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Bent Hvolby

Jesper Priskorn

Psykiatrien producerer sygdom - fortsat!
Af Jesper Priskorn
Føljetonen fortsætter, hvornår vil der ske
en forbedring eller i det mindste en reaktion fra de relevante politikere, personalet
er næsten ved at give op.
Men det er måske det man venter på!?

Som personale står vi ved, at der mangler
overblik over bemandingssituationen.
Ledelsen I den anden ende, siger vi skal
få det bedste ud af de forhåndenværende
ressourcer.

Nu har en meget stor personalegruppe taget bladet fra mundet og råbt op, se længere inde i bladet – eller sagde jeg bladet
fra mundet, - ja, med den lille krølle at de
af frygt for repressalier fra deres ledelse,
ikke vil lægge navn til, men dog kraftigt
vil stå ved deres fortælling -. Men hvad er
det for en arbejdsplads, som lader deres
medarbejdere flyde rundt i frygt og ikke
reagere på deres nødråb.
Hvad er det for politikere, som ikke reagere på disse forhold?
Som minimum, burde man lave en tilbundsgående undersøgelse af et uvildigt
foretagende, måske arbejdstilsynet – men
de ville jo nok pege på flere resurser og
de findes ikke, eller gør de?!

Vi mangler stadig de arbejdsbeskrivelser
der skal til fra ledelsen om hvilke opgaver
der skal udføres og hvilke der ikke skal,
for de resurser der er til rådighed – for
som i kan læse af artiklen fra jeres kollegaer, er det faglige stolthed der står øverst,
og det kan man nok ikke holde til i dette
system – det er meget stress fremkaldende, at gå hjem hver dag med en følelse af
man ikke gjorde det godt nok.
Så vi har brug for en ledelse der står frem
og siger – I gør det godt nok for de resurser der er til rådighed og vi skal nok
fortælle hvad i ikke skal lave og tage
klager og utilfredshed fra pårørende, på
vores skuldre.

FOA Århus har forsøgt at råbe ledelsen
op lokalt og i regionen ad flere gange det er sket via Fokusgruppe interwies og
nu lægges der sidste hånd på en række
hverdagsbeskrivelser fra enkeltmedlemmer – men indtil videre er det blevet fejet
af bordet.

Villads Villadsen svarer nok så kækt at
man skal stå frem og at der bliver gjort en
masse og både ledelse og TR roser initiativerne og det er rigtigt alt sammen – men
noget må jo stadigt være noget rivende
galt når denne føljeton fortsætter.
Jeg tror det er rigtigt at folk roser og er
tilfreds med at arbejde i psykiatrien – de
brænder jo for det – men det betyder ikke
at de ikke er bange – og føler sig usikre
og nervøse når de mangler kollegaer til
at bakke op i konfliktsituationer.
En ting er dagligdagen – en anden er når
konflikterne opstår – og der er problemet,
så er der ikke nok hænder – i hvert fald
ud fra det jeg kan læse.

Sikkerheden kan vi dog ikke gå på kompromis med, der skal være alarmer til alle
– alarmerne skal virke og der skal være
uddannet og tilstrækkeligt personale til
rådighed i pressede situationer – hvordan
man sikre det sidste, er også et økonomisk
spørgsmål, men vi kan ikke holde til flere
voldsomme overfald.

FOA-PSYKIATRI's kontor
Du finder os i parken, på vejen ned til Solbakken
på Psykiatrisk Hospital, Risskov.
Overfor gartneriet ved ”Motionshulen”.
Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside

www.foa-psykiatri.dk
Her vil du kunne se,
hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte.
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PSYKIATRIENS ONDE CIRKEL
Nedenstående indlæg er skrevet af sygeplejersker, ergoterapeuter og sosu- personale i almenpsykiatrien, som af
frygt for repressalier ikke tør lægge navn til, hvorfor de har bedt os om at offentliggøre det. Personernes navne
er os bekendte.
Henrik Ørskov
Fælletillidsrepræsentant DSR

Der er efterhånden skrevet en del artikler i vore fag- og personaleblade om
arbejdsmiljøet på Psykiatrisk Hospital i
Risskov. Disse artikler kan mange nikke
genkendende til for, det er præcis det, vi
sygeplejersker, sosu-assistenter, plejere,
ergoterapeuter og pædagoger går i til
daglig. Alle os, der så at sige ”arbejder
på gulvet” - altså har den tætte daglige
kontakt med patienterne - summer i krogene for vi er kørt trætte. Vi er stressede
og angste, når vi er på arbejde. Mange er
sygemeldte.
Indimellem læser vi så de gode, vel skrevne artikler om, at personalet på afdelingerne rundt omkring er stressede på grund
af dårlig normering. Den dårlige normering forringer patientplejen. Patienterne
(ptt.) bliver indlagt dårligere og dårligere,
fordi der er så få pladser på hospitalet.
Vi har mindre og mindre tid til at tage os
af dem. Det hele resulterer i for tidlige
udskrivelser og dermed genindlæggelser
ofte kort tid efter ptt. er udskrevet.

Bent Hvolby
Fællestillidsrepræsentant FOA

Der er et massivt ”flow” ind og ud af afs.
af utilstrækkeligt behandlede ptt.
Det store ”flow” og den øgede arbejdsbyrde giver uro i afsnittene, og det resulterer i vold og atter vold. Voldsstatistikken
viser det tydeligt. Alene i 2006 er der i
hele Afdeling N registreret et rekordstort
antal voldsepisoder. Episoder, hvor volden blev rettet mod personalet og med
personskader til følge. Dermed øges sygemeldingerne, arbejdspresset vokser,
volden accelererer. Det er en ond cirkel!
Vi ser det dagligt. Det er velkendt. Det er
blevet skrevet, sagt og debatteret et utal
af gange! Alt dette mærker vi på vor egen
krop i stort set næsten hver eneste vagt. Vi
kan rapportere om flere alvorlige voldsepisoder rettet mod personalet på hospitalet i 2006 ligesom, der allerede har været
nogen i 2007. Af disse er ikke nævnt de
små ”skærmydsler”, hvor man i en hel
vagt bliver kaldt alverdens ukvemsord eller får kylet strikkepinde, skraldespande,
papkrus, urinkolber, etc. efter sig.

Senest har det været en termokande med
kogende vand, der blev smadret i hovedet
på et personale. Det er hverdagen, og man
er ” uegnet til dette job”, hvis man ikke
tager det med et professionelt smil og en
effektiv grænsesætning.
Det er ikke de nævnte små ”skærmydsler”, der er problemet, selvom det kan
være udmattende nok! Hvis det kun var
det, ville det ikke være nødvendigt at
råbe op nu!
Der går meget personale rundt herude
med mere end 30 års erfaring. Ingen kan
hævde, at denne erfarne gruppe med sin
store faglige viden ikke magter psykiatrien under ordentlige forhold.
Denne erfarne personale gruppe er er
blandet med unge kolleger - både sygeplejersker og sosu-assistenter, ergoterapeuter og pædagoger, der har nye ideer og
anvender den nyeste viden. Således lærer
vi af hinanden og bliver et stærkt team,
der brænder for psykiatrien.
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Når vi - som nu - i fælles enighed kan
sige, at vi efterhånden ikke magter, at
arbejde på en almen psykiatrisk afdeling
anno 2007, så kan det ikke passe, at det
er os, der er noget i vejen med! Vi er alle
godt oplært i vores fag.
Denne oplæring indebærer ikke mindst
vigtigheden af at være kritisk, og det bliver betragtet af vore respektive uddannelsessteder og i diverse bekendtgørelser om
sundhedspersonale, at vi samvittighedsfuldt og professionelt skal kunne sige fra
overfor en opgave, vi ikke kan udføre
forsvarligt. Det er vigtigt, som plejepersonale, at man følger op på ordinationer
og behandlingstiltag. Vi skal undre os,
vi skal forstå meningen med vores egen
pleje og ikke bare gøre, som der bliver
sagt uden refleksion.
I dag udfører vi en pleje som det er svært
at stå inde for.
Vi er blevet ”brikker i et spil” om penge,
der ikke kan ofres på psykiatrien, vi er
”boksebolde” for de dårlige normeringer,
de urolige og dårlige patienter, der ikke
er plads til, for den manglende sikkerhed
osv. Når ptt. og pårørende er oprørte over
at få tildelt en overbelægningsplads, hvor
der ikke er bad og toilet, står vi dagligt
som ”syndebukken”, og vi kan kun beklage. Vi skal jo være loyale overfor vores
arbejdsplads.
Men det er efterhånden svært, for indeni,
tænker vi alle, at det afgjort er uanstændigt at byde en dårlig patient sådanne fysiske rammer! Det er direkte oprørende,
at skulle yde psykisk førstehjælp til patienter, der gentagne gange oplever vold
i afdelingen blandt urolige medptt. Vold,
som kunne have været forebygget, hvis
vi havde været flere på arbejde og havde
haft tid til at snakke med vores ptt.
Som flere artikler viser (FOA bladet, Vingefanget og PS) boomer sygefraværet.
Mange er sygemeldte som direkte følge
af vold, lige så mange er syge som følge
af stress og følelsen af at udføre et utilfredsstillende arbejde.
Et arbejde udført under vilkår, vi efterhånden er flove over! Vores sjæl, ikke bare
vores arbejdskraft, er sat til salg, og vi ser
vores kolleger ”gå ned” en efter en.
Subsidiært kan vi sige op!

Nej!
Det er at lade de psykisk syge i stikken.
De betaler i forvejen en høj pris!
Det er at ”stikke halen mellem benene”
og stikke af fra de problemer, der skal
løses!
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Det er at gå imod alt, hvad vi alle er uddannet til: At sætte patienten og den gode
pleje øverst, - At være professionelle, - At
forholde os kritiske og - At udvikle plejen
til det bedre - hele tiden! Og helt naturligt: At værne om vore kolleger. Vi skal
passe godt på hinanden, så vi kan udføre
vores arbejde bedst muligt med glæde og
entusiasme.
Hvordan skal entusiasmen og arbejdsglæden opretholdes, når vi f.eks. i en aftenvagt går 3 ansatte, til ofte 17 ptt?
Den ene er ofte en udefra bestilt afløser,
der ikke må løbe til alarm på naboafsnit
og ej heller kender vores ptt.
Dette øger arbejdsbyrden for de 2 fastansatte? Skal en pt. bælte fix skal pt. iflg.
”Lov om tvang i psykiatrien” have fast
vagt hele tiden.
Den første faste vagt skal vi selv dække,
så der er 2 personaler til at tage sig af de
andre 16 ptt. Om dagen er vi en eller 2
personaler mere - her skal der gåes stuegang - Ptt. skal til diverse behandlinger
uden for afsnittet og skal gerne følges af
personale, der er behandlingskonferencer
og supervision.
Hvordan skal vi føle os sikre med en sådan normering?
Og med overfaldsalarmer, der kun virker
sporadisk? Alarmer, som må betegnes
som værende ”svære at anvende”, da
2 tryk ikke altid udløser alarmen, som
den bør!
Flere er blevet instrueret i at trykke ”rigtigt” på knappen, og instruktionerne er
mangeartede: to langsomme tryk, to hurtige på hinanden følgende tryk osv. osv.
Er det rimeligt? Har man i bogstaveligste
forstand en kniv på struben, skal alarmen
bare virke! Det bør også være et minimums krav, at der er alarmer nok til alle,
der er i vagt!
Tæller man de alarmer med, der ikke
duer, så er der lige præcis nok. Men realiteterne er jo, at vi finder alarmer, der ikke
duer hver uge, og derfor må have dem til
reparation. Reparationen tager 3-4 dage.
I den tid mangler vi de alarmer, vi har
sendt af sted. Det kan undre, at der ikke
engang lægges reserver, som erstatning,
mens alarmerne er til reparation?
Vi er ofte blevet lovet nye alarmer. Vi
har i de sidste to år, det har været på tale
ikke set skyggen af dem! Til gengæld er
der i de forløbne to år; blevet slået flere
af vores kolleger ned. Kolleger vi sandsynligvis aldrig ser mere på grund af de
men` de har fået.

I 2006 har der været flere tilfælde af alarm
svigt. Seneste eksempel var i december
2006, hvor særligt en medarbejder kom
voldsomt til skade. Da, der i denne situation blev trykket alarm, var der ingen af
alarmerne på et naboafsnit, der registrerede kaldet. Den manglende hjælp gjorde
situationen endnu mere kaotisk; og pt.
påførte flere medarbejdere skader.
Lidt kynisk kunne man få lyst til at spørge; Hvad koster mest? Nye alarmer eller
tilskadekomne medarbejdere??
Der bliver holdt møder nok. Der snakkes
og skrives. Men handling udebliver! Effektiviteten kender ingen grænser, når der
skal nedlægges afsnit eller iværksættes en
amtslig dikteret rygepolitik. Så skrides
der til handling øjeblikkeligt!
Hvad skal der til for, at vi får anstændige arbejdsvilkår uden skader på sjæl
og legeme?
Hvad skal der til for, at vi kan få lov til at
yde en rimelig pleje til vores ptt?
Hvornår reagerer Psykiatrisk Hospital på,
at man langsomt men sikkert mister sine
medarbejdere? Hvis politikken her på stedet er, at de erfarne medarbejdere bliver
udbrændte, forudser vi store problemer
med rekrutteringen fremover!
Vi ”på gulvet” henvender os med dette
til vores ledelse, som så mange før os.
Vi er fuldt ud klar over, at ledelsen er underlagt et politisk bestemt budget. MEN
- Vi føler os trådt på, når ledelsen giver
os en sludder for en sladder om, at vi må
”bruge det vi har”.
Er det ikke på tide, at vi mærker konkret
opbakning fra vores ledelse i form af en
dialog om psykiatriens midler?
Er det ikke nu vores ledelse skal gå til politikerne og sige: At dette er uacceptabelt
og resulterer i en uacceptabel behandling
af ptt. og personale.
I så fald spår vi de sindslidende en mørk
fremtid!

Tal

højt om arbejdsvilkårene

Af og med Venlig hilsen Villads Villadsen
Kommentarer til artiklen ”Psykiatriens ondes cirkel”
Det er med bekymring, jeg læser indlægget fra tillidsrepræsentanterne Henrik Ørskov og Bent Hvolby, som på vegne af en
række medarbejdere udtaler sig om det
skrantende arbejdsmiljø i Psykiatrien.
Min bekymring drejer sig i første omgang om medarbejdernes ”frygt for repressalier”.
Jeg har for nylig haft møde med tillidsrepræsentanterne Bent Hvolby og Jesper
Priskorn, hvor vi gennemgik en konkret
sag. Vi konkluderede i enighed, at der
ikke var tale om repressalier som følge af
klage over utilfredsstillende forhold.
Samtidig var vi enige om, at vi ikke kunne
behandle anonyme henvendelser.
På det afsluttende møde i Hovedsamarbejdsudvalget udtalte personalerepræsentanterne, at dialogen i HMU var præget
af åbenhed og respekt.
Jeg får også tilsendt og læser referater fra
lokalsamarbejdsudvalgene.
Der har ikke, så vidt jeg husker, været
diskuteret sager af denne karakter i disse
udvalg.
Derfor er det beklageligt, hvis der blandt
medarbejderne ”på gulvet” hersker et indtryk af, at det er forbundet med risiko at
komme med kritik af sin arbejdsplads.
I Psykiatrien i Århus Amt og nu i Region
Midtjylland har vi haft et sæt værdier,
hvoraf dialog, åbenhed og respekt har
været væsentlige elementer. Ikke kun til
brug ved festlige lejligheder, men noget
der skal efterleves af alle ansatte, såvel
ledelse som personale i dagligdagen og i
de fora, som netop er dannet for at sikre
dialogen, for eksempel i lokale MEDudvalg. Derfor bør ingen frygte for at
sige højt hvad de mener. I modsat fald
risikerer vi ”hvisken i krogene”, og det
hverken fremmer trivsel eller ændrer på
dårlige forhold.
I indlægget får man det indtryk, at vi
slet ikke beskæftiger os med arbejdsmiljø i psykiatrien. Det er langt fra sandt.
Vi har i 2006 gennemført et tredageskur-

sus for alle ledere og tillidsrepræsentanter om hvordan
vi kan minimere sygefraværet. Kurset er blevet rost
af stort set alle, som har
deltaget, bl.a. fordi det ikke
kun drejede sig om, hvad
man gør, når ansatte bliver
syge, men også hvordan
man tilrettelægger arbejdet i afdelingen, således at
man i videst mulig omfang
undgår sygdom.
Vi har, som det beskrives,
et forældet alarmsystem.
Derfor har vi de seneste
år arbejdet på at etablere
et nyt. Der er faktisk brugt
næsten 6 mio. kr. til dette
formål. Det har taget længere tid end planlagt, men
vi får så til gengæld et
alarmsystem, som fungerer
optimalt.
Vi har netop gennemført en
arbejdsklimaundersøgelse
for alle ansatte i psykiatrien. Det er anden gang, så nu kan vi sammenligne med en tidligere undersøgelse.
Den generelle tilfredshed er 7 på en skala
fra 0 til 10.
Det er på samme niveau som i 2005, hvor
vi lå på niveau med amtsgennemsnittet.
Undersøgelsen bliver fulgt op med dialoger i alle enheder. Jeg vil kraftigt opfordre alle til at deltage i dialogerne, for
på denne måde at kunne være med til at
prioritere i arbejdsmiljøet i afdelingen.

i andre områder af landet misunder os.
Disse tilbud har vi kunnet etablere, fordi
vi har så mange dygtige medarbejdere.
Jeg vil gerne opfordre alle, der måtte have
eksempler på, at klager over arbejdsforholdene bliver modsvaret med repressalier, til at komme og fortælle mig om
det. Så har jeg mulighed for at forholde
mig til det.

Når jeg møder personale i psykiatrien er
mit indtryk ikke, at det står så slemt til
med arbejdsmiljøet, som der gives udtryk
for i artiklen. Tværtimod får jeg indtryk
af glade og engagerede medarbejdere, der
synes de har et godt arbejde.
Vi har i psykiatrien i det tidligere Århus
Amt nogle tilbud til patienter, som mange
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Så gør dog noget!
Af Kirsten Normann, FOA Århus
”Hvorfor sørger fagforeningen ikke
for…”? Sådan lyder flere og flere henvendelser fra medlemmer, som føler sig
pressede i deres dagligdag. Jeg plejer
indledningsvist at besvare den slags henvendelser med, at fagforeningen aldrig
bliver bedre, end medlemmerne gør den
til. Fagforeningens arbejde baserer sig
jo netop på medlemmernes henvendelser
om problemer, som vi først kan få kendskab til, når vi bliver gjort bekendt med
problemerne.
Heldigvis kan vi faktisk ofte være behjælpelige med at finde løsninger og
skaffe resultater, men engang imellem
er problemerne så komplekse, at der
ikke findes entydige svar og løsninger
på problemerne. Til den slags problemer
hører det psykiske arbejdsmiljø. Hvad er
årsagen? Og hvad skal der til for at løse
problemerne? Er der ensidigt tale om et
normeringsproblem, manglende ledelsesmæssig støtte og opbakning – eller
skal problemet ses i forhold til et uddannelsesmæssigt efterslæb? Disse spørgsmål er også blevet omdrejningspunktet
i ledelsens og de tillidsvalgtes drøftelser
om det psykiske arbejdsmiljø på psykiatrisk hospital. De tillidsvalgte har gjort
en stor indsats for at sætte det psykiske
arbejdsmiljø på dagsordenen, men der
blev undervejs behov for en grundigere
analyse af situationen, med henblik på at
samle kræfterne om fælles fokusområder.
Her kunne FOA Århus være behjælpelig.
Der er afholdt en række medlemsmøder.
Men undervejs har tilslutningen til disse
møder, været faldende. Det kan vise sig
at være det største problem i forhold til
en samlet strategi for en løsning af problemerne.

Analyser giver et bud på essensen i problemerne
FOA Århus har igennem længere tid samarbejdet med tillidsrepræsentanterne fra
Psykiatrisk hospital om afdækning af et
oplevet stigende arbejdspres. Arbejdet har

blandt andet resulteret i en rapport – som
beskriver en række oplevede dilemmaer i
forhold til arbejdet med nutidens psykiatriske patienter, behandlingsformer, normeringer m.v. Rapporten er drøftet med
den øverste ledelse – som mere eller mindre har begrundet de omtalte problemer
med manglende uddannelsesmæssige
kompetencer. Tillidsrepræsentanterne er
enige med ledelsen i, at der er behov for
efteruddannelse i forhold til nye patientgrupper – men behovet vedrører alle faggrupper i psykiatrien. I samarbejde med
FOA Århus, er psykiatriklubben i gang
med at planlægge en temadag, som stiller
skarpt på efteruddannelsesbehov.
Efteruddannelse gør det imidlertid ikke
ensidigt, når det gælder at dæmme op
for konflikter, vold, splitting m.v. Senest har afdelingen derfor foranlediget
endnu et projekt, som skal stille endnu
mere skarpt på helt konkrete situationer,
som kan danne grundlag for en egentlig
handlingsplan. Via interview, stiller FOA
Århus skarpt på konkrete arbejdssituationer, hvor en utilstrækkelig normering
og /eller utilstrækkelig ledelsesmæssig
opbakning, efterlader medarbejderne i
en situation, hvor der ikke kan handles
målrettet og effektivt. Beretningerne er
sammenskrevet til 5 typiske eksempler
på, hvordan manglende ledelsesmæssig
opbakning, prioritering og strategi skaber usikkerhed, splitting og kaos – og
eksempler på forskellige situationer,
hvor det livsvigtige alarmberedskab ikke
fungerer, fordi alle er låst fast af akutte
situationer. Beretningerne har til formål,
at give såvel ledelse som medarbejdere
et grundlag for at ”skære ind til benet,” i
drøftelserne af det psykiske arbejdsmiljø
– men beretningerne skal også give anledning til en drøftelse af normering – alternativt en formel drøftelse af, hvordan
medarbejdere forventes at prioritere i
akutte situationer.

Kirsten Normann

Skal vi så gøre noget sammen?
Afdelingen forventer, at offentliggøre det
nye notat om få uger. Beretningerne bør i
sig selv give anledning til en politisk og
ledelsesmæssig drøftelse af de reelle normeringer – set i forhold til de opgaver der
skal løses. I flere situationer står forventningerne til den faglige indsats ikke mål
med de ressourcer der er afsat til opgaverne. Beskrivelserne bør give anledning
til en politisk, faglig og ledelsesmæssig
debat – som kan få to udfald – at der er tale om enkeltstående uheldige situationer?
Eller at mange genkender beskrivelserne
og kan bidrage med flere beretninger
– som samlet set kan danne grundlag for
en præcis handlingsplan og indsats, som
kan dæmme op for de psykiske og fysiske
belastninger i psykiatrien.
Kort sagt – er dine kolleger alene om deres oplevelser? Eller er deres beretninger
også dækkende for din arbejdssituation?
Det er temaet på det næste medlemsmøde,
hvor FOA Århus præsenterer beretningerne og forslag til handlingsplan.

Vi udkommer igen til sommer!
6 Vingevanget April 2007

ÅRETS SIKKERHEDSREPRÆSENTANT 2007
BENT HVOLBY, PLEJERASSISTENT
Det er ikke små krav som
stilles til sikkerhedsrepræsentanter. De findes
i tusindvis spredt ud på
både private og offentlige
arbejdspladser, og står forrest i kampen for et sikkert
og sundt arbejds-miljø. De
kan ikke prale af at have
fået en længere uddannelse i arbejdsmiljø, men med
den fornødne kombination
af stædighed og smidighed
skaber de hver dag flotte
resultater til gavn for deres
kolleger og samfundet.

Hvorfor
Bent Hvolby?

SAMARBEJDET ARBEJDERE OG
AKADEMIKERE ønsker at sætte fokus
på de aktive sikkerhedsrepræsentanter,
som alt for sjældent får anerkendelse for
deres store indsats for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
De står i forreste række når det gælder
om at tage deres kollegers problemer
op, og er ved siden af tillidsrepræsentanten en central person, når det gælder
spørgsmålet om de daglige arbejdsvilkår
i virksomhederne. Den årvågne og aktive
sikkerhedsrepræsentant er ”guld værd”,
både for sine kolleger og virksomheden.
Et godt arbejdsmiljøarbejde er kendetegnet ved, at arbejdsmiljøloven bliver håndhævet i et klima, hvor ledelsen respekterer
og samarbejder med de ansattes valgte
sikkerhedsrepræsentanter.
Sikkerhedsrepræsentanter har samme
fagretslige beskyttelse som tillidsfolkene for at sikre den enkelte en vis sikring
mod overgreb fra arbejdsgiverside. Men
som altid er kampen for et bedre arbejdsmiljø et spørgsmål om styrkeforhold
på arbejdspladsen. Vil arbejdsgiverne
ikke overholde loven er det meningen
at sikkerhedsrepræsentanten skal kunne
kontakte Arbejdstilsynet. Ligesom Arbejdstilsynet altid har pligt til at kontakte
sikkerhedsrepræsentanter.

Bent er Plejerassistent på
Psykiatrisk Hospital i Risskov, Århus og medlem af
FOA-Århus og medlem
af FOA`s brancheklub for
psykiatriansatte. Han blev
sikkerhedsrepræsentant i
1980`erne, og har således mange års erfaringer med arbejdsmiljøarbejdet. Han er
sikkerhedsrepræsentant for en afdeling,
og desuden fællestillids-repræsentant for
FOA-medlemmer i psykiatrien i Risskov,
Randers og Djursland.
Han var været med til at kæmpe for flere
sikkerhedsgrupper på hospitalet, og i dag
er der sikker-hedsgrupper på alle sengeafdelinger. Men når det gælder arbejdsmiljøet, så er der stadigvæk langt igen.
Patienterne er blevet dårligere, og man
skal iflg. Bent nærmest være ”kvalificeret
sindssyg” for at blive indlagt. Før havde
man åbne og lukkede afdelinger, men i
dag hedder det ”skærmede” afdelinger,
og afdelingerne er reelt aflåste.
Psykiatrien producerer mange arbejdsskader, og i dag ser man depressioner hos
ansatte, som ifølge Bent må skyldes en
negativ udvikling i det psykiske arbejdsmiljø. Der er problemer med skrabede
budgetter, som betyder at man er meget
tilbageholdende med at indkalde vikarer.
Afdelinger med alvorligt syge har især om
aftenen og natten en skrabet normering,
som betyder at folk ofte kan være udsat
for at være alene på afdelingerne. F.eks.
når ansatte skal gennemføre skærmning
af patienter som enten er voldsomme el-

ler i fare
for at gøre
skade på
sig selv.
De ansattes sikkerhed
hænger
tæt sammen med
gode evner til
indlevelse
i de psykiatriske patienters problemer,
at kunne rumme meget, at være trænet i
konflikthåndtering, gode normeringer og
effektive alarmsystemer, hvis der er brug
for at hente hjælp.
Bent peger på, at der er store problemer i
hospitalspsykiatrien og behov for at sætte
fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Flere og flere siger fra overfor stress, vold,
overbelægning og forringet patientpleje.
Mange er sygemeldte på grund af stress
og følelsen af ikke at kunne udføre et tilfredsstillende arbejde er udbredt. Når der
opstår kaos på en psykiatrisk afdeling går
det både ud over patienter og ansatte, og
ansatte fortæller de føler sig som ”boksebolde” for dårlige normeringer.
Og som noget af det værste er der en udbredt frygt blandt ansatte for at tale højt
om problemerne.
Der er frygt for repressalier, og det skaber
en ond cirkel, når også ledere undlader at
fortælle politikerne om de uacceptable
forhold. Så ender man i en situation, hvor
ledere og politikere mere tænker på tal og
budgetter end på mennesker.
At skabe mere åbenhed om problemerne
er en forudsætning for, at de ansatte i psykiatrien igen kan genvinde arbejdsglæde
og respekt.
Hans fagforening, FOA Århus, har givet
ham deres bedste anbefaling.
Samarbejdet Arbejdere og Akademikere vil ønske Bent til lykke og al mulig opbakning til hans fortsatte faglige
arbejde.
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1. Maj
Af Social og sundhedsassistent Anna Jensen
Dagen den første 1. maj er både for
medlemmer af FOA og mennesker med
forholdt til, Den Danske Arbejderbevægelse – samt alle andre, som har lyst til
at deltage.
Folk der arrangerer af denne store dag var
stået tidligt op for at gøre den festligt.
Vi er nogle fra Psykiatrien som syntes
det er en festlig dag og vi har derfor en
ølbod på festpladsen i Tangkrogen, som
vi passer år efter år.
Musikken bliver fantastisk i år og vil efter
sigende vare helt til kl. 23.00 og det bliver
ikke ”hr hvem som helst” der spiller – det
skulle blive store navne – så kom og deltag i en festlig dag hvor der kommer både
skum og øl ud af fadølsmaskinerne.
De der skal hjælpe er på plads og der
mangler kun en stemning af kammeratligt samvær.
Den kan du være med til at skabe - Mere
samvær bedre sammenhold.
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DEMENTI TIL VINGEFANGET 100 pct. barselsudligning
Af tidl. direktør Niels Aalund
I sidste nummer af Vingefanget
er der en fejl i artiklen om
Barselsudligningsordning for
Region Midtjylland.
Der står ”Direktionen lyttede
skeptisk og gav udtryk for at de
havde hørt hvad der blev sagt,
men fastholdt en 80 % ordning
og evaluering efter 1 år.”
Der skulle have stået: ”Direktionen lyttede.

På det efterfølgende direktionsmøde besluttede direktionen på baggrund af drøftelserne i MT-HSU, at indstille til
det politiske niveau, at man
ændrede ordningen til en
100 %. Det har politikerne tiltrådt, og det betyder, at medarbejdernes ønsker er blevet
fulgt.”
Redaktionen takker for denne gode og væsentlige rettelse.

De ti mest stressende job fundet
Offentlige chefer er i den faggruppe, der føler sig mindst stressede!
De 10 mest stressede job:

De 10 mindst stressende job:

1.Tapperi pakkere.

1. Offentligt ansatte chefer.

2.Fysio- og ergoterapeuter.

2. Lagerekspedienter.

3.Plejepersonale.

3. Elektrikere.

4.Lægesekretærer.

4. Lager- og havnearbejdere.

5.Ufaglærte elektronikarbejdere.

5. Pædagogmedhjælpere.

6.Folkeskolelærere.

6. Dagplejere.

7.Bogholdere og revisorer.

7. Mekanikere.

8.Pædagoger.

8. Nærings- og nydelsesmiddelarbejdere.

9.Omsorgsmedhjælpere.

9. Sygeplejersker.

10.Læger og tandlæger.

10. Tømrere og snedkere.
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PENSAM NYT
Pen-Sam - Alderssum
Af Jesper Priskorn

Alderssum
Som medlem af FOA og PenSam har du
gennem årene sparet op til din pension
– men ud over pensionen står der også
alderssum på din årsopgørelse og hvad
er det?
Det er en Kapitalforsikring, som du kan
få udbetalt fra du fylder 60 år og frem til
du fylder 70 år, hvor den skal udbetales
– du behøver ikke at have forladt arbejdsmarkedet for at få pengene – du skal blot
være fyldt 60 år – du skal aktivt ansøge
om summen.

Pen-Sam nyt for tjenestemænd i
psykiatrien
Af Torben Jensen
Sektionschef Pen-Sam region Aalborg/
Århus
Vi i øjeblikket ikke mulighed for at udsende oversigter til de medlemmer, som
har supplerende pensionsordning hos
os.

Vi kan i stedet for i de flestes tilfælde, hurtigt lave en vejledende beregning, hvor de
kan få oplyst deres forventede dækning.
Hvis de ønsker en nøjagtig beregning, så
vil det tage lidt længere tid.
Hvis dine kollegaer ønsker at få flere oplysninger, så er de velkomne til at ringe
på 44 39 34 41, hvor de kan få råd og vejledning af en pensionsrådgiver.
De er selvfølgelig også velkomne til at
besøge os i vores lokale kontor på Nørreport 26, 1., 8000 Århus C.
PS: Dette svar skyldes en forespørgsel fra TR til Torben, da Mobil- bussen var forbi vores hospital i Risskov
I januar. Forespørgselen gik ud på
hvad der blev af de penge som tjenestemændene i psykiatrien indbetalte
til Pen-Sam, - de indbetaler et beløb
for kvalifikation - og funktionstillæg,
– da de kun får tjenestemandspension
af grundbeløbet i deres løn.

Pen-Sam offentliggør årsregnskab for 2006
Pen-Sam’s kunder får igen en af markedets højeste kontorenter.
Kunderne i Pen-Sam Liv får desuden
650 millioner kroner i risiko- og omkostningsbonus.
Pen-Sam’s kunder har fået forøget deres
opsparing med 3,3 milliarder kroner.
Tilfredsstillende afkast for Pen-Sam Liv
og pensionskasserne.
Flot afkast på ejendomme i Pen-Sam
Skade og Pen-Sam Liv.
Med kontorenter på op til 7,25 % har
kunderne i Pen-Sam igen fået nogle af
branchens højeste forrentninger.
Mens Pen-Sam sidste år kunne tilbyde
sine kunder op til 7 % i kontorente, kan
Pen-Sam i år tilbyde sine kunder i pensionskasserne mellem 6,25–7,25 % i
kontorente og i Pen-Sam Liv 6,00–7,00
%. Dermed ligger Pen-Sam for andet år
i træk helt i top med kontorenterne til
sine kunder.

BESØG PÅ ANSTALTEN HERSTED VESTER
Af Peter Bugge Nielsen
Tirsdag, d. 29.maj 2007 tager klubben på besøg på Hersted Vester, turen er allerede overbooket, men vi vil berette om turen i det
næste blad.
Psykolog Steen Mollerup vil tage imod os og fortælle om de stærkt karakterafvigende indsatte. Derefter vil der være rundvisning
inde på selve fængslet.

Mindeord
Vi har mistet en kær og vellidt kollega, Inge Lise Rank Andersen. Inge Lise blev dræbt ved en tragisk og meningsløs
trafikulykke, den 3 marts 2007. Hun blev 49 år.
Inge Lise var uddannet plejer. Har tidligere arbejdet en del år på Psykiatrisk hospital i Århus og var med til at starte
Lokal Psykiatri Nord med ”støtte i eget hjem” i 1995.
Inge Lise var netop til vores store glæde vendt tilbage efter 2 år` s orlov, til Lokal Psykiatri Nord, som Social psykiatrisk
bostøtte. Vi har altid oplevet hende som meget levende og smittende person med sit gode humør. Hun var en utrolig
engageret og omsorgsfuld kollega, en ildsjæl, som brændte for sit arbejde og ”sine brugere”.
Et livstykke, altid på vej…. Vi vil savne hende..
Vores tanker går til de efterladte.

Kollegaer, Lokal Psykiatri Nord.
Børglumvej 5
8240 Risskov.
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Hvad får du for dit faglige kontingent?
Som fuldtidsforsikret medlem betaler du pr. 1. marts 2007
A-kasse administrationsbidrag
A-kasse medlemsbidrag
Efterlønsbidrag
ATP-bidrag
A-kasse og efterløn i alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

129,85
273,00
398,00
8,00
737,85

Fagligt kontingent til forbundet
Gruppelivsforsikring
FOA Århus
FOA psykiatri
Fagligt kontingent i alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

123,50
10,00
170,00
80,00
385,50

I alt pr. måned

kr.

1.192,35

Husk det er før skat, har du tænkt over det?
Som medlem af FOA skal du vide, at du har følgende muligheder og rettigheder:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hjælp fra forbundet i forbindelse med uoverensstemmelser om overenskomsten, samt dine
ansættelsesvilkår på arbejdspladsen.
Hjælp ved uoverensstemmelser om opsigelsesvarsel.
Hjælp ved manglende betaling af feriepenge og søgnehelligdagsbetaling.
Hjælp ved arbejdsskader, hjælp til at rejse krav for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.
Bistand fra afdelingens socialrådgiver, samt rådgivning i sociale spørgsmål.
2 medlemsblade der informere dig, og holder dig ajour.
Nyt fra FOA Århus og FOA bladet.
Kurser og efteruddannelse der kvalificerer dig.
Gruppeliv, der sikre dig og dine efterladte.
Fritids- og ulykkesforsikring
Modtagelse af tilskud til begravelseshjælp til både dig og din ægtefælle, samt ligestillede.
Fri adgang til medlemsarrangementer i afdelingen

Der udover har du jo FOA – Psykiatri, klubben som du ikke kan undvære.
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Den Tværsektorielle Efteruddannelse
af Jesper Priskorn

Nu er datoerne klar for hold 2 i den nye tværsektorielle efteruddannelse.
Der arbejdes i øjeblikket på at samkøre den kompetence uddannelse der er startet op for alle Plejere og Social- og sundhedsassistenter i psykiatrien – hvilket måske kan betyde merit – kontakt
skolen for flere oplysninger. Husk denne uddannelse giver dig adgang til at søge ind på diplomuddannelserne, hvis du består eksamen.
Vil du vide mere om uddannelsen – er hold 1 stadigt ikke afsluttet – så snak med en kollega, som
allerede er i gang.
Se også kursus materialet fra uddannelsesafdelingen – som skulle være på vej ud til alle.

Målgruppe
Efteruddannelsen er tilrettelagt for faggrupperne plejere, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygeplejersker,
socialrådgivere samt Ergo - og fysioterapeuter fra psykiatriens tre områder, lokal- og socialpsykiatri samt hospitalsafdelinger.
Efteruddannelsen henvender sig til basismedarbejdere, der har brug for og lyst til en bred psykiatrifaglig opdatering,
og som desuden har mod på under efteruddannelsen at omsætte dét, de lærer ’hjemme’ på arbejdspladsen i form af
små og store udviklingsprojekter.

Varighed
Forløbet består af 12 moduler af hver en uges varighed, i alt 60 dage. Efteruddannelsen starter i efteråret 2007 og
slutter december 2008.

Eksamen
Der kan aflægges eksamen i Socialfag som enkeltfag.
Deltagerne kan gå til eksamen i projektet eller i et selvvalgt emne, der behandles som en synopsis. Bestået eksamen
giver adgang til at søge optagelse på diplomuddannelser.

Pris
Deltagerprisen er kr. 19.750,00.

SVU
Der kan søges SVU, Statens Voksen Uddannelsesstøtte, til de tre sidste moduler. SVU udgør pr. uge 3.335,00 kr. Prisen for den enkelte deltager reduceres med 10.005 kr. Den faktiske deltagerpris bliver hermed 9.745 kr.

Ansøgning & Tilmeldingsfrist
Ansøgning sendes til CVUalpha senest 17. september.

Yderligere oplysninger
Sekretær Bodil Edlund, CVUalpha, Pædagogisk Efter - og videreuddannelse, Peter Sabroes Gade 14, 8000 Århus C
Tlf.: 87 32 70 82, e-mail bbe@petersabroe.dk, hjemmeside www.cvualpha.dk.
Konsulenterne Lisbeth Dybro og Bo Kristian Nielsen, Uddannelsesafdelingen, Psykiatrien i Region Midtjylland,
Skovagervej 2, 8240 Risskov.
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Kompetenceudviklingskursus i
behandlingspsykiatrien

Kursusdatoer Efterår 2007
Distrikt Øst, Region Midtjylland
Modul I (undervisning):
Tirsdag d. 28. august (afdelingssygeplejersken deltager)
Modul I (undervisning):
Mandag d. 3. september – fredag d. 21. september
Projektperiode I/Læring på jobbet:
Mandag d. 24. september – fredag d. 12. oktober
Projektskrivningsdage (arbejdsfri):
Onsdagene d. 26. september samt d. 3. og 10. oktober
Læring på jobbet/Studieaktivitet
(3,7 arbejdstime med VEU):
Tirsdagene d. 25. september samt d. 2. og 9. oktober
(d. 25. september afsættes tid sammen med projektvejleder og d. 2. eller 9. oktober afsættes tid sammen med
afdelingssygeplejerske)

Modul II (undervisning):
Studietur (arbejdsfri):
Projektperiode II/Læring på jobbet:
Projektskrivningsdage (arbejdsfri):
Læring på jobbet/studieaktivitet
(3,7 arbejdstime med VEU):

Mandag d. 15. oktober – fredag d. 9. november
Mandag d. 12. november
Tirsdag d. 13. november – fredag d. 30. november
Onsdagene d. 14., 21. og 28. november
Tirsdagene d. 13., 20. og 27. november

Modul III:
Mandag d. 3. – fredag d. 14. december
(afdelingssygeplejersken deltager i projektfremlæggelsen)

Vedrørende afdelingssygeplejerskens deltagelse i kursusopstart og i projektfremlæggelsen:
Afdelingssygeplejersken deltager over middag tirsdag d. 28. august, hvor kursist og afdelingssygeplejerske
blandt andet udarbejder en læringskontrakt.
Endvidere deltager afdelingssygeplejersken i kursistens projektfremlæggelse, som finder sted i uge 50 og har
en varighed af ca. 60 min pr. kursist.

Aflønning under kurset:
·Som fuldtidsansat får du din sædvanlige løn, inklusiv et gennemsnit af dine tillæg fra de sidste 3 måneder før
opstart.
·Som deltidsansat får du 37 timer om ugen uanset dit timetal før kursusstart, samt et gennemsnit af dine tillæg
3 måneder får opstart.
·Afspadsering optjenes på samme vilkår som før og kan afvikles på samme måde
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En god oplevelse på JCVU
- Jysk center for videregående uddannelse
Af Jytte Levisen
Jeg blev uddannet Plejer for mange år
siden. Jeg har arbejdet indenfor psykiatrien og på Krisecenter for voldsramte
kvinder. Gennem årene har jeg deltaget i
efteruddannelse og mange kurser. Dette
har dog ingen betydning for optagelse
på JCVU.
Jeg fik fra min arbejdsgiver bevilget orlov i 4½måned for at følge tre moduler
på pædagogisk diplomuddannelse. Jeg
valgte som obligatorisk fag videnskabsteori og pædagogik og to valgfrie fag i
psykologi, kognitions- og neuropsykologi og udviklings- og personlighedspsykologi.
På grund af min korte uddannelse kræver
det dispensation for optagelseskriterierne.
Dette betød en samtale hos studievejleder.
Jeg fik dispensationen på baggrund af
samtalen og bl.a. to eksamener i teknonom, ledelse og samarbejde og virksomhedsorganisation. Studievejleder gav dog
udtryk for, at det var vældig krævende og
da jeg cyklede hjem tænkte jeg ”det går
da aldrig” og følte mig så dum, at jeg nok
næppe kunne læse Århus Onsdag!!!
Men det gik og jeg blev rigtig glad for
skolen, trivedes med at læse, strukturere

egen dagligdag, deltage i studiegrupper, skrive akademiske
opgaver, følge undervisning og
lære at læse en bog på et kvarter
(kursus i akademisk læsning) og
så videre.
Jeg havde stor glæde af at kunne
låne bøger på psyk. Info og
forskningsbiblioteket var behjælpelig med at skaffe diverse
bøger hjem til mig. En fantastisk hjælp.
Jeg arbejdede hårdt, man kommer ikke sovende til det. Der
var undervisning tre dage om
ugen fra kl. ca. 9-13 – der var
studiegruppedage og når opgaveskrivningen nærmede sig
var det selvstudie, studiegrupper
og vejledning.
Nu hvor jeg er tilbage på mit job, savner
jeg studierne, jeg synes jeg lærte rigtig
meget – jeg klarede eksamen i de tre fag
med fine karakterer.
Når jeg skriver dette, er det fordi jeg ved
der har været talt meget om muligheden
for vores faggruppe og lignende faggrupper kunne optages på JCVU. Det kræver
dispensation, men jeg synes ikke nogen
skal lade sig afskrække heraf. Vi kan godt

klare det – nøjagtig ligesom andre faggrupper, sygeplejersker, fysioterapeuter,
pædagoger og lærere. De skal blot ikke
have dispensation for optagelse, da de har
en længere grunduddannelse.
Håber nogle har fået mod på JCVU- jeg
selv håber på, at få mulighed for at tage
tre moduler mere, for at have en hel
diplomuddannelse.

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 Psykiatri.
Nu da vores projekt – FOA Psykiatri, et samarbejde mellem de 3 FOA afdelinger i Århus Amt - rinder 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 medlem.
Du kan også ”nøjes” med at abonnere på Vingefanget, det kan du også via hjemmesiden – det koster 125,- kr. årligt.
Hvis du er medlem af FOA Silkeborg, skal du dog være opmærksom på, at de betaler for medlemmer der ønsker et sådant abonnement.
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Omsorgsjob ødelægger ansattes helbred
Af Peter G. H. Madsen, phm@lo.dk,
Søren Kudahl, sku@lo.dk,
A4 bladet 26. februar 2007
Forkortet af redaktionen – artiklen kan findes i den fulde længde på www.ugebreveta4.dk
Offentligt ansatte i omsorgssektoren er
storforbrugere af medicin og må langt
oftere til lægen end resten af befolkningen, viser ny undersøgelse fra AE-rådet. Deres dårlige arbejdsmiljø gør det
vanskeligt at tiltrække personale og er
dermed et af velfærdsstatens største problemer, mener arbejdsmiljøekspert. Han
opfordrer politikerne til at lade de ansatte
passe deres arbejde uden unødig kontrol
og dokumentation.
SYG TJANS Vil man have et godt fysisk og psykisk helbred, skal man holde
sig langt væk fra offentlige job, der på
den ene eller anden måde handler om at
tage sig af samfundets ældste, yngste og
svageste. Ikke alene er de ansatte på landets plejehjem, dag- og døgninstitutioner
blandt dem, som oftest må til lægen.
De køber også flest lykkepiller og andre
typer receptpligtig medicin.
Resultaterne fremgår af en helt ny undersøgelse af danskernes læge- og hospitalsbesøg samt medicinforbrug, som

Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd
(AE-rådet) har foretaget på baggrund af
registeroplysninger
om alle danskeres
erhverv og sundhedstilstand. Samlet tegner analysen
et krystalklart billede af, at det især
er landets social- og
sundhedspersonale,
pædagoger og pædagogmedhjælpere,
der må fylde sig med medicin og gå til
lægen for at få dagligdagen til at hænge
sammen.
Hårdt at arbejde i det offentlige
Professor Tage Søndergård Kristensen
fra Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø har indgående beskæftiget
sig med arbejdsmiljøet i den offentlige
sektor, og han kan sagtens genkende billedet i undersøgelsen:

»Det er nødvendigt at tage de her tal
meget alvorligt. Der er store problemer
med de offentligt ansattes arbejdsmiljø,
og hvis vi ikke får gjort noget ved det,
kan det gå helt galt,« siger han og fortsætter:
»For mig at se er de offentligt ansattes
dårlige arbejdsmiljø en af de væsentligste
kriser for velfærdssamfundet.«

Omsorgspersonale får hug for at gå til pressen
Af Tanja Nyrup Madsen, A4 bladet 26. februar 2007
Forkortet af redaktionen – artiklen kan findes i den fulde længde på www.ugebreveta4.dk
Offentligt ansatte bør ikke gå til
pressen, selv om de har kendskab til
alvorlig misrøgt af ældre eller handicappede på deres arbejdsplads. Den
slags sager klares bedst internt, siger
formanden for personaleudvalget i Kommunernes Landsforening, Mads Lebech
(K). De faglige organisationer kræver
bedre beskyttelse af dem, der råber op
mod kommunernes vilje.
KOMMANDOVEJEN Socialrådgivere,
sygeplejersker, socialpædagoger og social- og sundhedspersonale kræver bedre
beskyttelse til de kolleger, der ranker ryggen og siger fra over for fagligt uforsvarlige vilkår på deres egen arbejdsplads.
Kun på den måde undgås nye skandaler
om dårlig omsorg for de svageste, der
ikke selv kan råbe op, mener de faglige
organisationer på baggrund af de seneste sager om omsorgssvigt af ældre og
handicappede på plejehjem og i beskyttede boliger.

Men i Kommunernes Landsforening
(KL) nøder formanden for Løn - og Personaleudvalget Mads Lebech (K) ikke
ligefrem de kommunalt ansatte til at gå
til pressen:
»Det her med at begynde at diskutere
ytringsfrihed, synes jeg er en meget skæv
vej at skulle ud på. Hvis man er ansat i
en kommune og oplever omsorgssvigt, så
har man da bestemt pligt til at råbe vagt
i gevær. Men det er jo ikke pressen, man
skal gå til, hvis man oplever sådan noget.
Så skal man gå til sin ledelse. Og hvis
man oplever, at den lokale ledelse ikke
reagerer, så må man gå til cheflaget over
– og i sidste ende må man jo gå til byens
borgmester,« siger Mads Lebech.
Meldingen går stik mod afgørelser fra
Folketingets ombudsmand og Justitsministeriets »Vejledning om offentligt ansatte
ytringsfrihed« fra september sidste år.
Her slås det utvetydigt fast, at det er et
brud på offentligt ansattes ytringsfrihed
at kræve, at de skal rejse problemerne

internt, før de går i pressen:
»Det ligger fast, at en offentligt ansat har
ret til at fremføre en eventuel kritik offentligt uden først at anvende de interne
systemer.«
Et krav, der stadig er helt almindeligt at
blive mødt med som offentligt ansat. Og
som er med til at lægge et tungt låg over
de offentligt ansattes frihed til at sige fra
over for forhold, der måske netop er bestemt af de chefer eller politikere, som
Mads Lebech vil have dem til at klage
til, mener fagforeningerne.
»Vores medlemmer er bestemt ikke gode
nok til at sige fra. Men det skyldes ikke
manglende evne eller vilje, det handler
om frygt for ledelsens reaktioner. Derfor
skal der en bedre beskyttelse til, hvis de
skal turde stå frem i de kritiske sager,«
siger Karen Stæhr fra forbundet Fag og
Arbejde.
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Personalefnidder koster sundhedsvæsenet dyrt
Af Jan Birkemose, jbi@lo.dk , UGEBREVET A4
Forkortet af redaktionen – artiklen kan findes i den fulde længde på www.ugebreveta4.dk
Manglen på arbejdskraft til sundhedssektoren kunne blive kraftigt reduceret,
mener social- og sundhedsassistenternes
fagforbund på baggrund af ny undersøgelse. Den viser, at sygeplejerskerne i stort
omfang forhindrer social- og sundhedsassistenterne i at overtage de opgaver, som
de er blevet uddannet til.

POTENTIALE
Ifølge social- og sundhedsassistenternes
fagforbund, Fag og Arbejde (FOA), ville
patienterne på de danske sygehuse kunne
få hurtigere behandling, hvis social- og
sundhedsassistenterne – i daglig tale sosu-assistenter – fik lov til at udnytte deres
kompetencer i det daglige arbejde. Men
ifølge en ny undersøgelse, som FOA har
gennemført blandt 581 sygehusansatte
sosu-assistenter oplever en stor del, at
de i deres hverdag bliver bremset i at
udføre de opgaver, som de ellers er uddannet til at tage sig af.
Det drejer sig blandt andet om stuegang,
medicinudlevering og apoteksbestillinger. Opgaver, som tidligere er blevet
varetaget suverænt af sygeplejerskerne,
men som i et led i sundhedsvæsenets
strategi om at bekæmpe manglen på
arbejdskraft ved at lade hospitalernes
faggrupper deles om opgaverne nu i
princippet kan overtages af sosu-assistenterne. Strategien, der er kendt under
navnet opgaveglidning, går ud på, at der
er brug for færre læger, hvis nogle af lægernes opgaver kan overtages af sygeplejerskerne, der så til gengæld får lidt friere
hænder ved at lade nogle af deres opgaver
glide videre til sosu-assistenterne.
Ifølge undersøgelsen nyder strategien
stor succes på de fleste af afdelingerne
på landets sygehuse.
Blandt andet oplyser mere end hver anden
sosu-assistent, at de deltager i stuegang
og flere end to ud af tre deler også medicin ud til patienterne. Men undersøgelsen
afslører også, at der er meget store grupper af sosu-assistenter, der ikke oplever,
at de er en del af en fastlagt strategi om at
bekæmpe personalemanglen ved at deles
om opgaverne.
Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i FOA, der organiserer de
godt 7.000 sosu-assistenter og elever på
de danske sygehuse, læser derfor under16 Vingevanget April 2007

søgelsen med lige dele optimisme og pessimisme. Hun er glad og tilfreds med, at
så mange af hendes medlemmer får lov
at udnytte deres uddannelse fuldt ud, men
er samtidig bekymret over, at det ikke
gælder for alle.
»Social- og sundhedsassistenterne har
lommerne fulde af kompetencer, men andre har syet deres lommer til, så de ikke
kan bruge kompetencerne.
Spørgsmålet er, hvor længe vi samfundsøkonomisk har råd til, at social- og sundhedsassistenter ikke får lov til at vise
deres fulde værd. Ikke mindst i lyset af
personalemangel og lange ventelister for
patienterne er det ejendommeligt, at man

drig får lov at bruge.«
Projektleder Christina Holm-Petersen fra
DSI Institut for Sundhedsvæsen har forsket i organiseringen og medarbejderudviklingen på sygehusene.
Hun mener også, at undersøgelsen peger
på væsentlige problemer i sygehusenes
evne til at fastholde medarbejderne, fordi
det netop er med til at ødelægge arbejdsmiljøet, når de ansatte ikke føler, at de
bliver taget seriøst og får lov at arbejde
med det, som de er uddannet til.
»Et af hovedproblemerne i sygehusvæsenet i dag er, at arbejdsmiljøet er for
dårligt, og at det er svært at fastholde
medarbejderne. Derfor skal man arbejde
med fastholdelse af både læger, sygeplejersker og sosu-assistenter. Ledelserne
skal sikre et bedre arbejdsmiljø og
en bedre kommunikation mellem de
forskellige faggrupper, så man ikke
bruger en masse negativ energi på at
opretholde nogle dårlige systemer,«
siger Christina Holm-Petersen.

Sygeplejerskerne blokerer

i praksis ikke gennemfører den opgaveglidning, som man i teorien taler så
varmt for,« siger Karen Stæhr om undersøgelsen.

Stor chance forspildes
Hun mener, at sygehusene spilder en stor
chance for at bekæmpe personalemanglen
ved ikke at udnytte sosu-assistenternes
evner fuldt ud.
»Ved at lade sosu-assistenterne udnytte
deres kompetencer kan en del af manglen på arbejdskraft reduceres. Derudover
er der en vigtig sideeffekt, fordi opgavedelingen gør det mere attraktivt at søge
ind på sosu-uddannelsen. Kommende
sosu-assistenter ser jo, at uddannelsen
på papiret har store faglige udfordringer
og personlige udviklingsmuligheder, men
når de hører, at de måske aldrig kommer
til at bruge de kompetencer, fordi de i
praksis bliver bremset, mister de lysten
til uddannelsen,« siger Karen Stæhr og
tilføjer:
»Det er at stikke blår i øjnene på folk at
give dem nogle kompetencer, som de al-

En af de mere alvorlige stridigheder
mellem faggrupperne i sygehusvæsenet er netop mellem sygeplejerskerne og sosu-assistenterne. Ifølge
undersøgelsen peger 44 procent af sosu-assistenterne på, at det er oversygeplejerskerne, der bremser deres muligheder.
Og det er et billede, som sektorformand
Karen Stæhr kan nikke genkendende til.
»Jeg forstår godt, at vores medlemmer
har den oplevelse af sygeplejerskerne. For
det er jo de ledende sygeplejersker, der
ansætter og fører medarbejderudviklingssamtaler, og som sikrer, at afdelingerne er
organiseret, så alle medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. Men sygeplejerskerne mener, at det kun er dem,
der skal være ansat i sygehussektoren, «
siger Karen Stæhr.

Et blåt barn kommer til verden
af Jesper Priskorn
Her i slutningen af februar 2007
er det et halvt år siden jeg vågnede op på intensiv afdeling med
ledninger og slanger over det hele.
På grund af kræft var jeg blevet
opereret i hele hovedet, udvendig
som indvendig.

og hjalp til i den daglige husholdning.
Årsagen til at jeg kom til verden i portnerboligen på Sindssygehospitalet ved
jeg ikke, men jeg har efterfølgende fået at
vide, at min mor fik en fødselsdepression,
så måske havde familien ud fra min mors
sindstilstand i perioden forud for fødslen

meget tid ude hos min morfar og mormor på Sindssygehospitalet i Risskov og
også senere da de som pensionister flyttede til et rækkehus på Alsvej ligeledes
i Risskov. Min mor har været psykisk
syg så længe jeg overhovedet kan huske tilbage og var tit og ofte indlagt på

Sådan starter Henning Simonsen sin selvbiografi på hans hjemmeside, Adressen
er: www.henning-simonsen.dk, en historie, vi har fået tilladelse til at bringe
et uddrag fra, af tidligere Social og sundhedsassistent Jette Rask, nu Pedersen – en
god ven af Henning.

vurderet at det var mest hensigtsmæssigt at fødslen foregik i trygge rammer.
Jeg er også blevet fortalt, at jeg blev
født som blåt barn hvilket vist nok er
noget med at hjerte og kredsløb ikke
er helt som det skulle være og de som
så mig umiddelbart efter fødslen var
stærkt i tvivl om hvorvidt jeg overhovedet ville overleve. Men det gjorde jeg
altså. Og så kan jeg jo glæde mig over
at jeg foreløbig har fået 60 år foræret
og er far til to helt fantastiske drenge.

Sindssygehospitalet. I de perioder boede
jeg hos min mormor og morfar. Der var
dog også perioder hvor hun havde det
nogenlunde hvor hun havde lidt rengøringsarbejde hos private og der var det jo
praktisk at jeg kunne blive passet hos min
mormor og morfar mens hun gjorde rent.

Jeg kom til verden den 19. marts 1947 i
portnerboligen på Sindssygehospitalet i
Risskov, Ja, sådan hed hospitalet dengang.
Senere blev det omdøbt til Statshospitalet
fordi det lød bedre og senere igen kom hospitalet til at hedde Psykiatrisk Hospital.
Min morfar var portner på hospitalet og
boede i portnerboligen sammen med
min mormor og min onkel Poul som
var den yngste af deres 6 børn. Her ud
over havde de også en af hospitalets
patienter i pleje. Hun hed frk. Hansen

SOFUS OG DE
SYV CIGARETTER
Mine forældre fik i slutningen af 2. verdenskrig en lejlighed i Arbejdernes Andelsboligforening ”Viborggården” og det
var der jeg voksede op og tilbragte min
barndom. Men jeg tilbragte også rigtig

Så jeg har i min barndom tilbragt rigtig
meget tid på Sindssygehospitalet i Risskov hvilket jeg i øvrigt ikke var ked af.
Det var et spændende sted. Både selve
portnerboligen og hele hospitalet med de
mange bygninger og den store park der
var tilknyttet hospitalet. Jeg lærte hurtigt
mange at kende af de der arbejdede på
hospitalet og omvendt var alle klar over
at jeg var portner Leth’s barnebarn hvilket
også gav lidt ”prestige”.
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dag i dag se hans skallede hoved for mig.
En anden ting jeg huske var, at alt var pinligt rent i den lille hal og maskinernes stål
og kobber skinnede blankt og nypudset.
Så det var rigtig spændende at aflægge
visit hos maskinmesteren. Man skulle
blot passe på ikke at komme i nærheden
af de store drivremme og dampmaskinernes svinghjul som ikke på nogen måde
var afskærmet.
Når der var store vaskedag i portnerboligen forgik det i bygningen ved side af
hvor der var et godt gammelt vaskeri med
kulopvarmet gruekedel og en kæmpestor
håndrevet rulle lavet af træ.
Jeg kan endnu for mit indre den dag i
dag se min lille runde mormor for mig,
stående ved gruekedlen i røg og damp
og røre i vasketøjet med en stor træslev.

Dengang var der også en stor del af patienterne som simpelthen boede fast på
afdelingerne og hospitalet var deres hjem.
Det var ikke som i dag hvor mange sindslidende bor hjemme i egen bolig og så er
tilknyttet hjemmepsykiatrien.
Mange af disse patienter kendte jeg også
og sludrede jævnligt med. Jeg lærte også
hurtigt hvem jeg skulle holde distance til
og hvem der var flinke og sjove at snakke
med. Men der var mange ”skøre” mennesker i mellem som der kunne skrives
meget om. F.eks. Sofus som på patientværkstedet havde lavet et flot cigaretrør
så han kunne ryge 7 cigaretter på en gang.

METERVIS AF FILM OG EN BIOGRAF I KÆLDEREN
Det var i øvrigt fantastisk hvad der blev
fremstillet af patienterne rundt omkring
på afdelingerne og på patientværkstederne og en gang om året blev der afholdt
en kæmpe udstilling i den store gymnastiksal bag portnerboligen hvor alle de
flotte ting blev vist frem. I tilknytning
til hospitalet var der også et temmelig
stort gartneri hvor mange af patienterne
arbejdede og på den årlige udstilling
var den ene endevæg i salen prydet med
grønsager og frugter arrangeret i et kæmpe galleri af forskellige dyr og figurer.
Ellers var det mest almindeligt husflid og
trælegetøj og tingende kunne naturligvis
købes. Som jeg husker det var disse årlige udstillinger ret velbesøgt – også af
folk udefra.
I gymnastiksalen forgik også andre ting.
F.eks. var der hver anden uge filmfrem18 Vingevanget April 2007

visning for patienterne. Salen var udstyret med et rigtigt operatørrum. Jeg var
altid inde og se film når jeg var hos mine
bedsteforældre og der var altid to forestillinger. Jeg så som reglen filmen i selve
salen ved den første forestilling og når
filmen blev vist anden gang var jeg inde
i operatørrummet og sludre med ham der
passede den store fremviser hvilket jeg
syntes var enorm spændende. Det skete
tit at filmen sprang en to til tre gange under hver forestilling. Så blev lyset tændt
i salen mens operatøren splejsede filmen
sammen. Det beskadigede stykke af filmen – ofte flere meter fik jeg så foræret.
Så kunne jeg vise film for mine kammerater hjemme på gaden. Det foregik på
den måde at der blev klippet to riller i en
skotøjsæske til at køre filmen i gennem og
med en kraftig lommelygte nede æsken
kunne man så se billederne mens jeg trak
langsomt i filmen. Det siger sig selv at der
ikke udspandt sig den helt store handling
på to meter film men til gengæld havde
jeg så hele skotøjsæsken fyldt op med
filmrester fra forskellige film.

DEN SKALLEDE
MASKINMESTER
Hospitalet havde sit eget kraftværk til
at producere el og varme. Jeg aflagde tit
besøg ovre hos maskinmesteren i kraftstationen. I hallen var der to store dampmaskiner som trak hver deres generator
til fremstilling af el. Jeg husker ikke hvad
maskinmesteren hed, men jeg kan den

Bortset fra nogle få børn oppe i lægeboligerne var der ikke mange legekammerater på hospitalet, men det gjorde egentlig
heller ikke noget, for det var til gengæld
oppe i Viborggården hvor vi boede, men
herom senere. Hospitalet var måske sådan set en slags fristed hvor man kunne
rekreere sig.

ET TEKNOLOGISK
VIDUNDER
Fra spisestuen i portnerboligen gik der en
dør ud til selve portnerlokalet hvor min
morfar sad og passede omstillingsbordet
og vejledte de der havde ærinde på hospitalet. Alle indgåede telefonsamtaler gik
gennem omstillingen. Når folk havde forklaret hvem de skulle tale med trak min
morfar i den rigtig ledning og placerede
bananstikket i en af telefonbøsningerne.
Omstillingen af samtaler foregik altså helt
logisk og manuelt.
På et tidspunkt fik min morfar et nyt omstillingsbord uden udvendige ledninger,
telefonbøsninger og bananstik, men i stedet en meget mindre kasse med lamper og
knapper og man kunne høre de små relæer
klapre inde i kassen når der blev stillet
om. Et teknologisk vidunder som blev
betragtet med undrende opmærksomhed.
Dengang var hele hospitalet afspærret
og stort set al trafik foregik gennem den
store port som blev lukket og låst kl. 18
hver aften og først åbnet op næste morgen kl. 6.
Mange af de handlende som bragte forsyninger til hospitalet havde hestevogn
hvilket var ret almindeligt dengang. Når
mælkemanden kom, var jeg altid ude med
lidt rugbrød som jeg gav hans hest – til

gengæld fik jeg lov at køre lidt med rundt
oppe på kuskepladsen. Hesten kendte
turen så uanset hvordan jeg håndterede
tømmen gjorde hesten hvad den selv ville.
Til portnerboligen hørte også et lille stykke jord til som lå lidt uden for porten ned
mod bækken. Faktisk der hvor hospitalets administrationsbygning ligger i dag.
Der var ikke noget hus på grunden, men
et rigtig gammeldags romantisk seksottekantet lysthus hvor min morfar havde
alle sine haveredskaber. Det var en stor
nyttehave kun med det formål at forsyne portnerboligens beboere med frugt
og grønsager. Især kartofler og grønkål
optog meget plads. Min morfar elskede
nemlig grønkålssuppe. Selv da de mange år senere flyttede op i rækkehuset på
Alsvej havde min morfar plantet grønkål
på et meget lille stykke have på størrelse
med et frimærke der lå bag rækkehuset.

ONKEL POUL
Da jeg var lille boede min onkel Poul,
som tidligere nævnt, stadig hjemme i det
lille loftsværelse øverst i portnerboligen.
Poul var utrolig flink lavede mange
ting sammen med mig og tog mig
med på mange spadsereture i Risskov
og nogle gange også med ind til byen
hvor vi så som regel sluttede af med
et besøg på et byens fine konditorier.
Poul var meget fotointeresseret og vi
kan derfor takke ham for, at vi i dag har
en hel del billeder fra dengang. Det var
også rigtig spændende at få lov til at være
på hans loftsværelse når han fremkaldte
billeder. Af og til lånte jeg et fotografiapparat af ham. Apparatet havde en lidt
anden udformning end dem vi kender
i dag. Det her havde ca. samme størrelse som en halv liter sødmælk og man
holdt det foran på maven med den ene
hånd, mens man kiggede ned i søgeren
samtidig med at man med den anden
hånd skyggede for lyset foran søgeren.
Onkel Poul havde i øvrig under krigen
involveret sig i modstandsbevægelsen og
en dag kom Gestapo op til Bülow på Trøjborgvej hvor Poul var i lære som automekaniker. Til Pouls held henvendte Gestapo
sig til min onkel og spurgte efter en Poul
Leth. Poul fortalte dem, at ham kunne de
finde helt nede i det bagerste værksted
og mens Gestapo gik ned til det bagerste
værksted løb Poul ud af porten. På vejen
ud snuppede han en af tyskernes maskinpistoler som lå i deres jeep inden han løb
hjem i portnerboligen og fik pakket en
taske med det mest nødvendige. Resten
af krigen gik han under jorden

NÅR FRK. HANSEN
GIK AMOK
Portnerboligen havde endnu en beboer.
Det var frøken Hansen som mine bedsteældre havde i pleje. Hun havde tidligere været patient på Sindssygehospitalet
men boede som sagt nu i portnerboligen.
Frøken Hansen hjalp til med madlavning
og rengøring. Hun sagde normalt ikke
noget som man kunne forstå. De eneste
lyde der kom ud af hendes mund var sådan en underlig brokkende mumlen. Men
så skete det engang i mellem at hun gik
helt amok og råbte og skreg helt hysterisk. Hun smed med ting og sager og var
helt ustyrlig og jeg overholdt en rimelig
sikkerhedsafstand når jeg overværede
nogle af hendes raserianfald. Der skulle
ofte to granvoksne mænd til at få hende
ind på sit værelse hvor hun blev låst inde
medens hun råbte og skreg så det kunne
høres langt væk. Efter nogen tid fik hun
raset af og så blev hun låst ud igen og sat
på en stol indtil hun var i stand til at genoptage sine pligter.

DEN LILLE GARTNER
Min morfar og mormor, ja hele familien
var rigtig søde mod mig. Måske syntes
de det var synd for mig at min mor var
psykisk syg og så tog de sig ekstra kærligt af mig. Det hændte selvfølgelig også
jeg lavede narrestreger med efterfølgende
skæld ud. Jeg husker tydeligt en episode
som måske ligger helt tilbage til 4-årsalderen hvor jeg fik skæld ud for noget
jeg faktisk ikke havde gjort med vilje.
Oppe på hjørnet af Skolevangs Allé og vejen der fører ned til hospitalet lå der dengang en lille kiosk. Der var jeg også ofte
på visit hos den flinke dame som ejede
kiosken. Ikke for at tigge slik, for jeg slikkede ikke sådan særlig meget. Men kioskdamen syntes åbenbart godt at jeg kunne
gøre lidt nytte når jeg alligevel var på besøg og på en eller anden måde havde hun
engang sat mig i gang med at luge ukrudt
i et par store brøndringe med blomster
som stod uden for kiosken. Nu skal man
huske på at jeg måske kun omkring fire år
og åbenbart havde jeg ikke kunne kende
forskel på ukrudt og hendes flotte stedmorblomster og morgenfruer. I hvert fald
fik jeg også tyndet godt og grundigt ud i
hendes flotte blomster og da hun kom ud
og opdagede det fik jeg jordens største
skideballe som jeg stadig husker den dag
i dag. (Jeg tror der gik næsten 30 år inden
jeg turde våge mig ind i kiosken igen).

Men det der er interessant ved denne lille
episode, som egentlig ikke er noget særligt i sig selv, det var, at da jeg havde taget
flugten fra den rasende kioskdame og var
løbet hjem til min mormor i køkkenet og
spurgte om jeg kunne få en mellemmad
spurgte min mormor hvad jeg havde lavet
af ulykker. Hun kunne simpelthen se på
mig at jeg havde lavet noget galt selv om
jeg fuldstændig lod som ingen ting. Til
sidst måtte jeg efter et tredjegradsforhør
gå til bekendelse og fortælle om hvordan
jeg havde rykket alle kioskdamens pæne
blomster op med rod. Men det er stadig en
gåde for mig den dag i dag hvordan min
mormor kunne gennemskue mig og se på
mig at jeg havde lavet noget galt. Det her
var jo bare en ting som jeg ikke en gang
havde gjort med vilje. Så herefter var jeg
ikke et sekund i tvivl om, hvis jeg virkelig
havde lavet narrestreger ville min mormor
straks kunne se det. Jeg tror rent faktisk
hun havde en helt speciel evne til at kunne
gennemskue folk eller se om de var fulde
af løgn. (Jeg tror jeg har det lidt på samme
måde, så måske ligger det i det gener jeg
har arvet fra hende, men her om senere).

SYMASKINEN
Som jeg husker det var min mormor et
sødt lille menneske. Ikke ret høj - lidt
buttet og med store runde kinder. Altid
fuld fart på undtagen når hun ikke lige
undte sig selv to minutter i en lænestol
med Familiejournalen. Ved siden af at
passe hus og hjem og varte min morfar
op syede hun tøj for folk – altså en slags
hjemmesyerske. Når hun sad ved symaskinen var der også fart på. Symaskinen
var af den slags der var monteret på et
bord med smukke støbejernsben i hver
ende. Med fødderne kunne hun vippe en
plade frem og tilbage og via en krumtap, svinghjul og drivrem kunne hun få
symaskinen til at køre og samtidig have
begge hænder fri til at styre syningen.
Meget af det tøj jeg gik i som barn var
syet på denne symaskine. Noget af
det værste jeg vidste, var når jeg skulle ud at prøve og have taget mål. Det
føltes som en evighed mens mormor
målte, lavede kridtstreger og satte nåle
i. Det var svært at stå stille så længe.
Mange år efter fik symaskinen monteret
en el-motor og vippebrættet degraderet til
start/stop og regulering af hastigheden.
Det var ikke usædvanligt at der både blev
holdt jul og nytår hos min mormor og
morfar. Også da de senere som pensionister (dengang hed det aldersrentenydere)
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skov. Juleaften var vi tit en 15-20 stykker
så mormor havde gang i køkkenet med
ænder og flæskesteg, brune kartofler osv..
For mange børn er pakkerne juleaftens
højdepunkt, men for mig var det mormors
mad og jeg åd mig altid halvfordærvet
så jeg faldt i søvn inden vi skulle have
julegaver. Det har jeg hørt for mange
gange siden hen. Min mormors familie
kom fra Vendsyssel, men man kunne
ikke høre på hendes dialekt at hun var
vendelbo. I skrivende stund kan jeg ikke
huske hvornår hun døde, men jeg er sikker på at hun var et godt stykke over 80.

FEDT OG TOBAK
Modsat min mormor var min morfar en
mand af få ord bortset fra at han elskede
at fortælle historier. Især fra hans tid som
garder fortalte han meget om. F.eks. da de
små prinser – senere Kong Frederik IX
og hans lillebror arveprins Knud, kastede
æbler efter min morfar medens han holdt
vagt uden for slottet. Den historie har jeg
hørt tusind gange. Han var meget stolt
af at have aftjent sin værnepligt hos den
kongelige livgarde og det store fotografi
af min morfar med bjørneskindshue og
garderuniform havde en fremtrædende
plads, ikke bare i portnerboligen og på
Alsvej, men også da han senere flyttede op på plejehjemmet i Vejlby var
garderbilledet det første man fik øje
på når man trådte ind på hans værelse.
Morfar var en høj rank og slank mand
og var i fin form til han var langt over
80 år. Det var først da han mistede synet at det begyndte at gå ned ad bakke.
Han havde aldrig haft bil og satte en
ære i at færdes i rask tempo til fods.
Han var et godt bevis på at antifedtguruen Anne Larsen’s teorier ikke altid
holder stik. Min morfar spiste svinefedt under alt sit pålæg og jo federe
rullepølsen og sylten var, jo bedre.
Juleaften fik han altid gumpen fra anden og det fede fra flæskestegen blev
skåret fra til morfar. Tyk brun sovs var
simpelt hen et must. Jeg mener også
at kunne huske, at han hver dag vist
fik en øl og en snaps til sin frokost.
Både min mormor og morfar var storrygere. Mormor røg cigaretter og små
cerutter og min morfar røg pibe og store
cerutter og cigarer. Morfar brugte meget
det at stoppe den sidste stump af cerutten
ned i piben så han kunne få det hele med.
Min morfar tilbragte de sidste mange
år på plejehjemmet i Vejlby hvor han
fik tiden til at gå med at sidde og ry20 Vingevanget April 2007

ge og komme med komplimenter og
flirte med det kvindelige personale.
Som tidligere nævnt mistede han synet
hvilket gjorde det svært for ham at styre
tændstikkerne når der skulle ild i tobakken. Selv om han sad med asbestforklæde
og en stor hundeskål som askebæger lykkedes det alligevel for ham at forårsage
en mindre ildebrand på værelset. Han fik
derfor forbud mod at ryge på værelset når
han var alene. Det blev han så sur over at
han så lige så godt kunne holde op og et
halvt år efter døde han næsten 98 år gammel. Det er åbenbart farligt at kvitte tobakken i den alder. Han påstod selv at han
havde røget siden han var 6 år da han kom
ud at tjene ude på landet. (Jeg tvivler dog
nu på at man selv i min morfars tid blev
sendt ud på landet at tjene som seksårig).
To af de største begivenheder i min morfars liv som jeg husker, var da han skulle
over til kong Frederik IX i forbindelse
med noget garderjubilæum og så da
han fik fortjenestemedaljen i sølv for 40
års lang og tro tjeneste på hospitalet. I
den anledning kom folk fra ministeriet
på besøg i portnerboligen og jeg var i
øvrigt selv til stede på den store dag.
Min mormor og morfar fik seks børn.
Else, Karen (min mor), Inger, Ellen, Grethe og Poul. 9 børnebørn og diverse tipoldebørn. Dvs. jeg havde tre fætre og fem
kusiner på den side af familien.

Referat fra generalforsamling i FOA-Psykiatri
den 7. marts 2007
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg
Formand
2 år
Bestyrelsesmedlem
2 år
Næstformandssupp.
1 år
Kasserersuppleant
1 år
1. bestyrelsessupp.
1 år
2. bestyrelsessupp.
1 år
Bilagskontrollant
2 år
Bilagskontrollantsupp. 1 år
Fanebærersupp.
1 år

Jesper Priskorn
Peter Bugge Nielsen
Conny Windfeldt
Anna Jensen
Mette Grandjean
Hanne Stormfeldt
Erik Sindal
Tove Lilmoes
Peter Bugge Nielsen

Evt. Valg i henhold til klublovenes § 4, stk. 8
8. Evt.
Formand Jesper Priskorn bød velkommen til de fremmødte 1,5 % af medlemmerne og foranledigede valg af dirigent.
Jesper Dideriksen blev foreslået, enstemmigt valgt og takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet og foranledigede derefter godkendelse af den fremlagte forretningsorden, som blev vedtaget.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Dirigenten gik herefter over til valg af stemmetællere. Forsamlingen fandt at en stemmetæller ville være tilstrækkeligt, hvorefter
Anna Jensen blev foreslået og valgt.
Formanden fik herefter ordet for at afgive bestyrelsens beretning for perioden fra sidste generalforsamling.
Forinden mindedes generalforsamlingen Jane Kjær Rasmussen, som efter længere tids sygdom afgik ved døden i en ung alder og
Inge-Lise Rank Andersen, som få dage forinden blev trafikdræbt.
Den skriftlige beretning var fremlagt og med baggrund i, at bestyrelsen havde berettet omfattende i Vingefanget supplerede
formanden i den mundtlige beretning om øvrige aktiviteter.
Beretningen blev sat til debat med efterfølgende afstemning og blev enstemmigt vedtaget.
Herefter gav dirigenten ordet til kassereren, som gennemgik regnskabet for den forløbne periode samt budgettet for det kommende
år. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som herefter blev enstemmigt godkendt.
Under indkomne forslag havde bestyrelsen fremlagt nogle ændringsforslag til love og vedtægter med baggrund i, at projekt FOAPsykiatri er afsluttet. Efter nogen debat blev ændringer til love og vedtægter enstemmigt vedtaget.
Dirigenten gik herefter over til valg.
Formand Jesper Priskorn blev genvalgt og ligeledes blev Peter Bugge Nielsen genvalgt.
Conny Windfeldt ønskede ikke genvalg som næstformandssuppleant. I stedet blev Bent Lykke valgt.
Endvidere blev Bent Lykke også valgt som 1. suppleant til bestyrelsen.
Anna Jensen blev genvalgt som kasserersuppleant og Hanne Stormfeldt blev genvalgt som 2. bestyrelsessuppleant.
Erik Sindal blev genvalgt som bilagskontrollant for 2 år og som bilagskontrollantsuppleant blev Tove Lilmoes genvalgt
Peter Bugge Nielsen blev genvalgt som fanebærersuppleant
Referent
Bent Hvolby
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Bestyrelsesmøde d.23.01.07
Referent: Britt
Ad.1: referat fra sidst godkendt.
Ad.2: dagsorden godkendt.
Ad.3:
Hvad skal FOA psykiatri fremover?
•
Jesper finder de nedskrevne opgaver som FOA-psykitri i sin tid har besluttet skal varetages/ varetager
•
Landkort over den nye TR organisering og MED-struktur
Disse temaer tages op på Tema-dag for bestyrelsen.
Ad.4:
Silkeborg afd. Vil fortsat gerne købe bladet (110 blade).
Randers afd. betaler måske for 8 medlemmer til FOA-psykiatri.
Vingefanget fortsætter ellers som hidtil.
Ad. 5 :
•
Peter Bugge planlægger efter ønske, en tur til Hersted Vester.
•
18 har forhåndstilmeldt sig ferietur til Prag
Ad.6 : Generalforsamling - hvem gør hvad
Praktiske gøremål:
•
Bent: drikkevarer kaffe og te
•
Conny: madvarer og guf
Alle mødes kl. 17.00
Ad.7:
Mødeplaner:
•
Fortsætter tirsdage ml. kl. 12.30 – 16.00. Ny mødeplan udsender Jesper.
•
Temadage d.1-2/3-07, omhandlende FOA-psykiatri og dens fremtid.
Ang. Bagsiden af ”Vingefanget”
•
Hvem skal stå på bagsiden ?

Mænd kan faktisk
Mange kvinder siger at mænd ikke evner ”multitasking”
Nedenstående beviser, at det ikke er korrekt:
Mænd kan faktisk:
1. Snakke i telefon & pille næse!
2. Tisse & prutte!
3. Se tv & sove samtidig!
4. Følge med i trafikken & glo på damer!
5. Læse avis & tænke på sex!
6. Se tv & tænke på sex!
7. Kaste op, mens de sover!
8. Gå & samtidig klø sig på nosserne!
9. Gå til julefrokost & glemme de har en kone derhjemme!
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Så ka’ han lære det ..
En dansker sidder og spiser morgenmad på en café. Ved siden af ham sidder en svensker, der tygger tyggegummi.
Uopfordret indleder svenskeren en samtale ”Spiser I danskere egentlig hele brødet?”
Danskeren lader modvilligt morgenmaden ligge og svarer: ”Ja, naturligvis!”.
Svenskeren leger med tyggegummiet i munden og siger: ”Det gør vi ikke hos os, hos os
i Sverige spiser vi kun det inderste af brødet”.
Brødskorpen bliver samlet i en container, forarbejdet og formet i rundstykker og solgt
til Danmark”.
Danskeren hører kun meget lidt efter. Svenskeren smiler og spørger videre: ”Spiser I
også marmelade til brødet?”
Danskeren svarer let irriteret: ”Ja, naturligvis”. Mens Svenskeren tygger tyggegummi
mellem tænderne, siger han: Ikke hos os, hos os i Sverige spiser vi kun frisk frugt til
morgenmad. Skallerne og resterne bliver samlet i en container, forarbejdet til marmelade og solgt til Danmark”.
Nu er det blevet danskerens tur til at spørge! ”Sig mig en ting”, spørger danskeren. Dyrker I også sex i Sverige? Svenskeren griner og svarer: ”Ja, naturligvis dyrker vi sex i
Sverige”.
Danskeren læner sig over bordet og spørger: ” Hvad gør I med kondomerne, når de er
blevet brugt?!
”Dem smider vi da ud”, svarer svenskeren. Nu begynder danskeren virkelig at grine.
”Ikke hos os, hos os i Danmark bliver alle brugte kondomer samlet i en container, forarbejdet, smeltet og solgt til Sverige som tyggegummi”.
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Medlemsændringer
Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse eller skift af
arbejdsplads, bedes du meddele det til FOA-Psykiatri.
NAVN _________________________________________________ CPR-NR. _________________________________
ADRESSE _______________________________________________ POSTNR. /BY _____________________________
TLF. NUMMER ___________________________________________ NYT TLF. NR. ______________________________
NY ADRESSE ____________________________________________ POSTNR. /BY _____________________________
NY ARBEJDSPLADS ______________________________________ DATO ____________________________________
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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FOA PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE
BESTYRELSEN

TILLIDSVALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD.

Formand:
Jesper Priskorn

Region Midtjylland – Distrikt Øst
Fællestillidsrepræsentant:
Bent Hvolby
tlf: 7789 3282

Kommunerne
Århus
Fællestillidsrepræsentant Mag. 1
Conny Windfeldt
Tlf: 8742 2400

Århus Universitetshospital - Risskov
Almenpsykiatrisk afdeling N
Jesper Priskorn
Afsn. N6 – N7 – N8 –
Tlf: 7789 3281
Almenpsykiatrisk afdeling N
Bent Hvolby
Afsn. N1 – N3 –
Tlf: 7789 3282

Lokal Psykiatrien Mag. 1
Nord
Britt Graabæk
Syd
Pt ingen valgt
Vest
Anna Maria Korsgaard –
Centrum
Conny Windfeldt

Næstformand:
Britt Graabæk
Kasserer:
Bent Hvolby
Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Conny Windfeldt

Almenpsykiatrisk afdeling S
Peter Bugge Nielsen

Tlf: 8742 2950

Tlf: 7789 6150
Tlf: 8742 2400

Tlf: 7789 2202

Gerontopsykiatrisk afdeling
Herdis Christensen

Tlf: 7789 2128

Retspsykiatrien afdeling
Bent Lykke Sørensen

Tlf: 7789 2932

Socialpsykiatrien – Region Midt – Distrikt Øst
Tuesten Huse
Anette Møller –
Tlf: 7789 6030
Atriumhuset
Pt ingen valgt
Århus Universitetshospital Børn/Unge
Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter
Claus Eistrup Pedersen
Tlf: 7789 4005

Socialpsykiatri MAG. 1
Korsagergården
Pt ingen valgt
Kragelund.
Bendte Roland Jacobsen
Tlf:8736 1321
Katrinebjerg Centret og Windsor
Dorte Friis –
Tlf: 8610 7577
Dagtilbudene
Pt ingen valgt
Østervang
Pt ingen valgt
Ældrepleje MAG. 3
Caritas.
Alice Grunspahn

Tlf: 8678 5111

Odder – Samsø
Pt ingen valgt

Du skal melde arbejdspladsskift
til FOA-Psykiatri
og/eller FOA-afdelingen
Har du brug for hjælp
angående arbejdsforhold?
Så kontakt venligst din tillidsmand!
Har du noget, du gerne vil have med
i bladet -eller noget du ønsker, vi
skal skrive om - så kontakt os
Er der ikke nogen på kontoret, så
læg besked på telefonsvareren
- vi ringer!

PSYKIATRIKLUBBEN
SKOVAGERVEJ 2 8240 RISSKOV 7789 3281 FAX 8617 5349
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