen til de lokale afdelinger/enhe-
der afhængigt af særlige behov eller 
hensyn

- forslaget drøftes i MT-HSU den 30. 
november 2006 og efterfølgende be-
handles politisk

- barselsudligningsordningen for Re-
gion Midtjylland evalueres efter et år

Ovenstående blev fremlagt for med-
arbejdersiden til godkendelse. Med-
arbejdersiden argumenterede for at 
udligningsordningen blev på 100% i 
stedet for de 80%. Man henholdt sig til 
beregninger fra Region Sjælland, som 
viste, at det ikke ville medføre mer-
udgifter at have en refusion på 100%. 
De 80% betyder en udgift på 0,77% af 
lønsummen, mens de 100% betyder en 
udgift på 0,9% af lønsummen. Denne 
ekstra udgift modsvares dog af tilsva-
rende besparelser på administration 
af ordningen.
Direktionen lyttede skeptisk og gav 
udtryk for at de havde hørt hvad der 
blev sagt, men fastholdt en 80% ord-
ning og evaluering efter 1 år.

Det sociale ansvar
Vi må desværre se, at en del af vore 
kolleger bliver invalideret af at arbejde 
i psykiatrien og må forlade arbejdsmar-
kedet. Andre sygdomsårsager gør sig 
dog også gældende, når kolleger må 
forlade psykiatrien.
Det sociale kapitel i Århus Amt er la-
vet for i størst mulig omfang at fast-
holde den ansatte, når erhvervsevnen 
ændrer sig.
Økonomien er efterhånden strammet 
så meget til, at det er meget vanskeligt 
at fastholde kolleger i fl eksjob eller 
andre skånehensyn.
I budgethåndbogen for 2007 står skre-
vet, at 

· afd. N bruger godt 1% (2,98 stillin-
ger) af lønbudgettet på knap 95 mill. 
kr til fl eksjob,
· afd. S bruger 0,21% (2 stillinger) af 
lønbudgettet på knap 82 mill. kr til 
fl eksjob, 
· afd. E (Randers Psyk.) bruger 0,52% 
( 0 stillinger!!)af lønbudgettet på  67 
mill. kr. til fl eksjob,
· afd. R bruger ikke penge på fl eksjob. 
Lønbudget på knap 49 mill. kr.
· Gerontopsyk. Afd. bruger ikke pen-
ge på fl eksjob. Lønbudget på  godt 
25 mill. kr.

Budget 2007
Det vil måske være dig bekendt fra 
pressen, at regionens budgetter ikke er 
tilstrækkelige. Såfremt regeringen ikke 
tilfører fl ere midler kan vi imøde et un-
derskud på 1 milliard kr. i 2008.
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Digitale lønsedler i Region Midtjylland
Som et led i at etablere Region Midt-
jylland som en innovativ, moderne 
og attraktiv arbejdsplads indstiller 
HR-afdelingen, at medarbejderne per 
1.1.2007 tilbydes mulig hed for digitale 
løn- og pensionssedler via Post Dan-
marks e-Boks.
Post Danmark og Silkeborg Data har 
indgået en aftale om levering af digi-
tale løn- og pensionssedler via e-Boks, 
der muliggøre at medarbejdere i Re-
gion Midtjylland kan tilbydes denne 
løsning.
Den digitale løn- og pensionsseddel 
etableres i første omgang som et tilbud 
til medar bejderne I Region Midtjylland, 
hvilket betyder at den enkelte medar-
bejder i stedet for den papirbaserede 
løn- og pensionsseddel kan vælge en 
elektroniske udgave via e-Boks. Er-
faringen siger, at ca. 5-10% af medar-
bejdere I en sådan frivillig ordning vil 
vælge den elektroniske løsning.
Når HR-afdelingen anbefaler en frivil-
lig og ikke tvungen model hænger det 

sammen med, at en tvungen model 
forudsætter at regionen sikrer at samt-
lige medarbejdere har adgang til en pc, 
hvilket omkostningsmæssigt vurderes 
ikke at kunne opveje den besparelse 
der vil være på forsendelsesomkost-
ninger i forbindelse med udsendelse 
af de papirbaserede lønsedler. Dertil 
kommer, at en tvungen model vil be-
tyde, at adgangen til den elektroniske 
lønseddel i høj grad må forventes, 
at ville foregå I ar bejdstiden med et 
ressourcetræk som følge. Endelig må 
det forventes, at mange medarbejdere 
fortsat ønsker en papirbaseret lønsed-
del frem for den digitale udgave, og 
derfor vil sætte stor pris på at bevare 
denne mulighed.
Omkostninger ved den frivillige e-
Boks model forventes i 2007 og med 
den forud sætning, at 5-10 % af med-
arbejdere tilmelder sig ordningen, at 
kunne holdes inden for det i HR-af-
delingen afsatte budget til e-Boks på 
200.000 kr.

HR-afdelingen anbefaler at medarbej-
derne i Region Midtjylland tilbydes 
en fælles e Boks løsning på tværs af 
regionen, dvs. en fælles branding, og 
at Kommunikations afdelingen Inddra-
ges i samarbejdet med Post Danmark i 
forbindelse med en fælles lancering og 
kampagne mhp, at markedsføre den 
digital lønseddel i Region Midtjyl land 
inden udgangen af 2006.

Det indstilles at
At medarbejderne i Region Midtjyl-
land per 1.1.2007 gennem en frivillig 
ordning tilbydes mulighed for digitale 
løn- og pensionssedler via Post Dan-
marks e Boks.
At medarbejderne I Region Midtjylland 
tilbydes en fælles e-Boks løsning på 
tværs af regionen.
At MT-HSU orienteres om beslutnin-
gen.
At HR-afdelingen orienterer og ind-
drager sygehuse der forestår lønud-
betaling til medarbejdere i Region 
Midtjylland i processen.

Forslag til organisering af  børne- 
og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland
I forbindelse med etableringen af Re-
gion Midtjylland skal der tages stilling 
til den fremtidige organisering af tie 
børne- og ungdoms psykiatriske be-
handlingstilbud i forbindelse med be-
handlingen af Organisations planen 
for Region Midtjylland er det forudsat, 
at tilbuddene i Herning, Viborg og Ris-
skov samles i en organisation og under 
en ledelse. Samlingen foreslås med 
det formål at sikre ensartet kvalitet i 
behandlingen i alle dele af regionen. 
I forslaget er beskrevet to modeller 
til fremtidig organisering - enten efter 
geografi ske kriterier eller efter
fagligt begrundede aldersgruppebase-
rede kriterier. Direktionen anbefaler 
en fagligt begrundet organisering efter 
fagligt begrundede aldersgruppebase-
rede kriterier.

Underudvalget vedr. generelle sa-
ger indstiller, 
At der etableres et center for børne- og 
ungdomspsykiatri i Region Midtjylland 
1. januar 2007 med to afdelinger i hen-
holdsvis Risskov og Viborg/Herning,

At centret organiseres efter fagligt be-
grundede aldersgruppe baserede kri-
terier (den faglige model),
At centret samles under en fælles cen-
terledelse bestående af en ledende 
læge og en ledende sygeplejerske,
At psykologerne indenfor Børne- og 
Ungdomspsykiatrien rar mulighed for 
at indgå i et  psykologfagligt råd på 
samme måde som i voksenpsykiatrien, 
og at psykologernes samlede place-
ring i børne- og ungdomspsykiatrien 
vurderes,
At centrets benævnelse bliver Børne- 
og Ungdomspsykiatrisk Center, Region 
Midtjylland,
At den forskningsmæssige tilknytning 
til det medicinske og psykologiske 
forskningsfelt beskrives i et tillæg som 
forelægges Regionsrådet i 2007, og
At det lokale samarbejde med kom-
munerne indgår i psykiatriplanlæg-
ningen.

Sagsfremstilling
Børne- og ungdomspsykiatrien i Re-
gion Midtjylland er en del af regionens 

Psykiatri- og Socialområde og drives 
af driftsafdelingen for Børn, Unge og 
Specialrådgivning.
I organisationsplanen for Region Midt-
jylland blev det fastlagt, at der skal 
være behandlingsaktiviteter på de tre 
børne- og ungdomspsykiatriske be-
handlingsenheder i Herning, Viborg 
og Risskov, samt at det skulle vurde-
res, hvorledes den regionale faglige 
ledelse af en samlet børne- og ung-
domspsykiatri bedst kan samles.
En forudsætning for organiseringsfor-
slaget har været, at ledelsesressour-
cerne til overordnet ledelse ikke må 
forøges.
Der fremlægges hermed forslag om 
samling af de børne- og ungdoms-
psykiatriske behandlingstilbud i en 
organisation benævnt Børne- og Ung-
domspsykiatrisk Center, Region Midt-
jylland. Centret har en samlet ledelse 
med reference til chefen for Børn, 
Unge og Specialrådgivning.
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Der er beskrevet to modeller for den 
fremtidige organisation. Fælles for 
de to modeller er, at der etableres 
en centerledelse, som har det dag-
lige ansvar for aktiviteterne i centret. 
Centerledelsen får sæde i tilknytning 
til den største behandlingsenhed, Ris-
skov. Under centerledelsen etableres 
to afdelingsledelser, der refererer til 
Centerledelsen.

Centerledelsen består af en ledende 
læge og en ledende sygeplejerske, der 
varetager opgaverne i fællesskab og 
har ansvaret for det samlede børne- og 
ungdomspsykiatriske behandlingstil-
bud i regionen. De to afdelingsledelser 
består hver af en ledende overlæge og 
en oversygeplejerske. De to afdelinger 
består af en række afsnit med hver de-
res afsnitsledelse (typisk en overlæge 

og en afdelingssygeplejerske).

Der er beskrevet to modeller for orga-
nisering af centret.
I model 1 (øst-vest modellen) er or-
ganiseringen baseret på geografi ske 
kriterier, mens organiseringen i model 
2 (den faglige model) er baseret på 
en fagligt begrundet aldersgruppeaf-
grænsning.
Forslaget har været sendt til høring hos 
berørte samarbejdspartnere, faglige or-
ganisationer og MED-udvalg. 

Det foreslås, at spørgsmål om sikring 
af det lokale samarbejde med kom-
munerne indgår i den igangværende 
psykiatriplanlægning, og at samarbej-
det med det sundhedsvidenskabelige 
og det samfundsvidenskabelige (Psy-
kologisk Institut) fastlægges i et tillæg 

til organisationsplanen, som forelæg-
ges Regionsrådet i 2007.
Det foreslås endeligt, at psykologerne 
indenfor Børne- og Ungdomspsykia-
trien får mulighed for at indgå i et psy-
kologfagligt råd på samme måde som 
i voksenpsykiatrien.

Til ovennævnte havde medarbejdersi-
den spørgsmålet om aldersgrænsen vil 
være 18 eller 21 år, da der er forskelle 
her i de tre steder. I Risskov er græn-
sen 21 år og såfremt den sænkes til 
18 år må man forudse et øget pres på 
de voksenpsykiatriske sengepladser, 
hvorfor der skal tages højde for en evt. 
udvidelse af sengekapaciteten der.
Dette kunne der ikke svares på, da den 
kommende psykiatriplan skal afgøre 
hvor aldersgrænsen skal være.

Jubilæumsgratiale
I Region Midtjylland har man beslut-
tet, at jubilæumsgratialet ved 25 og 40 
års jubilæum fastsættes som det p.t. 
højest mulige skattefri beløb, dvs. kr. 
8.000 – fremtidige reguleringer af ju-
bilæumsgratialets størrelse, der følger 
denne max. grænse vil kunne godken-
des administrativt.

Kun månedslønnet ansættelse tæller 
med i beregningen af ancienniteten.
Medarbejderen får en fridag i forbin-
delse med jubilæet (ikke nødvendigvis 
på selve dagen).
I medfør af procedureloven overføres 
den hidtil optjente jubilæumsancien-
nitet uændret ved overgangen fra et af 

de 4 amter til Region Midtjylland.
I Århus Amt har vi fået kr. 10.200, så 
vi må imødese en forringelse. 

MED aftale
MED aftalen for Region Midtjylland 
er underskrevet af parterne og or-
ganisationerne skal nu til at udpege 
medarbejderrepræsentanterne. Dette 
forventes at være på plads i løbet af 
januar 2007.

Der skal være i alt 23 på medarbej-
dersiden. 
10 pladser besættes med organisati-
onsfolk
12 pladser besættes med ansatte, heraf 
er de 4 sikkerhedsrepræsentanter
1 plads besættes med en sikkerheds-
repræsentant valgt blandt sikkerheds-
repræsentanterne i regionen.

MED-aftalen for Region Midtjylland 
er let genkendelig i forhold til den 
MED-aftale, som har været gældende 
for Århus Amt. Nogle tilføjelser og æn-
dringer ses dog.

Jeg konstaterer, at der er skrevet man-
ge og pæne ord om fælles ansvar og 
medbestemmelse, som har karakter 
af varm luft.

Men intet af det skrevne ændrer dog 
ved at ledelsesretten entydigt ligger 
hos ledelse/arbejdsgiver.

Men samtidig ligger ansvaret også 
entydigt hos ledelse/arbejdsgiver. 
Og dette ansvar kan aldrig ligge hos 
medarbejderne.  Medarbejdere kan 
ikke drages til ansvar for fejldispone-
ringer, mangler eller forsømmelser fra 
en ledelse.

Ligeså er det illusorisk at tale om med-
bestemmelse. Hvis medarbejderne øn-
sker at få lavet retningslinjer i henhold 
til en MED-aftale, så kan det ske så-
fremt ledelsen indvilger i det.

Personaletal
I budgethåndbogen er der mange in-
teressante oplysninger.
F.eks kan vi læse, at der i Psykiatrien 
i Århus Amt er ansat

· Sygeplejersker 281,5
· Plejere/sosuass. 216,4
· Læger 114,0
· Sekretærer 93,0
· Køkkenpersonale 75,0
· Administrationspers.  72,0
· Psykologer 50,5
· Ergoterapeuter 26,5
· Værkstedspersonale  23,0
· Portører 21,0 
· Laboratoriepers. 17,0
· Pædagoger 16,2
· Socialrådgivere 14,9
· Fysioterapeuter 12,5
· Flexjob 4,9
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Medarbejderbredbånd
Medarbejderbredbånd er en ordning, 
som Region Midtjylland kan tilbyde 
medarbejderne  uden direkte omkost-
ninger for regionen. Inden en ordning 
kan indgås skal de faglige organi-
sationer høres om at deres medlemmer 
kan deltage i ordningen. Selve aftalen 
indgås skrift ligt/elektronisk med den 
enkelte medarbejder, som et tillæg til 
lønaftalen. Aftalerne har en bindings-
periode på 6 måneder og kan herefter 
opsiges med en måneds varsel.
Medarbejderen får bredbånd til un-
der den halve pris, mens regionen 
får medarbejdere, der er fortrolige 
med internettets muligheder. Afhæn-
gig af familiens telefonudgifter og 
skatteprocen ter vil det være muligt at 
spare helt op til 63% af den måned-
lige udgift.

Ordningen fungerer således:
Region Midtjylland stiller et bred-
båndsabonnement til rådighed for 
medarbejderen.
Medarbejderen underskriver (elektro-
nisk) en løntillægsblanket, hvor der 
accepteres en fast bruttolønsnedgang 
svarende til værdien af bredbånds-

forbindelsen. Regionen får dermed 
dækket udgifterne og medarbejderen 
sparer skatten. Alternativt kan medar-
bejderen godkende tillægget til løn-
aftalen elektronisk i forbindelse med 
bestilling af bredbåndsforbindelsen.
Medarbejderen beskattes med 3.000 
kr. årligt efter reglerne om fri telefon, 
men opnår skattefrihed, såfremt et af 
nedenstående forhold er til stede:

Samlede telefonudgifter I medarbejde-
rens husstand overstiger 3.000 kr. 
Medarbejderens husstand beskattes 
allerede af en fri telefon 
Medarbejderen har via bredbåndsfor-
bindelsen adgang til virksomhedens 
net værk
Såfremt ingen af ovenstående betin-
gelser er opfyldt, bliver medarbejderen 
kun beskattet af differencen mellem 
husstandens årlige telefon udgifter, 
og de 3.000 kr. som giver fuld skatte-
frihed. Hvis husstanden f.eks. har år-
lige telefonudgifter for 2.700 kr., bliver 
man kun beskat tet af 300 kr.
HR-afdelingen forudsætter, at såfremt 
der ikke indføres administrationsgebyr 
vil HR- funktionerne blive kompen-
seret på anden vis for trækket på de 

administrative ressourcer.

Det indstilles:
At direktionen tiltræder forslaget 
om, at der generelt skal tilbydes 
medarbejderbred bånd til ansatte i Re-
gion Midtjylland
At IT og HR-afdelingen arbejder videre 
med at få afsluttet udbuddet og ind-
gået økono misk rammekontrakt om 
medarbejderbredbånd - og udformer 
oplæg vedrørende etablering af de 
nødvendige administrative procedu-
rer/retningslinier, herunder for slag om 
eventuelt administrationsbidrag
At direktionens beslutning forelægges 
for MT-HSU til kommentering og at 
den eventuel le konkrete udmøntning 
af rammeaftalen drøftes med de faglige 
organisationer.

Ovenstående blev fremlagt for med-
arbejdersiden til godkendelse. Orga-
nisationerne kunne dog ikke tiltræde 
dette forslag generelt, men ville på den 
anden side heller ikke modsætte sig, 
at den enkelte medarbejder rettede 
henvendelse til sin organisation mhp. 
på at få lavet en aftale om at indgå i 
en bredbåndsordning.

Socialt kapitel
Region Midtjylland skal have lavet et 
socialt kapitel. Arbejdet hermed for-
ventes at kunne gå i gang når med-
lemmerne til Regions MED-udvalget 
er udpeget.
Udkast til kommissorium for arbejds-
gruppe vedrørende et socialt kapitel i 
Region Midtjylland.
Region Midtjylland ønsker at indføre et 
socialt kapitel, hvoraf det fremgår, dels 
hvilke forpligtelser regionen og regio-
nens institutioner påtager sig over for 
ansatte, som kommer i fare for at mi-
ste deres job på grund af nedsat eller 
ændret erhvervsevne (personalepoli-
tisk perspektiv), dels hvorledes regio-
nen og dens institutioner kan indsluse 
personer med nedsat eller ændret 
erhvervsevne(arbejdsmarkedspolitisk 
perspektiv).

Udarbejdelse af  oplæg
Som grundlag for at træffe beslutning 
om et socialt kapitel udarbejder en 
arbejdsgruppe et oplæg.

I arbejdsgruppens arbejde indgår 
bl.a.:
· forståelsen af begrebet ”socialt an-
svar” i Region Midtjylland
· en statusredegørelse for de ordnin-
ger, der var i de 4 fusionsamter.
· beskrivelse/afgrænsning af målgrup-
pen.
· beskrivelse af de nuværende tiltag 
på området i regionen samt støttemu-
ligheder og bestemmelser i forhold til 
målgruppen, herunder personalepoli-
tiske, administrati ve, lovgivnings- og 
aftalemæssige forhold.
· forslag til politikformulering samt om 
tilrettelæggelsen af indsatsen over for 
mål gruppen, herunder beskrive de 
forskellige aktørers roller og samar-
bejdslinier.
· beskrivelse af de evt. økonomiske 
konsekvenser af oplægget til et so-
cialt kapitel
I sit arbejde inddrager arbejdsgrup-
pen “Rammeaftale om det sociale 
kapitel”.

Oplægget skal ses i sammenhæng 
med personalepolitikken for Region 
Midtjylland.

Arbejdsgruppe
Der nedsættes en arbejdsgruppe, som 
skal udarbejde forslag til et socialt ka-
pitel. Arbejds gruppen sammensættes 
med repræsentation af både ledelses- 
og medarbejderrepræsentanter.
Direktør Lars Hansen eller en person 
udpeget af Lars Hansson (formand)
1 sygehusledelsesrepræsentant
1 ledelsesrepræsentant for social- og 
psykiatriområdet
1 ledelsesrepræsentant for regional 
udvikling
4 medarbejderrepræsentanter udpeget 
af Regions-MED

Sekretariatsbetjeningen varetages af 
HR-afdelingen

Arbejdsgruppen kan beslutte at sup-
plere sig med regionsansatte med sær-
lig sagkundskab.
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Foreløbig tidsplan.
Forslaget skal inden beslutning til 
høring i samarbejds- og sikkerheds-
organisationen med henblik på at 
sikre nuancering af forslaget samt 
ejerskabet.

2007:
Januar/februar: Arbejdsgruppe ned-
sættes.
Ultimo marts: Forslag fra arbejds-
gruppen er udarbejdet.
Primo juni: Høringen afsluttes
Juni:   Beslutning.

Det var ikke julemanden, der kom med den 37 timers arbejdsuge! 
- Og det er ikke med arbejdsgivers gode vilje, at vi har 6 ugers ferie!
Det er din fagforening, FOA, og dig selv, du skal takke. Ingen andre!
Om vi kan li’ det eller ej, så nyder alle på arbejds pladsen godt af de forbedringer, vi 
opnår.
Vi arbejder for bedre løn, mere ferie og ordentlige arbejdsforhold, men vi arbejder 
også for de andres sag.

I stedet for at ærgre os over de uorganiserede, så 
lad os få dem med i fagforeningen, så de kan se 
både sig selv og os andre i øjnene.
Er der nogen på arbejdspladserne, der kører på fri-
hjul, så få dem op på pedalerne. Det går hurtigere, 
hvis vi alle tram per med.

Psykiatriplan
Arbejdet med en ny psykiatriplan er 
skudt i gang med en idekonference 
med deltagelse af alle relevante parter. 
Det forventes, at vi kan se en endelig 
psykiatriplan ved udgangen af 2007.

Husk!
Når der tales om at levere service, så er 
det vigtigt at huske på, at ordet service 
stammer fra latin og betyder slaveri.
 

Lønforhandling
Pr. 1. januar 2007 er der afsat 1,25% 
til lokalløn. Direktionen i Region Midt-
jylland har meddelt, at de ikke kan 
komme i gang før til april. 
Lige siden vi fi k indført Ny Løn i 1998 
har direktionen i amtet meddelt os, at 
de ikke kan være klar til tiden. Og det 
er da lidt underligt, for forhandlings-
datoerne har været kendt af parterne 
i meget lang tid.
Så vi har næsten vænnet os til en ud-
skydelse af forhandlingstidspunktet. 
Men jeg må så medgive, at direktio-
nen denne gang har en gyldig og god 
grund til ikke at starte til tiden, da Re-
gion Midtjylland først bliver født den 
1. januar 2007. Og der har da også 
været rigeligt at se til i forbindelse med 
undfangelsen.
Men derfor skal du ikke holde dig til-
bage med at fremsætte dine lønkrav. 
Så kontakt snarest din tillidsrepræsen-
tant derom.

Seniorordning
Kommunalreformen har medført 
mange problemer. Et af dem er, at se-
niorordningen i Århus Amt ikke kan 
bruges. Aftalen skal opsiges med tre 
måneders varsel, og er derfor stadig 
gældende, da den mig bekendt ikke 
er opsagt endnu.
Men der er bare ingen penge, fordi 
amtet bliver likvideret. Så skal der ind-
gås en senioraftale, så bliver det det 
enkelte tjenestested der skal afholde 
udgiften dertil.
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Psykologordning i Region Midtjylland
På baggrund af oplysninger fra de fi re 
fusionsamter må det umiddelbart vur-
deres, at alle ansatte i de fi re amter i 
dag kan få en eller anden form for 
(psykolog-) hjælp i forbindelse med 
arbejdsrelaterede problemer, om end 
ordningerne er forskellige, både hvad 
angår målgrupper, organisering og fi -
nansiering,

I vedlagte notat af 15. november 2006 
gives en kort status på de nuværende 
ord ninger i de fi re fusionsamter, og 
der gives en række anbefalinger med 
henblik på en fortsat psykologhjælps-
ordning i Region Midtjylland.
Hvad angår ressourcer, som kan an-
vendes i Region Midtjylland som basis 
for en psykologhjælpsordning, over-
føres der fra Århus Amt to 20½ timers 
psykologstillinger samt en 18½ timers 
stilling, der er ledig til besættelse pr. 1. 
januar 2007. De tre stillinger er admi-
nistrativt/ansættelsesmæssigt tilknyttet 
henholdsvis Århus Syge hus, Psykiatri-
en i Århus Amt og Århus Amts Løn- og 
Personaleafdeling, men alle tre ansatte 
betjener hele Århus Amt.
De to stillinger ved henholdsvis Århus 
Sygehus og Psykiatrien har i de seneste 
år været tillagt hver 5 t/uge betalt af År-
hus Amts Løn- og Personaleafdelingen, 
ligesom der hvert år er overført 30.000 
kr. pr stilling til dækning af bl.a. befor-
drings- og ud dannelsesudgifter.
Hertil kommer, at der på Sygehus 
Viborg er en sygeplejerskeuddannet 
miljøkonsu lent (30½-t/uge), som yder 
støtte til ansatte på Sygehus Viborg.
Fra Vejle og Ringkøbing amter over-
føres ikke egentlige ressourcer i form 
af ansat te ved Sygehus Ringkøbing 

har været en aftale med private BST- 
er om bistand. En række institutioner 
i Ringkøbing amt har været omfattet 
af en Falck Healthcare ordning. De 
nævnte ordninger er opsagt til udgan-
gen af 2006.
Med henblik på at have en regions-
dækkende psykologhjælpsordning an-
befaler HR-afdelingen, at de overførte 
psykologer fra Århus Amt fortsætter 
deres arbejde i Regi on Midtjylland, 
indtil videre ud fra det koncept der 
har været gældende i Århus Amt. HR-
afdelingen anbefaler også, at ansatte 
ved Sygehus Viborg fortsat betjenes 
ved den nuværende ordning.
Med henblik på at dække hele Region 
Midtjylland med et psykologhjælps-
tilbud har HR-afdelingen den 16. no-
vember 2006 haft kontakt til Sygehus 
Ringkøbing for af klarende at drøfte, 
om Arbejdsmedicinsk Klinik ved Sy-
gehus Ringkøbing eventuelt ville 
varetage psykologbistand til de insti-
tutioner! som overføres fra Ringkøbing 
og Viborg amter (bortset fra Sygehus 
Viborg) samt for Regionshuset i Viborg 
og drifts center Holstebro.
Ordningen ved Sygehus Ringkøbing 
skal som udgangspunkt have et om-
fang på 18V2 time svarende til timetal-
let i den ledige stilling! der overføres 
fra Århus Amt. Hertil kommer 30.000 
kr. til dækning af udgifter i forbindelse 
med bl.a. befordring og ud dannelse,
Når Arbejdsmedicinsk Klinik foreslås! 
er det især for at sikre et fagligt bag-
land, mu lighed for koordinering og et 
fagligt netværk i psykologordningen, 
herunder mulig hed for erfaringsop-
samling ved egne ansatte i hele Region 
Midtjylland.

Sygehus Ringkøbing gav på oven-
nævnte møde den 16, november 2006 
udtryk for, at man var positiv over for 
ideen om at tilknytte den 18 ½ times 
psykologstilling til sygehusets arbejds-
medicinske klinik. Der forestår dog en 
endelig intern afklaring på sygehuset, 
hvilket forventes at ske snarest.

Det indstilles:
At Århus Amts nuværende psykolog-
hjælpsordning videreføres med de to 
del tidsansatte psykologer tilknyttet 
henholdsvis Århus Sygehus og Psykia-
trien i Århus Amt, således at de to psy-
kologer som udgangspunkt dækker de 
over førte institutioner fra Århus og Vej-
le amter og de to driftscentre i Århus 
og Horsens. Der tillægges hver af de 
to stillinger 30.000 kr. årligt til dækning 
af befordrings- og uddannelsesudgifter 
betalt af Region Midtjylland.
Ressourcesituationen vurderes i løbet 
af 2007, herunder om de ekstraordi-
nært tillagt 5 t/uge skal opretholdes

Psykologordningen
HR-afdelingen gives mandat til at 
indgå en aftale med Sygehus Ring-
købing med henblik på at få en psy-
kologhjælpsordning (18½ t/uge), der 
dækker de overførte institutioner fra 
Ringkøbing og Viborg amter (bortset 
fra Sygehus Viborg), Regionshuset i 
Viborg samt ansatte ved driftscenter 
Horsens.
Der tillægges stillingen 30.000 kr. år-
ligt til dækning af befordrings- og 
ud dannelsesudgifter betalt af Region 
Midtjylland
Ressourcesituationen vurderes i løbet 
af 2007.

Socialt mønster i tilbagetrækning
Kvinderne, de offentligt ansatte og le-
dige er de seniorer, der tidligst vil træk-
ke sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Helt så enkelt er det selvfølgelig ik-
ke, men der er tydelige mønstre i de 
planer, som kommer frem i Epinions 
undersøgelse for Ugebrevet A4 af 55-
59-årige seniorers holdning til arbejds-
markedet og tilbagetrækning.
Som det næppe er forbigået nogens 
opmærksomhed, er arbejdsforholdene 
i den offentlige sektor under kraftig 
kritik, og ønsket om at komme på ef-
terløn blandt offentligt ansatte senio-

rer kunne tyde på, at der er noget om 
snakken. 34 procent af de offentligt 
ansatte seniorer planlægger at trække 
sig tilbage fra arbejdsmarkedet allere-
de som 60-årige mod kun 16 procent 
af de privat ansatte.
Heller ikke muligheden for nedsat el-
ler fl eksibel arbejdstid er noget, der for 
alvor ville ændre holdningen hos de 
offentligt ansatte seniorer. Kun 27 pro-
cent siger ja til, at det kunne få dem til 
at udskyde deres tilbagetrækning mod 
60 procent af de privat ansatte.
Uddannelse og erhverv har også af-

gørende betydning for, hvornår man 
vil trække sig tilbage. Blandt ufaglærte 
seniorer og seniorer med erhvervsud-
dannelse går henholdsvis 21 og 25 
procent med planer om at trække sig 
tilbage som 60-årige. Det samme gæl-
der kun 11 procent af seniorerne med 
videregående uddannelse.
Og den måske mest markante – og 
forståelige – forskel: 55 procent af de 
ledige seniorer planlægger at trække 
sig tilbage allerede som 60-årige mod 
kun 22 procent af seniorer i arbejde. 
Ja, hvad er der at blive for?

Fra Ugebladet A4
af Michael Bræmer 



Vingevanget Januar 2007 29

Referat fra bestyrelsesmøde i FOA Psykiatri d. 28.11.06 kl. 13-16 i 
klubbens lokaler, Psykiatrisk Hospital Risskov.
Fremmøde: Bent, Jesper, Hanne H., Susanne, Britt og Peter.

1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendes med tilføjelse:
Regionssamarbejde & Generalforsamling.
3. Lokalkursus/ aktiviteter.

Stemmehøring: Fra Silkeborg deltagerne var man mest  begejstret for det 1.indlæg med Trevor.
Godt med så mange deltagere. Samlet set en god temadag.
Kursusforløb om borderlinestruktur:
Fokus på ny ptt.gruppe - pers.forstyrrede. Den ptt.gruppe bliver nævnt i Fokusgruppe interview rapporten.
Der peges på Hanne Stubbe Teglbjærg som én af underviserne.
Ansvar: Britt, Jesper og Jan Helbak.

Englandsturen: Turen er evalueret.

Fremtidige destinationer: Prag ? Holland ? Hvis man ønsker at komme til Prag eller Holland, skal der være mere end 20 
deltagere, for at det kan blive til noget.
Tur til Hersted Vester er også efterspurgt. Peter undersøger nærmere.

4. Vingefanget.
Deadline 13/12-06. Alle opfordres til artikler. Der nævnes et indlæg om arbejdsmiljø på Birkebakken i Silkeborg.
SOSU-sektoren i FOA Silkeborg vil gerne betale for Vingefanget til FOA psykiatri ansatte i Silkeborg.

5. Økonomi.
- Englandsturen og Stemmehøring arrangementet er endnu ikke opgjort. Endnu ikke muligt at opstille budget 2007. For 
mange ukendte faktorer lige nu.

6. Gensidig orientering.
Hanne: ombygning af Silkeborg psyk. Problemstillinger omkring byggeriet.
Påbud fra Arbejdstilsynet. Skal være på plads inden d. 1/7-06.
Susanne: Har skrevet til 8 politikere vedr. EPJ-loven, hvor det er oplægget, at sosu-ass. ikke skal have adgang til det 
fremtidige EPJ. 5 har givet svar tilbage. Indlæg omkring dette i Vingefanget.
Britt: Problemstilling om arbejdstidsplanlægning i et bestemt bofællesskab.

7. Arbejdsmiljø/ politiske tiltag.
Flere ting går igen fra punkt 3.
Story telling: Der skal fi ndes ca. 10 kolleger, der med udgangspunkt i konkrete hverdagsoplevelser kan dokumentere 
vores arbejdsmiljø.
Regionssamarbejde:
Samkører datoer for TR-møder med distrikt syd & øst i Region Midtjylland.

Generalforsamling:
5, 6 eller 7.marts 2007.

8. Medlemsskab - Vingefang:
Abonnement 125 kr. for 4 blade (incl. porto).
Snak om medlemsskab af FOA Psykiatri. Kan godt yde den generelle information , men ingen TR-support til dem uden 
for FOA Århus. Bent vil undersøge mulighed for PBS-aftale.
Ansøgning fra en pæd.stud.: Skal skrive Bachelor - en bog om Hjemløse. Søger om øko. tilskud.
Beslutning: Vi yder ikke øko. støtte, men vil gerne sætte en artikel i Vingefanget, når bogen er udkommet.

9. Evt.
Julefrokost for bestyrelsen - Bent fi nder en dato i jan. 2007.
Viceforstander Kanrin Perregaard fratræder d. 14/12-06.
D. 12/12-06, pb
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Mest Hotte spørgsmål og svar fra hotline
Kære Hotline
Sidste år opgraderede jeg fra Kæreste 7.0 til Kone 1.0 og bemærkede, at det nye program straks begyndte at kræve, at 
jeg installerede Børn 1.1, 1.2 og 1.3. Det tog en masse tid og brugte en masse ressourcer.

Det stod der ikke noget om i produktspecifi kationen for programmet.

Oven i købet installerede Kone 1.0 sig selv i alle andre programmer og dukker straks op, når jeg starter computeren - 
og det overvåger alle mine aktiviteter.

Gamle programmer såsom Pokeraften 10.3, Drukfest 2.5 og Søndagsfodbold 5.0 virker ikke mere. Når jeg prøver at 
køre dem, får jeg beskeden:

«Du har begået en ulovlig handling. Luk straks alle programmer, der ikke understøttes af Kone 1.0». Det er umuligt for 
mig at holde Kone 1.0 i baggrunden, mens jeg forsøger at bruge nogle af mine yndlingsprogrammer.

Jeg overvejer at gå tilbage til Kæreste 7.0, men jeg kan ikke engang afi nstallere Kone 1.0.

Kan I hjælpe mig?

På forhånd tak.
Hilsen, Den forvirrede og frustrerede bruger

Svar fra Hotline:

Kære forvirrede og frustrerede bruger.

Dit problem er meget almindeligt, og mange klager over det samme.

Problemet skyldes hovedsagligt en misforståelse. Der er mange mænd, der opgraderer fra Kæreste 7.0 til Kone 1.0, fordi 
de tror, at Kone 1.0 hovedsagligt er et nytte- og underholdningsprogram. Der tager de fl este fejl!

Kone 1.0 er et styresystem, der er designet til at styre alt. Det er umuligt at fjerne Kone 1.0 for at vende tilbage til Kæ-
reste 7.0, når Kone1.0 først er installeret. Nogle har prøvet at installere Kæreste 8.0 eller Kone 2.0, men de endte med 
at have fl ere problemer, end de før havde med Kone 1.0.

Vi anbefaler at du beholder Kone 1.0 og får det bedste ud af situationen.

Systemet vil køre helt perfekt, så længe du tager hele ansvaret for alle almindelige programfejl, lige meget hvad de skyl-
des. Det bedste du kan gøre er straks at skrive: \UNDSKYLD, før styresystemet vender tilbage til normal.

Kone 1.0 er et storartet program, men det kræver en høj grad af vedligeholdelse. Du kan overveje at købe mere soft-
ware for at forbedre ydeevnen. Vi anbefaler Blomster 2.1, Chokolade 5.0 eller i ekstreme tilfælde softwarepakken Pels 
2000.

Men du må under ingen omstændigheder installere Veninde i Miniskørt 3.3!

Dette program understøttes ikke af Kone 1.0 og vil resultere i, at Kone 1.0 afi nstallerer sig selv og samtidig fjerner ca. 
50 pct. Af systemressourcerne. Veninde i Miniskørt 3.3 er i øvrigt et program, der kræver store systemressourcer og vil 
derfor ikke kunne køres med den
begrænsede kapacitet, der er tilbage, efter at Kone 1.0 har afi nstalleret sig selv.

Med venlig hilsen Hotline
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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

Kvinde Hørm……

Hvornår er en mand 10 kr. værd? 
- når han skubber en indkøbsvogn! 
 
Hvad er forskellen mellem en mand og yoghurt? 
- i yoghurt er der kultur! 
 
Hvad kalder man mænd, der har mistet 90 % af deres intelligens? 
- enkemænd! 
 
Hvad er en mand, som springer ud fra 15. etage? 
- et bidrag til ”Bo Bedre”! 
 
Hvorfor slår jordemødre de nyfødte i numsen? 
- ved de intelligente falder tappen af! 
 
Hvorfor skal en kvinde hellere være smuk end klog? 
- fordi mænd bedre kan se end tænke! 
 
Hvorfor har mænd et gen mere end en hest? 
- så de ikke drikker af spanden, når de vasker bilen om lørdagen! 
 
Hvorfor kan mænd lide blondine vitser? 
- fordi de forstår dem! 
 
Hvorfor fi ndes der overhovedet mænd?         
- fordi en vibrator ikke kan slå græs!!!! 
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FOA PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE

PSYKIATRIKLUBBEN 
SKOVAGERVEJ 2     8240 RISSKOV      7789 3281      FAX 8617 5349

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

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

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

TIL LIDS RE PRÆ SEN TAN TER

Du skal melde arbejdspladsskift 
til FOA-Psy ki a tri 
og/eller FOA-afdelingen

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

Har du noget, du ger ne vil have med 
i bladet -eller noget du øn sker, vi 
skal skri ve om - så kon takt os 

Er der ikke nogen på kontoret, så 
læg besked på te le fon sva re ren 
- vi rin ger!


