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Jesper Priskorn

OK08
Af Jesper priskorn
De mange krav til næste års overenskomstforhandlinger er nu blevet
indsamlet.
FOA`s hovedbestyrelse, faggrupperne
og sektorerne er i gang med at prioriterer hvilke krav der er de vigtigste.
I dette forløb bliver det også besluttet
hvilke krav FOA skal rejse som fælles krav.
Overenskomstforhandlingerne 2008
vil foregå efter den samme model som
valgte at afprøve første gang i 2005.
Det vil sige at man forhandler så tæt på
medlemmet som muligt – det vil sige
sektoren kommer først – med faggrupperne siddende med ved bordet.
Hovedkravet er vist ikke nogen hemmelighed – LØN – LØN – LØN.

Derudover er der mange andre
krav – men mon ikke man lander
på at satte på en væsentlig lønstigning, til især de traditionelle
kvindefag. Her hører psykiatrien
under, men jeg vil nok ikke sætte
hele min formue på, at vi får de
5.000,- kr. mere om måneden
– som alle snakker om – uden
kamp, det vil sige konflikt og
det betyder, at vi kan risikere, at
komme til at strejke og for at få
dækket noget af dit løntab kræver det medlemskab – og er du
ikke medlem af et FOA, ville jeg
nok finde en indmeldelses blanket snarest.
Som faggruppe vil vi selvfølgelig også
forsøge at få de specielle krav igennem, som er indsendt – de skiller sig
ikke væsentligt udfra de krav vi før
har set – men bedre senior ordninger
presser sig meget på – det er tydeligt
at se, medlemmer er meget presset og
det er svært at følge med når man når
lidt op i årene – på fuld tid.
Men forhøjede tillæg og andre specielle krav tager vi med og gør hvad
vi kan for at få igennem.

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

www.foa-psykiatri.dk
Her vil du kunne se,
hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte.

Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 600 stk. ISSN NR. 1398-0424
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Overenskomst kravene fra FOA til OK08
Af Jesper Priskorn
Lønforhøjelser optager de første mange punkter på ønskesedlen, viser FOA`s liste med krav til de kommende overenskomstforhandlinger.
Forbundet er nu klar med kravene - og både når det drejer sig om de overordnede forhandlinger i KTO-regi, og når det
drejer sig om FOA`s egne forhandlinger med de kommunale arbejdsgivere, så er kravet markant mere i løn.
Dels skal vi sikre markante lønforhøjelser til alle offentligt ansatte. Dels siger vi, at der ekstraordinært bør tilføres penge
til kvindefagene inden for pasning, omsorg og pleje. Her halter man betydeligt bagud i forhold til mandefag i den private sektor med samme uddannelseslængde.

Løn, mindst 5000,- kr. om måneden til kvindefagene!
Generelle lønstigninger
•
•
•

Generelle lønstigninger der som minimum sikrer reallønnen.
Markante lønforbedringer
Mande løn til kvindefag
Særlige lønforhøjelser til lavtlønnede kvindefag indenfor pasning, sundhed, pleje og omsorg

Reguleringsordningen
•
•

Reguleringsordningen videreføres og forbedres, herunder en forhøjelse af reguleringsprocenten.
Det konstaterede lønefterslæb gives som generel regulering uden for den aftalte ramme.

Områdetillæg
•
•

Der aftales ændringer af nogle kommuners indplacering mht. til områdetillæg.
Pålagt merarbejde betales som overarbejde

Lokal løndannelse
•
•
•
•

Forbedring af gennemsnitsløngarantien
Udmøntning af "tilbageløbsmidlerne"
Udmøntningsgarantien opdeles i flere faggrupper
Aftalerne skal have virkning fra det aftalte tidspunkt

Pension
•
•

Regulering af tjenestemandspensioner
Forhøjelse af ATP-bidraget

Ansættelsesvilkår
•
•
•
•
•

Der aftales tryghedsbestemmelser i forbindelse med evt. sygehusreform el. lign.
Der indgås aftale om arbejdsgiver anvendelse af kontrolforanstaltninger.
Forbedrede muligheder for fastholdelse ved sygdom.
Forbedrede vilkår i forbindelse med tidsbegrænset ansættelse.
Medarbejdere, der pga. skift til ny overenskomst i forbindelse med kommunalreformen går ned i løn,
skal sikres uændrede lønvilkår.

Ferie
•

Forbedring af ferieaftalen, herunder mulighed for udstedelse af feriekort ved beskæftigelsesgrad.

Barsel og omsorg
•
•
•

Fuld løn i hele den forlængede orlovsperiode
Ret til fravær ved barns 2 første sygedage
Ret til udvidet fædre orlov

Efteruddannelse og kompetenceudvikling
•

Udmøntning af 3-partsaftalen og etablering af ret til selvvalgt uddannelse
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Seniorpolitik
•
•

Forbedringer af 3-parts-aftalen implementeres i senioraftalen.
Senioraftalen forbedres med flere rettigheder til de ansatte

TR-vilkår
•
•
•
•
•
•
•

Indførelse af obligatorisk funktions løn til tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.
Indførelse af ret til faglig videreuddannelse efter ophør af hverv som TR eller MED-repræsentant
Indførelse af pligt, til at aftale tidsforbrug og vilkår for TR og MED-repræsentanter.
Indførelse af ret til møder med medlemmerne i arbejdstiden.
AKUT-bidraget forhøjes
I MED-aftalen indskrives, at der skal oprettes kontaktudvalg( som det er beskrevet i SU-aftalen) i alle
regioner og kommuner, med hvem, der er indgået MED-aftale.
Der aftales uddannelsesmidler til sikkerhedsrepræsentanter evt. ved en forhøjelse af AKUT-bidraget

Trivsel
•

Indgåelse af aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen.

Rammeaftalerne generelt
•

Rammeaftalerne gøres mere forpligtende.

Øvrige temaer
•
•

Der udarbejdes en model for valgfrihed for medarbejderne i den enkelte overenskomst, hvor der kan
vælges mellem løn, pension, frihed og evt. andre overenskomstelementer.
Pensionsordning gøres obligatorisk i standardkontrakten for handicaphjælpere.

Forbundet ser på psykiatrien
Af Jesper Priskorn
Forbundet vil nu se på psykiatrien og
vores arbejdsvilkår.
De har derfor nedsat en arbejdsgruppe
under forbundssektoren, som skal beskrive arbejdsområdet indenfor socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien
med fordele og ulemper.
Desuden skal vi se på uddannelsen,
praktikvejledning – muligheder og begrænsninger.
Arbejdsgruppen består af 2 personer
fra hver Region – en Social og sundhedsassistent og en Plejer.

Fra vore Region deltager Plejer Colin
Bradley, Behandlingspsykiatrien i Århus og Social - og sundhedsassistent
Hanne Hansen, Socialpsykiatrien i
Grenå kommune.
Som repræsentant for fagligt udvalg
for Plejere deltager desuden Jesper
Priskorn.
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”Berlinmur” ved 365.000,- kr. i indtægt
Af Jesper Priskorn
Danskere, der passerer 365.000 kr. i
løn, knalder i fremtiden hovedet ind i
en mur på hele 19,3 procentpoint.
Det løft i topskattegrænsen med 15.000
kr., som var et led i regeringens skatteudspil, er nu fjernet, og i stedet er
nogle af pengene brugt på at løfte
mellemskattegrænsen helt op til den
nuværende topskattegrænse.
Det betyder, at i stedet for små trin
op ad skattestigen mod de 63 pct.,
som mellem - og høj indkomster skal
betale af en ekstra times arbejde, så
tager man i stedet hele stigningen i
et smæk.

Det forværrer incitamentet til at
arbejde en time
ekstra endnu mere, end det er tilfældet i forvejen
og det bliver nok
svært at få en kollega til at arbejde ekstra på det
grundlag.
Man skal ikke være en særlig klog
for at komme
frem til, at ved en
indkomst på 365.000 kr. stopper man
med at arbejde.
Det er simpelthen noget klamhuggeri
af værste skuffe – ikke fordi det betyder meget for vores medlemmer der
arbejder ganske almindeligt – men
når vi har nogen der vil hjælpe ekstra
– kan det få en stor betydning for deres arbejdslyst.
Man skulle efter min mening have
holdt fingrene fra skatten og givet det

offentligt ansatte en anstændig løn i
stedet – med de 10 milliarder kunne
vi alle 750.000 ansatte have fået et løft
på godt 13.000,- kr. om året og hvis
det kun var de ca. 200.000 som man
regner med der er bagud med løn
– de traditionelle kvindefag, ville beløbet være 50.000 kr. årligt eller godt
4000 kr. ekstra om måneden, netop
det beløb alle taler om din forventer
i lønstigning.

Vi udkommer igen til januar!
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Dennis Kristensen trækker sig
som KTO-formand
FOAs forbundsformand Dennis Kristensen har d. 30. august trukket
sig som formand for det offentlige forhandlingsfællesskab i KTO
(Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). Anledningen var en
udtalelse fra KTOs forhandlingsudvalg, som FOAs repræsentanter stemte
imod. Men da der var flertal for udtalelsen meddelte Dennis Kristensen,
at han trak sig som formand for KTO.
”Jeg opfatter det som udramatisk.
FOA er stadig medlem af KTO. Vi
har stadig brug for sammenholdet på lønmodtagersiden - og i en
ny position kan jeg nu fortælle,
hvad FOA mener - fremfor at skulle
dække forskelligrettede synspunkter i KTO,” siger Dennis Kristensen.
Uenigheden i KTO gik på en udtalelse,

hvor ”KTO siger ja til at få tilført
ekstra midler til at forbedre lønningerne for de offentlige ansatte.
Men KTO ønsker ikke en politisk
indblanding i, hvordan midlerne anvendes ved de kommende overenskomstforhandlinger.”
Med andre ord mener KTO, at
politikerne er velkomne med
ekstra penge, men ikke til at
anvise, hvor de skal bruges.
”Jeg mener, der er brug for en genopretning på pasning-, pleje- og
omsorgsområdet. Altså at indføre
mandeløn på disse kvindeområder.
Det har jeg sagt i lang tid, og det vil jeg
fortsætte med at sige. Og jeg vil også
sige, at det er politikernes ansvar, at
der rettes op her. Det har jeg mulighed
som formand for FOA - Fag og Arbej-

de. Og det giver ingen mening at mene noget andet, når jeg sidder i KTO.
Derfor var der i mine øjne ingen anden
beslutning,” siger Dennis Kristensen.
Han understreger, at FOA ikke forlader KTO.

Lønefterslæbet - og hvad FOA gør ved det
”Kommunalt ansatte snydt for milliarder” skrev Danske Kommuner den 28. august 2007 i deres elektroniske nyhedsmagasin. Lignende overskrifter har været i andre medier. Men det gør ikke overskrifterne mere sande.
Ingen er blevet snydt. For alle overenskomstens aftaler og regler er blevet overholdt. Til gengæld kan man sige, at finansminister Thor Pedersen har snydt – nemlig ved at sige at offentligt og privat ansatte har haft samme lønudvikling.
For det har de ikke. Når det ikke er fremgået af finansministerens plancher over de seneste mange års lønudvikling, så
skyldes det en fejl – et datanedbrud - i Danmarks Statistik i slutningen af 90´erne. Korrigerer man for fejlen, så er der
et reelt lønefterslæb hos offentligt ansatte i forhold til privatansatte.

Reguleringsordningen – et forklarende eksempel
I mere end 20 år har reguleringsordningen eksisteret. Ordningen er en aftale mellem overenskomsternes parter. Reguleringsordningen skal sikre en ligelig lønudvikling mellem offentligt- og privatansatte samt tjenestemænd. Ordningen
går kort fortalt ud på, at offentligt ansattes løn reguleres op med 80 % af forskellen mellem lønstigningen for offentligt
og privatansatte. Med et eksempel ser det sådan ud:
•
Hvis den privatansatte stiger med fx 100 kroner og
•
den offentligt ansatte stiger med 80 kroner, så
•
er forskellen 20 kroner.
•
Disse 20 kroner skal den offentligt ansatte så have 80 % af = 16 kr.
•
Samlet får den offentligt ansatte så de oprindelige 80 kroner + 16 kr. = 96 kroner,
mens den privatansatte får de 100 kr.
Reguleringen er altså en mindre stigning i lønnen for de offentligt ansatte end for de privatansatte.

Reguleringsordningen i virkelighedens verden
Når man ”kun” regulerer de offentligt ansattes løn med 80 % af forskellen i lønstigningen mellem lønudviklingen i det
offentlige og det private arbejdsmarked, så vil der næsten altid være et lønefterslæb i de offentligt ansattes løn set i forhold til de privatansattes. Derfor har KTO og herunder FOA i mere end 20 år stillet krav om af få ændret de 80 % til
100 % og gør det igen ved ok 2008.
KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) opdagede for et stykke tid siden fejlen i tallene fra Danmarks Statistik, som Reguleringsordningen bliver regnet ud fra. Når man tager højde for disse fejl, så viser det sig, at
ansatte i kommuner og regioner har et reelt efterslæb på 1 – 2 %. Bruger man gennemsnittet af de to procenttal = 1,5
% og regner lønefterslæbet ud efter det, så betyder det fx, at en social- og sundhedshjælper skulle have 4.500 kroner
mere i løn om året, for at følge med de privatansattes lønstigning.
Derfor indgår udbetalingen af lønefterslæbet også i de kommende overenskomstforhandlinger.
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INVITATION TIL

PSYKIATRIENS FÆLLES JULEFROKOST
STED: PSYKIATRISK HOSPITAL, FESTSALEN
SKOVAGERVEJ, RISSKOV
7. DECEMBER 2007
KL. 18.00 - 02.00
Underholdning:
Standup

Leif Fabricius
MUSIK:

“Ladies & Tramps “
FESTMENU:
Årets Buffet
BILLETTER SKAL KØBES PÅ TRYKKERIET VED TOVE ARVE.
AFDELINGER ELLER PERSONER DER BESTILLER SAMLET,
KAN RESERVERE BORD.
BILLETTER KAN IKKE RESERVERES, MEN SKAL AFHENTES !
BILLETTERNE KAN KØBES
D. 19. – 23. November
ALLE DAGENE MELLEM 09.00 - 12.00
Af hensyn til brandmyndighederne er der et begrænset antal billetter på 225 stk.
PRIS: 150,- KR. PRO PERSONA

Med venlig hilsen
festudvalget
Tove Arve og Jesper Priskorn
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Prag
Af Jesper Priskorn
Netop hjemvendt fra Prag er indtrykkene friske i erindringen.
Det er en by jeg meget gerne vil besøge igen – Vi, en flok
nuværende og gamle kollegaer – der på tværs af ansættelsessteder i psykiatrien, havde meldt os til fællesferie og
oplevelser. Det viste sig at være en god ide.
Indtrykkene er mange og oplevelserne, kammeratskabet
og seværdighederne står i kø.
Du kan opleve lidt, via billederne her i bladet.
Tak for en god oplevelse til alle deltagerne.
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Med familielivet som indsats
Af Michael Freiesleben
mf@socialpsykiatri.dk

Netværksfamilier - en ny
mulighed i fremtidens socialpsykiatri
Om alt går vel, bliver familiebaseret
støtte til voksne sindslidende med
et spinkelt pårørendenetværk et lige
så naturligt tilbud som væresteder
og støtte i eget hjem. Det er fremtidsperspektivet for 15 M projektet
Netværksfamilier, som Videnscenter
for Socialpsykiatri står for i tæt samarbejde med forsøgskommuner i de fem
nye regioner
At gøre en god idé til virkelighed under
forsøgsvilkår, er kun en halv sejr. Det
er resultatet af anden halvleg, hvor de
gode forsøgserfaringer skal overføres
til den virkelige verden, der tæller. Den
udfordring er udgangspunktet for Projekt Netværksfamilier.
De normales liv
jeg ser det hele tiden … jeg ser det uden
for mit køkkenvindue, jeg ser det i bussen på vej hen til værestedet, jeg ser
det foran køledisken i supermarkedet,
jeg ser det i bladene og på fjernsynet,
jeg ser det ved stranden, jeg ser det på
biblioteket, jeg ser det på apoteket, jeg
ser det…
jeg ser det … når de står og snakker
ved busstoppestedet, når de møder
hinanden på caféen, når naboerne
hygger sig på altanen, når børnene
bliver hentet fra børnehaven, når
familien pakker til weekendturen, når
børnebørnene kommer på besøg, når
konen sætter manden af ved S-toget
jeg ser det…
Underboen st.tv
Mange brugere genkender at være
anonym tilskuer til ”de normales liv”.
Og som ved andre ujævnbyrdige,
parallelle liv, skaber det grobund for
stereotype de-og-os forestillinger hvor
”de normales liv” idealiseres, og livet
som outsider devalueres.
Netværksfamilieprojektet går ud på
at få nogle af disse parallelle liv til at
krydse hinanden. Pilotforsøg i Skanderborg og Tønder, fra 1994 til 2005,
har vist at det er en god måde at
bryde fordomme og at styrke isolerede
psykiatribrugeres netværk og sociale
kompetencer.
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To typer netværksfamilier
Projektet drejer sig om at afprøve to
former for netværksfamilier. Frivillige kontaktfamilier hvor psykiatribrugeren har regelmæssig kontakt
til familien et par eftermiddage eller
aftener om måneden. Og semifrivillige, honorerede støttefamilier hvor
psykiatribrugeren kommer og bor i
to til tre døgn ad gangen fire til seks
gange om året.
Kontaktfamiliemodellen er inspireret
af den psykiatriske familieplejetradition under de gamle, psykiatriske
asyler der som ”social opfindelse”
kan føres 700 år tilbage til ”De gales
by”, Geel i Belgien. Og Støttefamiliemodellen er inspireret af erfaringer
fra et Crisis Home Program i Madison, USA. Netværksfamilietilbuddet
er endog meget gammel vin på nye,
danske flasker.

Forventningskræfter
I Netværksfamilieprojektet er det de
sociale forventningskræfter brugeren
skal have gavn af. Generelt er det
sådan at alt efter hvilket miljø og hvilke relationer vi møder når vi træder
ind over en dørtærskel, kalder det forskellige sider af os frem. Træder vi som
patient ind på en psykiatrisk afdeling,
opfører vi os som en psykiatrisk patient. Ligesom når vi kommer som gæst
i et privat hjem og forventes at opføre
os som gæst. Denne forventningskraft
har fået selv svært sindslidende til at
træde ud af sygerollen og involvere
sig følelsesmæssigt og aktivt i familiers
hverdagsliv på en måde som hverken
de selv, deres pårørende eller deres
professionelle hjælpere havde troet
mulig.
Tilbagevendende ophold hos en støttefamilie som sociale rollemodeller
kan være et naturligt miljø for brugeren til at tilegne sig og træne sociale
kompetencer.

Makkerpar på tværs af sektorer
Netværksfamilieprojektet blev iværksat midt i strukturreformen. Alligevel
har syv kommuner – de fleste steder
sammen med den regionale psykiatri
– set perspektiverne i projektet og

fundet økonomi og medarbejdere til
lokale forsøg.
De fleste forsøgssteder er det to erfarne medarbejdere fra social- og distriktspsykiatrien der deler ansvaret.
Når arbejds- og ansvarsdelingen mellem de to er klar, har det tværgående
makkerskab vist sig at være fleksibelt
og funktionsdygtigt.
Når medarbejderne arbejder med det
ene ben i projektet og det andet i
social- eller distriktspsykiatrien, kan
både gæster og værter få hurtig og
kompetent hjælp når det er nødvendigt. Ulempen ved at være tilknyttet to jobs, har været at det kan tage
for lang tid at få afløsere til at dække
forsøgstimerne og at forsøget er blevet
mere tidskrævende end forventet.

Vedholdenhed belønnes med
ketchup-effekten
Modellen stiller store krav til medarbejderen som, på deltid i 2-3 år, skal nå
at tilegne sig den nye måde at arbejde
med civilsamfundsbaserede netværk
på og samtidig være garant for at de
øvrige aktører, henvisere, brugere,
familier og samarbejdspartnere, også
bliver fortrolige med tilbuddet. Det
kræver en lystfiskers tålmodighed
gang på gang at kaste omhyggeligt
udformede ”annoncefluer” ud inden
familierne begynder at bide på. Men
holder man ud, får man en ketchup-effekt når rekrutteringen af gode familier
begynder at flyde.

Spejlvendt matchning og nye
partnerskaber
Forsøgsmedarbejderne har deres ansættelse der hvor brugerne bliver visiteret fra, og derfor er det gået stærkt
med at finde brugere der har behov
for en netværksfamilie. Derimod ved vi
endnu ikke hvorfor det tager længere
tid at rekruttere familier gennem annoncer end det gjorde i forsøgsprojekterne.
Nu da forsøgstimeglasset er vendt og
tiden flyver, har vi indledt et samarbejde med de private familieplejeforeninger landet over, og har herigennem
fået kontakt med velegnede støttefamilier.

Livet i og uden for osteklokken

Projektperiode:

Historien er rig på eksempler hvor
gårsdagens løsninger er blevet morgendagens problemer. For nok har
afinstitutionaliseringen med udflytning til egen bolig normaliseret og
menneskeliggjort psykiatribrugeres
levevilkår betydeligt, men som Underboen st. beskrev, oplever mange
at de lever en osteklokketilværelse tæt
på, men ikke i reel kontakt med ”de
normales liv” uden for osteklokken.
Derfor er hjælp til at ”banke hul i osteklokken” og hjælp til at opbygge
bæredygtige relationer til raske medborgere og miljøer den vigtigste udfordring socialpsykiatrien står overfor.
Her er netværksfamilietilbuddet en
mulig rambuk – brug den.

1.2.2006 – 31.12.2008

FAKTA
Projektets titel:
Netværksfamilier – civilsamfundsbaseret støtte til borgere med svære
sindslidelser

Finansiering:
Projektet finansieres af Socialministeriets 15 M midler og midler fra de
medvirkende forsøgskommuner/regioner. Evalueringen finansieres af
Trygfonden, Socialministeriet, Helsefonden og Sind

Samarbejdspartnere:
Kommunerne: Ålborg og Jammerbugt
i region Nord, Århus i region Midt,
Haderslev og Middelfart i region Syd
Danmark, Lolland i region Sjælland
og Lyngby-Tårbæk i region Hovedstaden.

Netværksfamilieprojektet. Det er forskere fra Center for Psykiatrisk Grundforskning og Center for Folkesundhed
ved Århus Universitet der står for
evalueringen.
Formålet er at klarlægge effekten i
forhold til tilfredshed, social funktion
og forbrug af psykiatriske ydelser. For
at skabe grundlag for en eventuel udbredelse af tilbuddet, er evalueringen
specielt rettet mod beslutningstagere.

Kontaktperson:
Michael Freiesleben, mf@socialpsykiatri.dk

Læs mere:
www.socialpsykiatri.dk

Familieplejeforeninger: Midt-Nord, Vejle-Ribe, Sønderjylland, Fyn, LollandFalster, Sjælland

Evaluering:

www.kontaktfamilier.dk
Første gang bragt i Indstik i Socialpsykiatri 4/2007.

Der er knyttet både klinisk og sundhedsøkonomisk følgeforskning til

Fakta fra netværksfamilier i Århus Kommune
I Århus kommune er projektet under driftsområdet for Socialpsykiatri, og det er socialrådgiver Hans Nørgaard
lokalpsykiatri syd og plejer Torben Christiansen lokalpsykiatri centrum, der står for projektet. Begge har arbejdet
i mange år indenfor psykiatrien i både regionen og kommunen og har derfor en bred og lang erfaring i at arbejde
med mennesker med sindslidelser.

Af Torben Christiansen
I Århus har projektet været i gang lidt mere end 1 år og vi har i den tid gjort
mange forsøg på at finde familier. Der har været mange som har vist interesse
for projektet, men det har også været en stor beslutning, både for mennesket
med sindslidelsen og for den kommende familie at bestemme sig endeligt til
at ville være med.
Vi har i alt i Århus har haft kontakt med 12 netværksfamilier.
Der er ansat 3 familier som støttefamilier og den første matching ( når borger
og familie vælger og møder hinanden) er gennemført. Desuden er der 1 kontaktfamilie, hvor vi har haft første matchingsmøde, når disse linjer skrives.
Så det tegner lyst og vi har allerede nu mærket den glæde og forventning, det
er, når matchningen lykkedes.
Hvis I vil have yderligere information er Hans og Torben altid parat til at fortælle,
ligesom alle kan få en brochure, hvis der er familier, der gerne vil vide mere.
Kontakt Hans Nørgaard Tlf.:51575545 Email: hn@fa.aarhus.dk
Torben Christiansen Tlf.: 51575301 Email: tc@fa.arhus.dk
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Uddannelsesafdelingen
Regionspsykiatrien, Distrikt Øst
Skovagervej 2 • 8240 Risskov
Telefon 7789 2334
www.sundhed.dk/info/uddannelsesafdelingen
Sekretær Annette Poulsen
Uddannelseskonsulent Bo Kristian Nielsen

16/1-2008
21/1 - 8/2-2008
11/2 - 7/3-2008
10/3 - 9/4-2008
10/4 - 2008
11/4 - 2/5-2008
5/5 - 19/5-2008

Pris
Det samlede kursusgebyr for hele forløbet er på ca. kr. 2850,-.
Der ydes VEU-godtgørelse (kr. 683 for fuldtidsansatte deltagere pr. dag, hvor deltageren er til stede). Der kan søges om kørselsgodtførelse ved daglig transport over 24
km.

Kurset afholdes på Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N.

Sted

Tilmelding via sekretær Annette Poulsen, e-mail: apn@psykiatri.aaa.dk, eller tlf.
77892334.

Tilmelding

Introduktionsdag:
Modul 1:
Læring på jobbet1:
Modul 2:
Studietur
Projektperiode 2:
Modul 3:

Tidspunkter

Modulerne i uddannelsesforløbet varer i alt 9 uger. Dertil kommer 6 projektarbejdsdage i projektperioden, hvor deltagerne arbejder i deres daglige arbejde. Det samlede forløb varer ca. 17 uger. Uddannelsen starter med en introduktionsdag, hvor
nærmeste leder også forventes at deltage en del af dagen. På denne introduktionsdag
udarbejder den enkelte deltager og dennes leder bl.a. en læringskontrakt.

Varighed

forekomme hjemmearbejde.

Arbejdsform
Forløbet tilrettelægges som et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, hvor problemstillinger fra deltagernes praksis inddrages og analyseres med udgangspunkt i relevant
teori på området. Der vil blive inddraget eksterne undervisere med specialviden.
Deltagerne formulerer med udgangspunkt i praksiseksemplerne fra egen arbejdsplads
et gennemgående projekt, som de arbejder med og fordyber sig i undervejs i uddannelsen. Projektet kan være individuelt eller i grupper. Du skal være indstillet på, at der kan

Kontakt og information:

Social- og Sundhedsskolen, Århus
Kursus- og Efteruddannelsessekretariatet
Olof Palmes Allé 35 • 8200 Århus N
Telefon 8741 2626
www.sosuaarhus.dk
Sekretær Kathleen Hayes
Uddannelseskonsulent Lis Fibæk

Forår 2008

Social- og sundhedsassistenter
og plejere
i
behandlingspsykiatrien

Kompetenceudviklingskursus
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Modul 2: Psykiatrisk sygepleje (4 uger)
• Psykiatriske sygdomme, medicinsk behandling og psykiatriske sygepleje
• Aktivitets- og socialfaglig indsats
• Medicinadnministration - virkninger og bivirkninger og kvalitetssikring
• Dobbeltdiagnose og misbrugsbehandling
• Etik og filosofi - etiske dilemmaer
• Retspsykiatri
• Kontaktpersonfunktion - roller og samarbejde
• Kontaktpersonens forudsætninger, funktion og rolle
• Patienters retsstilling
• Pårørende i psykiatrien
• Kommunikation og samarbejde
• Videndeling og læring
• Projekt
Projektperiode 2: Læring på jobbet
• Studietur
• Videndeling og læring

Modul 1: Personlige ressourcer, organisation og forandring (3 uger)
• Kompetenceafklaring - Faglige og personlige ressourcer og kompetencer
• Værdibaserede arbejdspladser- og psykiatriens værdier, vision, mission
• Forandrings- og omstillingsprocesser
• Tværfagligt samarbejde, professionalisme og fagidentitet
• Menneske- og videnskabssyn
• Omsorgsteori
• Psykiatrisk sygepleje - teori og metode
• Sygeplejeprocessen og refleksion
• Evidens, kvantitativ og kvalitativ metode
• Sundhed og sundhedsfremme
• Projektarbejde
Projektperiode 1: Læring på jobbet
• Projektindkredsning og -præciseirng
• Personlige kompetencer i jobfunktionen
• Læringssamtale med nærmeste leder

Indhold

Kompetenceudviklingskurset er udviklet i samarbejde med social- og sundhedsassistenter,
plejere, tillidsrepræsentanter (FOA) og ledere fra Psykiatrien i Regionspsykiatrien, Distrikt
Øst samt Århus Social- og Sundhedsskole og Uddannelsesafdelingen, Regionspsykiatrien,
Distrikt Øst.

Baggrund

Formål
Formålet er, at social- og sundhedsassistenter, plejere m.fl. udvikler og styrker deres faglige,
sociale, personlige, refleksive og organisatoriske kompetencer. Hensigten er, at deltagerne
forbedrer deres forudsætninger for at medvirke til at øge kvaliteten i psykiatrisk sygepleje og
omsorg til den psykiatriske borger samt i 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.

Uddannelsesafdelingen
Regionspsykiatrien, Distrikt Øst
Skovagervej 2 • 8240 Risskov
Telefon 7789 2334
www.sundhed.dk/info/uddannelsesafdelingen
Sekretær Annette Poulsen
Uddannelseskonsulent Bo Kristian Nielsen

Kontakt og information:
Social- og Sundhedsskolen, Århus
Kursus- og Efteruddannelsessekretariatet
Olof Palmes Allé 35 • 8200 Århus N
Telefon 8741 2626
www.sosuaarhus.dk
Sekretær Kathleen Hayes
Uddannelseskonsulent Lis Fibæk

projektdeltagelse, 41469 Projektrapporten.

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen og projektarbejdet
på tilfredsstillende vis. Gennemført kursus giver merit på Den tværsektorielle
Efteruddannelse.
Forløbet er sammensat af en række kompetencegivende AMU-uddannelser: 42697 Medarbejderens
personlige
ressourcer, 45369 Værdibaserede arbejdspladser, 42684 Psykiatrisk suppleringsuddannelse, 44329
Kontaktperson i omsorg og sygepleje, 42680 Medicinadministration, 45366 Kommunikation i teams,
45369
Videndeling og læring samt 4438 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser, 41467
Grundlæggende

Bevis

Projektet afsluttes med en faglig vurdering. Vurderingen gennemføres enten ved en faglig
vurdering baseret på en skriftlig projektrapport eller ved en faglige vurdering baseret på en
kombination af en skriftlig projektrapport og en mundtligt fremlæggelse af denne. Kursisten
vælger selv, hvilken af ovenstående vurderingsmåder, der skal være grundlag for den faglige
vurdering.

Der er to projektperioder i forløbet, hvor deltageren er på egen arbejdsplads og har fokus
på: Læring på jobbet og projektarbejde. Deltagerne skal med udgangspunkt i projektarbejdsformen
undersøge og beskæftige sig med en problemstilling, som medarbejderen vælger
i samarbejde med afdelingssygeplejersken på baggrund af en kompetenceanalyse og
kompetencevurdering. Projektet tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling, som
analyseres ud fra relevant teori. Projektet kan være individuelt eller i grupper.

Projekt og projektperioder

• Teamsamarbejde
• Brugerindflydelse - samspil med brugerne og deres pårørende
• Projektarbejde og projektfremlæggelse
• Personlig vision og handlingsplan for eget bidrag
• Strategi for implementering

Modul 3: Projekt, kompetencer og perspektivering (2 uger)

• Formidling

Den Tværsektorielle Efteruddannelse
Af Jesper Priskorn
Første hold på den ”Nye” tværsektorielle uddannelse, holdt fredag d. 28.
september reception. Et års arbejde
var fuldført – flertallet, oven i købet
med eksamen.
En eksamen som var frivillig, men en
eksamen som kunne åbne dørene, for
dem med de korte uddannelser – til
diplomuddannelsesverdenen.
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Holdet fik store ros med fra både uddannelsesstedet – som deres lærer og
ikke uden grund. Det var nogle meget
flotte projekter der var lavet og hvis
nogen skulle stille spørgsmål ved den
fortsatte eksistens af denne uddannelse – bør de først læse opgaverne.
Der var en opgave, som allerede har
fået afdeling S, til at ændre procedure

for samarbejdet med de socialpsykiatriske institutioner – til begge parters
tilfredshed.
Så en vigtighed, af indsigt til begge
sider – både socialpsykiatrien – som
behandlingspsykiatrien, vil kun kunne
være en gevinst for alle.
Der vil komme et nyt forløb – men
datoen er endnu ikke kendt.

ANSTALTEN VED HERSTEDVESTER
Af Peter Bugge
Da vi sidste gang skrev om vores tur til Hersted Vester, lovede jeg, at der senere ville komme en skrivelse om det første
oplæg, som vi desværre gik glip af.

Det følger her - skrevet af:
Afdelingsleder, cand.psych. Steen Mollerup

Historie
Anstalten ved Herstedvester blev taget
i brug i 1935 som nyopført anstalt til
de dengang nye sanktioner, psykopatforvaring (tidsubestemt) og psykopatfængsel (tidsbestemt). Anstalten
var ved sin opførelse et radikalt brud
med traditionelt lukket fængselsbyggeri, idet man på et forholdsvis stort
areal omgivet af en ringmur opførte et
antal fritliggende bygninger til husning
af de indsatte.
Fra anstaltens start blev der knyttet
særlig lægelig ekspertise til anstalten,
og under overlæge G. K. Stürup udviklede anstalten sig til en international
kendt behandlingsinstitution for psykisk afvigende kriminelle. Ved særforanstaltningernes afskaffelse i Danmark
i 1973 bibeholdt man muligheden for
tidsubestemt forvaring af en mindre
gruppe (ca. 15) kriminelle, der har
gjort sig skyldig i gentagne tilfælde af
personfarlig kriminalitet. Disse indsatte
kan oftest karakteriseres som svært
personlighedsforstyrrede.

Kapacitet
Anstalten har 132 pladser og 15 plad-

ser på den åbne afdeling på Holsbjergvej. Af særlige afdelinger findes blandt
andet en kvindeafdeling, en grønlænderafdeling og en visitationsafdeling
for personer dømt for sexkriminalitet.
Anstalten modtager mænd og kvinder
fra hele landet, der skal observeres eller har behov for psykiatrisk bistand
samt grønlandske domfældte, der er
dømt til anbringelse i Anstalten ved
Herstedvester. Man modtager både
fængselsafsonere med korte og lange
straffe og varetægtsfængslede, idet
kriteriet for anbringelse i Anstalten
ved Herstedvester er et behov for observation og/eller psykiatrisk/psykologisk behandling.

Ledelse
Anstaltens ledelse består af en fængselsinspektør (jurist) og en administrerende overlæge (psykiater) med
fængselsinspektøren som øverste ansvarlige for institutionens almindelige
administration herunder den økonomiske forvaltning. Den administrerende
overlæge har det øverste ansvar for
anstaltens behandlingsarbejde. Ledelsesgruppen består derudover af en
vicefængselsinspektør (jurist), en øko-

nomichef samt fire civile afdelingsledere (to psykiatere og to psykologer)
og fire uniformerede afdelingsledere,
en beskæftigelsesleder, en undervisningsleder, en socialfaglig konsulent,
en personale- og sikkerhedskonsulent
og en oversygeplejerske.
Personalesammensætningen i anstalten ekskl. personerne i ledelsen er 3
psykiatriske overlæger, tre afdelingslæger, læger (psykiatere), en afdelingslæge (somatisk), 9 psykologer, fem
sygeplejersker plus to deltidsansatte
sygeplejersker, seks socialrådgivere
plus en grønlandsk pædagogisk medarbejder, en præst, en overlærer plus
et antal timelærere til specialundervisning, en faglærer som leder af terapiafdelingen og en fritidslærer tilknyttet
terapien, en produktionsskoleleder,
13 værkmestre og 12 fængselsfunktionærer ad gangen i arbejdsdriften, ca.
175 fængselsfunktionærer (ca. 50 ansat på prøve) og seks overvagtmestre.
Administrationspersonalet i anstalten
udgøres af i alt 19 hel- og deltidsansatte personer.
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Indsatte
Anstaltens klientel udgøres fortrinsvis
af indsatte med forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur og
adfærd. Kønsfordelingen er ca. 95 %
mænd og 5 % kvinder.
Anstalten modtager traditionelt de
sværest belastede sædelighedskriminelle og forvaringsdømte. Endelig
modtager anstalten grønlandske forvaringsdømte. De indsatte er som oftest
kriminologisk, socialt, psykiatrisk/psykologisk og misbrugsmæssigt meget
hårdt belastede. Ud af anstaltens kapacitet på 127 pladser i den lukkede
sektor er ca. 90 langtidsindsatte med
domme på livstid, forvaring (tidsubestemt), grønlandske forvaringsdømte
(tidsubestemt), eller indsatte som er
idømt fængsel på 8 år eller derover.

Aktivitetspligt og selvforplejning for de indsatte
Alle indsatte, der afsoner i Anstalten
ved Herstedvester, har arbejds- og
beskæftigelsespligt, og de kan vælge
mellem følgende arbejdspladser: montageværksted, bogbinderi, kuvertværksted eller at arbejde hos maler, murer,
tømrer, elektriker eller smed eller
eventuelt at være med på et hold, der
klarer vedligeholdelse af haveanlæg indenfor muren eller udenfor ringmuren.
Arbejdet udenfor ringmuren kræver, at
særlige betingelser er opfyldt. Man kan
også vælge at være gangmand på sin
egen afdeling, d.v.s. være den der står
for rengøring og lignende. De indsatte
der ikke kan klare et værkstedsarbejde
kan vælge at arbejde hjemme på cellen, og for de svageste indsatte findes
der et terapiværksted samt en produktionsskole. Endelig er der til anstalten
knyttet en skole, hvor man dels kan
få udbygget sine skolekundskaber,
dels tage folkeskolens 9. og 10. klasse.
For grønlænderne er der mulighed for
undervisning på grønlandsk tre gange
tre timer ugentlig i det omfang, der
kan skaffes grønlandske lærere hertil. Til grønlænderafdelingen er der
knyttet en psykolog og en psykiater,
en grønlandsk socialrådgiver samt en
grønlandsk pædagogisk medarbejder/
tolk og derudover et antal grønlandske
fængselsfunktionærer samt normalt to
grønlandske fængselsfunktionærer på
udstationering fra Grønland. Herudover er der til den enkelte grønlandske anbragte beskikket en grønlandsk
bistandsværge.
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De indsatte på de fleste afdelinger har
selvforplejning, hvilket vil sige, at de
ugentlig får et kostbeløb for hvilket der
kan indkøbes madvarer i anstaltens
butik til egen forarbejdning. Anstalten
indkøber grønlandsk proviant, som de
indsatte på grønlænderafdelingen en
til to gange ugentlig tilbereder til fællesspisning.

De indsattes behandling
De indsatte på anstaltens øvrige afdelinger får alle tilbud om individuel
psykiatrisk eller psykologisk behandling hovedsagelig i form af psykoterapi

på psykodynamisk grundlag. Det skal
dog bemærkes, at samtlige anstaltens
læger og psykologer aktuelt er i gang
med en kognitiv uddannelse.
Anstalten har desuden en langvarig
tradition for behandling af sexdømte
og har således gennem årene erhvervet en specialviden på dette område.
Behandlingen af de sexdømte består
for størstedelens vedkommende af
mere eller mindre intensiv psykoterapi, men dertil kommer at enkelte
sexdømte, som har foretaget gentagen og alvorlig seksualkriminalitet,

behandlingsmæssigt for at give den
indsatte den bedst mulige livskvalitet
under afso ning og for at forebygge
recidiv gennem daglig påvirkning og
holdningsbearbejdelse ved eksemplets
magt, og ved direkte anvisning, påbud
og forbud forsøger man at bibringe
den indsatte en forpligtende forståelse
af almindelige samfundsmæssige- og
sociale normer. Med den medicinske
behandling søger man efter omstændighederne at dæmpe eller fjerne
symptomer for at lindre lidelse eller
for at forebygge recidiv til personfarlig sædelighedskriminalitet. Gennem
kortere eller længerevarende psykoterapeutiske forløb forsøger man ved
bearbejdning af psykiske konflikter
og følelsesmæssige problemstillinger
at bidrage til at bringe den indsatte videre i sin personlige udvikling, så han
også i fremtiden bliver bedre i stand til
at løse sine problemer og opfylde sine
behov på en social acceptabel og for
ham selv tilfredsstillende måde.
foruden psykoterapi tilbydes medikamentel kønsdriftdæmpende behandling med ”antihormoner” (Androcur
og Enanton). Behandlingserfaringerne
med den særlige behandlingsform er
endog særdeles gode, idet der ikke er
blevet registreret recidiv til ny alvorlig personfarlig sexkriminalitet under
behandlingen. Endvidere er de registrerede bivirkninger forholdsvis små,
men det skal dog bemærkes, at der
er etiske problemstillinger forbundet
med denne særlige behandlingsform
i et ”fængselssystem”.
Derudover har der siden januar 2003
eksisteret et tilbud til de indsatte om

at deltage i reflekterende samtaler med
personalet. Samtalerne gennemføres
efter en norsk model, der er udviklet
af professor Tom Andersen, fra universitetet i Tromsø. Indtil videre er
behandlingserfaringerne med denne
særlige samtaleform meget gode, idet
de både involverer decideret behandlingspersonale, men også det uniformerede fængselspersonale.
Med anstaltens særlige klientel søger man til stadighed at kunne imødekomme behov for en bred vifte
af behandlingsmæssige tiltag af adfærdskorrigerende medicinsk og psykoterapeutisk art. Man intervenerer

Det er min og anstaltens erfaring, at de
forskellige behandlingsmetoder og niveauer er mest effektive, når de kombineres og udføres i et tæt tværfagligt
samarbejde mellem anstaltens forskellige personalegrupper. Dette intensive
tværfaglige samarbejde er et særkende
for Anstalten ved Herstedvester. Den
overordnede målsætning er at skabe
et tværfagligt miljøterapeutisk humanistisk afsoningsmiljø med mulighed for
personlig positiv udvikling for både
ansatte og indsatte.
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En dinosaurus fylder 60 år
Fællestillidsrepræsentant og Næstformand i CMU - Bent Hvolby fylder 60 år
den 15.11.2007.

Som det fremgår af billederne
er det heller ikke til at skjule
med den vigende hårpragt og
det sølvgrå look.

Bent ønskes et stort tillykke med dagen.
Han har allerede taget
forskud på glæderne og
været på seniortur til Prag,
som det fremgår af billedet
– det er Bent I midten.
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Vi ønsker vores kollega Helle Søndergård
ET RIGTIG HJERTELIG TILLYKKE
med de 50 år og takker for den fine fest.
Kærlig hilsen
Afsnit S 5

Vi ønsker Ynn hjertelig tillykke med
jubilæet. GODT HOLDT UD.
Vi håber du får en rigtig god dag.
Kærlig hilsen
afsnit S5
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FOA Psykiatrien
Bestyrelsesmøde d. 26.06.07.
1.

Godkendelse af referat – Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden – Godkendt

3.

Hersted Vester turen – Det var en fin tur – dog med problemer med transporten -. Men det blev løst –
Peter havde et timeforbrug i den forbindelse og det dækker vi.

4.

Vingefanget – Er nu klar til trykning og vi har fået tilbud om farvetryk gennem hele bladet – dette forsøger
vi resten af året mod en merpris pr blad på 5,- kr. plus moms.

5.

Aktiviteter – for slag om følgende til videre bearbejdning.

•

Trivselstur til Polen – Britt og Jesper undersøger mulighederne – måske med undervisning før eller under
omkring stress forebyggelse
Klostertur kunne også være en ide til total afstresning, Bent undersøger mulighederne.
Temadag/Lokalkursus – omkring behandlingspsykiatriens tilgang til klienterne som meget kort –
kontra kommuners tilgang – passer de 2 sider hinanden. Hvad har strukturændringerne gjort.

•
•

6.

Nordisk Ordføremøde – Britt og Jesper har været på et vellykket besøg i Oslo og i fællesskab, er der lavet
en plan for Nordisk Træf i Oslo til næste år d. 6-8 juni.

7.

100 års jubilæum i klubben – d.12 juni 2009 har FOA Psykiatri 100 års jubilæum og det skal selvfølgelig
fejres med pomp og pragt – vi igangsætter en jubilæumsbog/hæfte – Bent Hvolby kigger på den side. –
desuden skal vi forberede en festlighed og hvad der ellers kan følge – og måske en temadag om psykiatri
gennem 100 år.

8.

Fælles TR / Kasser – Bent hvolby som besidder disse så vanskelige poster, nærmer sig tiden hvor han kan
og måske vil stoppe på arbejdsmarkedet. Det betyder at vi skal se os om efter en ny FTR – og enten skal vi
have udset os en ny kasser eller Bent kan fortsætte på denne post lidt endnu – men man drosler ned til
pensionisttempo.

Ref.
jp
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FOA Psykiatrien
Bestyrelsesmøde d. 28.08.07.
Referat
1.

Godkendelse af referat
Godkendt

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse punkt 8 : OK 08

3.

Vingefanget
Bladet for stor ros fra alle mulige forskellige faggrupper og er meget eftersøgt rundt omkring – det fortæller
at bladet bliver læst af nogen – men bliver det læst af vores medlemmer!? – 3 udgave godkendt.

4.

Aktiviteter – for slag om følgende til videre bearbejdning.

•

Trivselstur
Vi vil skille stress og trivsel ad og lave en temadag og en trivselstur/wellnes tur til måske Polen i foråret/
efteråret. Dette kunne appellere til nogen enkeltvis eller til begge tilbud. Klubben vil give tilskud til begge
dele når vi kender en pris som ser fornuftig ud.
Temadag/Lokalkursus
Tema omkring, relationsbehandling i psykiatrien kunne være interessant.
Fokus kunne være på empati, almenmenneskeliggørelse, muligheder, mestring og håb i psykiatrien.
Et bidrag til, at der fortsat opstår refleksioner
omkring forståelse af det relationelle samspil mellem
”brugere/patienter” og ”professionelle”. Lars Thorgaard har sagt ja tak – vi mangler en dato.

•

Familierelationer:
Psykolog Birgitte Shelling fra London – kunne lave en dag om familie relationer og det vil vi også undersøge.

5.

100 års jubilæum i klubben Bent Hvolby er ved at arbejde på et jubilæumsskrift – vi afventer fortsat –
med at planlægge noget.

6.

Fælles TR / Kasser
Der har været afholdt flere møder om arbejdsmiljøet i hospitalspsykiatrien og det ser ud til at der vil blive
iværksat en plan for at forbedre miljøet, med hjælp fra HR afdelingen i Regionen.
Vi afventer dette med spænding og glæde.
Ledelsen har lovet at informere medarbejderne om dette.
Århus Kommune har nu deres MED system på plads.
Der har været afholdt TR valg på alle de tomme pladser og der er valgt en i Vest, Torben Madsen.
Både Kragelund og Syd mangler fortsat.
Teamlederfunktionen lader til at blive en realitet.
Lønforhandlingerne er færdige og det har udmøntet 1,25 % men intet fra tilbageløbsmidlerne.
Det har været godt med udmøntningsgarantien til de enkelte faggrupper denne gang

7.

Møde med SOSU klubben d. 05.09.07 – lister rekvireres for de enkelte arbedspladser.

8.

OK08 – kravene er nu samlet og klar til at blive endeligt godkendt, Jesper har deltaget i de første
strategimøder – men alt tyder på at det bliver LØN – LØN - LØN

9.

Evt.

jp
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Det går RIGTIG godt i Danmark
I Danmark.... kan du få leveret en pizza hurtigere end du kan få en ambulance.
I Danmark.... tror folk de lever sundt når de bestiller en dobbelt cheeseburger, en stor pommes
frites og en Cola LIGHT.
I Danmark.... skal man gå helt ned bag i supermarkedet for at købe mælk og grønsager, og derefter
stå i kø. Tobak og spiritus kan købes lige ved døren.

I Danmark.... bruger folk hele deres liv på at opbygge en gigantisk kapitalpensionskonto (så de
kan leve fedt, når de bliver gamle), samtidig med, at de ryger, drikker og stresser sig ihjel inden de
er fyldt 60.
I Danmark.... Er bankens yderdør altid åben og bankassistenterne sidder i åbne kontorlandskaber
uden panserglas, men kuglepennen ved skranken er lænket fast.
I Danmark.... Stiller man for 250.000 kr. bil i indkørslen, fordi der ikke er plads i garagen, hvor den
punkterede trillebør, de slidte vinterdæk og den 12 år gamle plæneklipper er låst inde.
I Danmark.... bruger man gladelig for 10 kr. ekstra benzin for at finde en tank, hvor man sparer 8
kr. ved at tanke op.
I Danmark.... Brokker man sig over at man skal betale 180 % afgift på en ny bil, og køber en ny bil
hver tredje år.
I Danmark.... har folk, der kun forlader deres lejlighed for at arbejde og købe ind, en mobiltelefon
og en fritids/ulykkes forsikring.
I Danmark.... siger regeringen, at uddannelse er nationens fremtid, selvom de skærer i universiteternes budgetter og forringer uddannelsesniveauet år efter år.
I Danmark.... beklager forældre sig over at deres børn får for lidt motion, og køber en Playstation
til dem i julegave.
Jo, det går RIGTIG godt i Danmark.
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Til eftertanke
En mand i en varmluftballon indså, at han var faret vild. Han reducerede højden, og så
en kvinde nede på jorden.
Han gik længere ned og råbte til kvinden:
”Undskyld, kan du hjælpe mig? Jeg har aftalt et møde med en ven for en time siden, men
jeg ved ikke, hvor jeg befinder mig!”
Kvinden svarede: ”Du befinder dig i en varmluftballon ca. 30 fod over havet på 55o 41’
47” nordlig bredde og 10o 12’ 47” vestlig længde.”
”Du må være ingeniør,” sagde manden.
”Det er jeg,” svarede kvinden, ”men hvordan vidste du det?”
”Tja,” sagde manden, ”alt hvad du har sagt, er teknisk korrekt, men jeg har ikke nogen
anelse om, hvad jeg skal bruge oplysningerne til. Og faktum er, at jeg stadig ikke ved,
hvor jeg er. Det eneste jeg har fået ud af din hjælp er, at jeg er endnu mere forsinket.”
Kvinden på jorden svarede: ”Du må være leder”
”Det er jeg,” svarede manden, ”men hvordan kunne du vide det?”
”Det er enkelt. Du ved ikke, hvor du er, eller hvor du skal hen. Du er kommet op ved
hjælp af varm luft. Du har indgået en aftale, som du ikke er i stand til at holde, og du
forventer, at mennesker under dig skal løse dit problem. Faktum er, at du befinder dig i
samme situation, som du gjorde, før du traf mig, men nu er det pludselig min fejl!”
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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
Torben Nielsen

Almenpsykiatrisk afdeling S
Peter Bugge Nielsen

Tlf: 7789 2202

Centrum
Conny Windfeldt

Gerontopsykiatrisk afdeling
Herdis Christensen

Tlf: 7789 2128

Retspsykiatrisk afdeling
Bent Lykke Sørensen

Tlf: 7789 2932

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

Tlf: 8742 2950

Tlf. 7789 6150
Mob.: 2920 3688
Tlf: 8742 2400

Socialpsykiatrien – Region Midt – Distrikt Øst
Tuesten Huse
Anette Møller –
Tlf: 7789 6030
Atriumhuset
Pt ingen valgt

Socialpsykiatri MAG. 1
Korsagergården
Pt ingen valgt
Kragelund.
Pt ingen valgt
Tlf.: 8736 1321
Katrinebjerg Centret og Windsor
Dorte Friis –
Tlf: 8610 7577
Dagtilbudene
Pt ingen valgt
Østervang
Pt ingen valgt

Århus Universitetshospital Børn/Unge
Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter
Claus Eistrup Pedersen
Tlf: 7789 4005

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!

FOA-PSYKIATRI

SKOVAGERVEJ 2 8240 RISSKOV
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7789 3281

FAX 8617 5349

