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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.

Britt Gråbæk   Jesper Priskorn

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

Hvor længe skal vi vente?
Af Jesper Priskorn	

Mindst	2	år	nu	gået	siden	perso-
nalet	og	organisationerne	have	de	
første	møder	om	det	utroligt	dår-
lige	arbejdsmiljø	på	nogle	afdelin-
ger	og	den	manglende	normering	
på	sengeafdelingerne.
Der	 har	 været	 meget	 snak	 og	
iværksættelser	af	projekter	og	ikke	
mindst	undersøgelser	af	normerin-
ger	andre	steder	i	landet.

Hvad	 har	 det	 vist?	 At	 personalet	
havde	ret	–	vi	er	underbemandet	
til	de	opgaver	vi	skal	lave	–	så	for	
mig	at	se,	er	der	kun	3	muligheder	
–	fortæl	hvad	vi	ikke	skal	lave	–	luk	
afdelinger,	så	der	er	nok	personale	
til	at	varetage	opgaverne	eller	tilfør	
personale	som	svarer	til	normerin-
gerne	andre	steder	i	landet.

Men	 hvad	 sker	 der	 –	 så	 at	 sige	
intet	 –	man	 laver	 om	på	 organi-
sationen	 og	 håber	 at	 personalet	
glemmer	problemerne	–	men	det	
gør	de	jo	ikke	–	de	går	grædende	
hjem	–	psykisk	og	fysisk	nedbrudte	
–	kæmper	en	kamp	 for	 at	møde	

igen	eller	sygemelder	sig	fordi	de	
ikke	orker	mere.	

Overfaldene	fra	patienterne	bliver	
ikke	mindre,	vi	var	lige	ved	at	miste	
en	kollega	som	blev	forsøgt	kvalt	
–	 ikke	 første	 gang	 –	men	 anden	
gang	indenfor	2	år.

Er det virkeligt det man vil by-
de personalet i 2008 i Region 
Midtjylland. 
Det	er	ikke	kun	få	–	men	snart	alle	
medarbejdere,	der	snakker	om	at	
rejse	og	mange	gør	det….
Sikkerheden	 er	 noget	 der	 bliver	
snakket	 meget	 om	 –	 de	 øverste	
chefer	 siger,	 at	 man	 selvfølgelig	
skal	være	nok	personale	på	arbejde	
–	og	man	blot	skal	indkalde	ekstra	
personale,	hvis	man	føler	sig	utryg	
og	ikke	er	nok	til	arbejdsopgaverne	
–	med	den	anden	hånd,	siger	che-
ferne	til	afdelingssygeplejerskerne,	
at	de	skal	overholde	budgetterne	
og	da	de	konstant	er	i	underskud	–	
siger	de,	at	man	ikke	skal	indkalde	
ekstra	pga.	af	økonomien.

Dejligt	arbejdsmiljø	–	med	stor	tro-
værdighed.

Nu	har	man	 skiftet	 driftsledelsen	
ud	–	og	en	ny	skal	overtage	–	så	
hvornår	der	sker	noget	vides	ikke	–	
der	er	blevet	lovet	et	orienterings-
møde	fra	distriktschefen	–	hvornår	
det	bliver	–	er	der	stor	usikkerhed	
omkring.	Det	var	mange	spørgsmål	
–	men	ingen	svar.
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INVITATION TIL

PSYKIATRIENS FÆLLES  JULEFROKOST

STED: ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL, RISSKOV
 FESTSALEN, SKOVAGERVEJ 2, RISSKOV

5. DECEMBER 2008
KL. 18.00 - 02.00

Underholdning:
TRIO MILANO 
STEN ROER, 

FLEMMING ”RÆV” 
OG BABY DOC

MUSIK:
”Tailor’s” 

m/Tania Ovesen som forsanger

FESTMENU:
 Årets Buffet 

BILLETTER SKAL KØBES PÅ TR-KONTORET VED JESPER PRISKORN.
AFDELINGER ELLER PERSONER DER BESTILLER SAMLET, 

KAN RESERVERE BORD.
BILLETTER KAN IKKE RESERVERES, MEN SKAL AFHENTES!

BILLETTERNE KAN KØBES 
D. 12.–14. og 20.–21. november.

ALLE DAGENE MELLEM kl. 09.00 - 12.00 

Af hensyn til brandmyndighederne er der et begrænset antal billetter på 225 stk.

PRIS: 175,- KR. PRO PERSONA

Med venlig hilsen
festudvalget

Jesper Priskorn
Jep@psykiatri.aaa.dk
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Sommerferie i Thy

Skal der lig på bordet? 
Jesper Priskorn, formand FOA - Psykiatri Århus, 
Offentliggjort	JP-Århus	27.09.08	kl.	03:00	

Personale,	 organisationer,	 pårørende	
og	brugere	har	i	en	længere	årrække	
råbt	op	omkring	forholdende	i	psykia-
trien	-	råbene	er	blevet	mere	og	mere	
desperate,	men	lige	lidt	sker	der.	
Besparelserne	fortsætter	i	en	lind	strøm	
ned	over	psykiatrien	med	 sengeluk-
ninger,	afvisninger	af	brugere	og	dår-
ligere	behandling	til	følge	-	og	hvem	
går	det	ud	over	-	ja,	først	og	fremmest	
brugerne	 af	 psykiatrien,	 herefter	 de	
pårørende,	som	desperate	forsøger	at	
få	deres	syge	pårørende	indlagt	-	så	
de	selv	kan	blive	aflastes	lidt.
	
Men	ikke	mindst	personalet,	som	bli-
ver	udsat	for	stigende	vold	og	trusler.	
	
Alle	 føler	efterhånden,	at	deres	 rets-
sikkerhedsfølelse	 krænkes,	 når	 de	
i	 stigende	 grad	 udsættes	 for	 psy-
kisk	 og	 fysisk	 vold	 fra	 meget	 ud-
adreagerende	 psykisk	 syge,	 uden	
at	 det	 får	 mærkbare	 konsekvenser.		

For stor belastning
De	 mange	 langtidssygemeldte	 med-
arbejdere	 både	 i	 behandlings-	 og	
socialpsykiatrien	 viser	 med	 al	 tyde-
lighed,	 at	 belastningen	 er	 for	 stor.	
	
I	 behandlingspsykiatrien,	 det	 vil	 si-
ge	på	de	psykiatriske	hospitaler,	har	
man	fra	 ledelsens	side	en	vis	 forstå-
else	 for	 medarbejderne	 og	 har	 lige	
offentliggjort	en	normeringsundersø-
gelse,	som	påpeger,	at	der	i	Århus	er	
langt	fra	så	mange	ansatte	personaler	
til	 at	 varetage	 opgaverne,	 som	 an-
dre	 steder	 i	 Regionen	og	 andre	 ste-
der	i	landet	-	eller	sagt	på	en	anden	
måde	 -	 vi	 skulle	 tilføres	 et	 budget,	
der	var	mindst	en	tredjedel	større,	og	
det	er	mange	kollegaer	-	bare	for	at	
komme	på	højde	med	de	andre	ho-
spitaler,	 som	 vi	 sammenlignes	 med.		
Men hvad gør politikerne - fortsætter 
besparelserne.
	Vil	de	have	lig	på	bordet,	før	de	vågner	op?	

Medarbejderflugt
Det	 er	 utroligt	 svært	 at	 fastholde	
samt	 rekruttere	 nye	 medarbejdere	
til	 psykiatrien	 under	 de	 givne	 om-
stændigheder,	 og	 hvordan	 skal	 det	
ikke	blive	 i	 fremtiden	-	en	god	psy-
kiatrisk	 medarbejder	 er	 en	 medar-
bejder	 med	 stor	 erfaring	 i	 psykiatri.	
	
Med	 den	 form	 for	 personalepleje,	
der	 finder	 sted	 inden	 for	 psykia-
trien	 fra	 politisk	 side,	 kan	 jeg	 godt	
forstå	 flugten	 fra	 psykiatrien.	 Det	
betyder	 konstant	 nye	 medarbejde-
re,	 som	 skal	 oplæres	 og	 af	 hvem?	
	
Jeg	vil	opfordre	politikerne	 til	 at	 ta-
ge	de	nyligt	vedtagne	besparelser	af	
bordet	og	oven	 i	købet	finde	ekstra	
penge	 til	 at	 opprioritere	 psykiatrien	
i	Regionen	NU	 -	ellers	er	 jeg	bange	
for,	 at	 der	 som	 før	 skrevet	 kommer	
lig	på	bordet.

På Gallo Gården Skærlund er der gode muligheder for at holde en ferie i et 
smukt beliggende landskab med en storslået udsigt.
Gården er opdelt i lejligheder af forskellige størrelser, ligger ca. 9 km. Fra 
Vorupør og 17 km. Fra Thisted.
Her er rige muligheder for at male, tegne og spille. Her er bordtennis, kroket 
og fiskestænger og der er også et par cykler
En uge koster 500 kr., hvis man ikke har arbejde og 1000 kr., hvis man har 
arbejde.
Ring og hør nærmere på Tlf. 77 89 36 75 / 77 89 36 80 eller benyt vores 
hjemmeside:
www.gallo.dk/skaerlund/

På vegne af Gallo Gårdens Skærlund-gruppe
Tine Voldby og Johannes Nielsen
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FOA`s 1. ordinære kongres 

afholdes den 7- 9. oktober 2008 

på Radisson SAS Falconer i 
København

Antallet af kongresdelegerede vil være omkring 600, der vælges i henhold til for-
bundslovene. Det betyder, at hver af FOA`s 43 lokalafdelinger forlods er tildelt to 
delegerede. Herefter er det afdelingernes størrelse, der afgør antallet af delegerede. 
Jesper Priskorn deltager i kongressen fra psykiatrien i Århus. 

Kongres-TV - Følg kongressen direkte på:  www.FOA.dk

Kongressen videostreames fra tirsdag den 7. oktober 2008 kl. 09.30.

Et af debat emnerne er fagligheden – og hvordan genkender 
man sin faggruppe i så stor en organisation og hvordan hjælper 
FOA fagligheden videre. 

Faglig identitet er, at gøre sig bevidst om det særlige ved faget, at være dygtig til sit fag og stolt 
af sit arbejde. Men fagligheden skal gødes for, at kompetencer kan udvikle sig i arbejdet. Derfor, 
er det nødvendigt, at vi hele tiden gør opmærksom på vores faglighed og bliver ved med at stille 
krav til arbejdsgiverne om fortsat udvikling af faget og arbejdet. Krav, der gør os og kollegerne 
dygtigere i de faglige fællesskaber. Krav, der styrker anerkendelsen og skaber større indflydelse 
på eget arbejde.                                        
Udtalt af Karen Stæhr, sektorformand Social-og Sundhed.

Medlemsorganisering er et andet …. Af flere

Mange medlemmer giver megen vægt i samfundsdebatten og overfor arbejdsgiverne. Derfor er 
en høj organisationsprocent vigtig. De seneste par år har vi prioriteret at komme ud til medlem-
merne på Deres arbejdspladser og ikke vente på, at de eventuelt kommer til os. Så kan de sætte 
ansigt på deres fagforening – det er vigtigt og det er den sikreste vej til succes. Mennesker er 
loyale overfor mennesker. Men hvad kan vi ellers gøre for at få endnu flere med i fællesskabet. 
Dette er endnu et af emnerne til debatten – hvor længe kan vi holde til at flere og flere af vores 
yngre – ofte nyuddannede kollegaer ikke melder sig ind i organisationen. Der kan du hjælpe – vil 
du arbejde med en uorganiseret – spørg hinanden på arbejdspladsen – debatten må meget gerne 
også være der. 

Mon ikke vi også runder OK08 og hvad vi skal med næste OK
                        
Meget mere herom i det næste blad
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Direktionen har udpeget den nye driftsledelse 
for psykiatri- og socialområdet 
Den	fire-delte	ledelse	vil	bestå	at	følgende	personer:

Gert	Pilgaard	Christensen,	nuværende	distriktschef	i	Distrikt	Vest,	bliver	direktør	i	driftsledelsen.	

Cheflæge	Per	Jørgensen	og	chefsygeplejerske	Claus	Graversen	vil	også	bestride	disse	stillinger	i	den	nye	organisation.	

Charlotte	Rosenkrantz	Josefsen,	nuværende	distriktschef	i	Distrikt	Syd,	bliver	socialchef.	

Den	nye	ledelse	tiltræder	formelt	den	1.	november	2008	med	henblik	på	at	indgå	som	en	samlet	ledelse	i	de	videre	
forberedelser	af	den	nye	organisation,	som	forventes	at	være	i	drift	fra	årsskiftet.	

Nuværende	distriktschef	 i	Distrikt	Øst	Villads	Villadsen	vil	efter	aftale	med	direktionen	
overgå	til	en	stilling	som	specialkonsulent	med	reference	til	projektdirektionen	for	Det	
Nye	Universitetshospital.	Villads	Villadsens	opgaver	bliver	primært	at	arbejde	med	forbe-
redelserne	til	Århus	Universitetshospital	Risskovs	udflytning	til	DNU.	Dette	arbejde	starter	
den	1.	august	2009.	Indtil	den	1.	januar	2009	vil	Villads	Villadsen	fortsat	varetage	jobbet	
som	distriktschef	i	Distrikt	Øst	og	i	perioden	den	1.	januar	–	den	1.	august	2009	vil	Villads	
Villadsen	varetage	særlige	opgaver	efter	aftale	med	regionens	direktion.		

Med	venlig	hilsen
Anne Jastrup, direktør for psykiatri- og socialområdet.

Villads Villadsen
- ny specialkonsulent

For få ansatte på psykiatrisk hospital
Pressemeddelelse FOA Århus september

Der	er	alt	for	lidt	plejepersonale	på	Århus	Universitetshospital,	Risskovs	almindelige	psykiatriske	afdelinger.

Det	viser	en	såkaldt	normeringsundersøgelse,	som	sammenligner	personaleforbruget	på	de	psykiatriske	afdelinger	i	
Region	Midtjylland	og	Region	Syddanmark.	Bag	undersøgelsen	står	en	arbejdsgruppe,	der	består	af	både	ledelse	og	til-
lidsrepræsentanter.

Normeringsundersøgelsen	viser,	at	de	to	århusianske	afdelinger	N	og	S	har	væsentligt	mindre	fastansat	plejepersonale	
pr.	seng,	end	man	har	på	de	fleste	andre	psykiatriske	afdelinger	i	de	to	regioner.

Det	har	alvorlige	konsekvenser	for	plejepersonalet,	der	ofte	bliver	nedslidte	og	syge,	fordi	de	er	for	få,	ligesom	de	har	
sværere	ved	at	undgå	vold,	hvis	en	patient	bliver	voldsom.

Samtidig	skader	det	også	patienternes	behandling,	at	der	er	for	få	ansatte.	Der	er	for	eksempel	for	lidt	tid	til	at	tale	med	
patienter,	som	har	behov	for	det.

FOA	Århus	og	de	ansattes	tillidsfolk	har	flere	gange	klaget	over,	at	der	er	for	lidt	personale	på	de	to	afdelinger.	

Undersøgelsen	viser,	at	vi	har	haft	ret,	så	vi	forventer,	at	hospitalets	ledelse	samt	politikere	og	forvaltning	i	Region	Midt-
jylland	hurtigt	løser	problemet.						
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”Strejken er slut....”
Af Kim Elo, R 3.

Det kunne vi læse på side 2 i det sidste ”Vingefanget”, og det er jo ganske vist. 

Så nu er der jo igen fred og ro på området, og alle områder normaliseres. 
Så nu falder der ro igen over ”de rebelske” som har været i strejke. Jeg tror at mange, ikke mindst 
vores arbejdsgiver - ”Regionen”, har haft sådanne tanker indover. Men faktisk er det først nu at 
vores arbejdsgiver skal til at arbejde – på at udtænke nye veje til at tiltrække nye medarbejdere 
til psykiatrien. 
Det i sig selv har jo vist sig at være en kæmpestor og næsten umulig opgave. Men det mest 
bekymrende, synes jeg, er egentlig at man i det daglige ser temmelig få udspil for at forsøge at 
fastholde de/os der allerede er blevet fanget ind, og er ansatte i Psykiatrien.

Jeg glæder mig til at se tiltag som at tegne sundhedsforsikringer til medarbejderne, - det ville
jo muligvis også bringe den langtidssygemeldte hurtigere tilbage på arbejde, så der kan spares 
på vikarbudgettet, samt en ordning således at det bliver muligt at have et liv, hvor den enkelte 
efter eget ønske, kunne have mere weekendfri sammen med familie – eventuelt arbejde hver 
4.weekend - og naturligvis med fuld lønkompensation, dette ment for at opveje de småpenge som 
gives for at vi altid står til rådighed på weekend – jul og helligdage, osv.

For faktisk er der i dette system tale om en yderst omstillingsparat og fleksibel arbejdsstyrke
som med kort varsel står til rådighed når det gælder, ofte med helbredsmæssige belastninger
til følge. 
Og under alle omstændigheder er det en ikke ubetydelig indgriben i privatlivet for den enkelte.
Og efterhånden er den bestående medarbejderskare jo også blevet ældre, der bliver muligvis
brug for yderligere seniorordninger for at kunne fastholde ”Det grå Guld” udover 
efterlønsalderen.
Her kunne jeg tænke mig at den enkelte måske kunne have en ugentlig fridag som kompensation 
for mange års tro tjeneste.
Og endelig så kunne man jo også begynde at se på om det vil kunne betale sig at yde omsorgsdage 
efter behov til medarbejdere der er trængte, - jeg forestiller mig at det vil være billigere på sigt at 
redde en frem for at skulle have en medarbejder sygemeldt i længere tid, muligvis frem imod en 
afskedigelse....

Fagre nye verden, jeg håber Du er lige om hjørnet!
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100 års jubilæum 
FOA – Psykiatri

Annonce for dig 
som gerne 
vil deltage! 
Sæt kryds i 
kalenderen 

fredag d. 12. juni 
2009.

” Le Freak ” 
– er hyret til 

koncertoptræden.
Flere spændende 

ting er på vej 

så reserver dagen.

Vi skal fejre klubben!
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Social- og sundhedsassistenterne 
- om autorisation
Af Peter Bugge

Autorisationen	foregår	på	den	måde,	at	social-	og	sundhedsassistenterne	søger	om	autori-
sation	og	betaler	et	gebyr	med	kreditkort	direkte	på	Sundhedsstyrelsens	hjemmeside.	

Som	de	første	har	FOA	indgået	en	aftale	med	Sundhedsstyrelsen	om	afskaffelse	af	autorisa-
tionsbevis	på	papir	for	social-	og	sundhedsassistenter.	I	stedet	kan	arbejdsgivere	og	andre	
tjekke	social-	og	sundhedsassistenters	autorisation	i	Sundhedsstyrelsens	autorisationsregi-
ster,	som	omfatter	alle	autoriserede	sundhedspersoner.	

Baggrunden	for	aftalen	mellem	FOA	og	Sundhedsstyrelsen	er	at	sikre,	at	de	oplysninger,	der	gives	om	autorisationsfor-
hold,	er	så	aktuelle	og	korrekte	som	muligt.

Da	social-	og	sundhedsassistenter	ikke	modtager	et	autorisationsbevis	på	papir,	meddeler	Sundhedsstyrelsen	oplysning	
om	autorisation	og	autorisationsID	på	e-	mail.	Derudover	vil	social-	og	sundhedsassistenten	kunne	tjekke	sin	autorisa-
tionsstatus	i	autorisationsregistret	nogle	dage	efter	autorisationen	er	givet.

Tidligere	uddannede	social-	og	sundhedsassistenter	kan	i	perioden	1.	oktober	2008	-	1.	oktober	2009	søge	om	Sund-
hedsstyrelsens	autorisation.	Social-	og	sundhedsassistenter,	der	uddannes	efter	1.	oktober	2008,	kan	søge	om	autorisa-
tion	umiddelbart	efter	bestået	eksamen.

Ansøgningsskema	og	øvrig	information	kan	findes	på	www.sst.dk		fra	1.	oktober	2008.

Stresseksperternes fem veje til at undgå stress efter ferien

1. Lad være med at bruge de sidste dage af ferien på mentalt at stresse over de arbejdsopgaver, 
der venter forude.

2. Sæt tid af i arbejdskalenderen til en ’blød landing’. Når du kommer tilbage fra ferien, 
er det vigtigt at få et overblik for derefter at prioritere dine arbejdsopgaver. Du skal ikke 
forvente eller forlange af dig selv, at du er ovenpå fra dag 1. Giv dig selv lov til at fordybe dig 
i arbejdsopgaverne - og stille og roligt at indhente det forsømte.

3. Start med nogle overskuelige opgaver. Lad være med at kaste dig over de mest krævende 
og komplekse opgaver den første dag. Når du er oppe i gear igen, kan du tage fat på de 
mere komplekse opgaver.

4. Sæt tid af til opdatering - gerne med en kollega. Brug den nødvendige tid til at blive 
opdateret på, hvad der er sket af vigtige ting, mens du har holdt ferie.

5. Intet overarbejde! Det kan være fristende at begynde efter ferien med et par ekstra lange 
arbejdsdage for at indhente det forsømte. Lad være med det! Hold nogle helt almindelige 
arbejdsdage og hold derefter fri - så føles overgangen fra ferie til hverdag heller ikke så 
hård.
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BALSAM FOR KROP OG SJÆL
Af Sine Christiansen, Skovkanten

Mandag	den	15.	september	2008	kl.	6.00.	sad	jeg	
i	en	bus	sammen	med	45	andre	forventningsfulde	
mennesker.	Vores	mål	for	den	forestående	rejse,	
var	et	ophold	på	et	Wellnesshotel	i	Kolobrzeg,	
en	polsk	by	ved	Østersøen.
Ved	indkvartering	på	hotellet,	om	aftenen,	fik	vi	
hver	især,	udleveret	et	”skema”	med	oplysnin-
ger	om	tidspunkter	og	rumnummer,	for	de	fire	
behandlinger	 som	 var	 inkluderet	 i	 vores	wel-
lnessophold.
Vi	kunne	nu	se	frem	til:	en	helkropsmassage	-		
manicure	–	pedicure	–	og	ansigtsmassage.	
Helkropsmassage	blev	varetaget	af	2	unge	mænd	
med	gode	fingerkræfter.	(man	havde	dog	kun	
den	ene	unge	mand	 til	 rådighed).	Det	var	en	
skøn	omgang	helt	fra	fod	til	hals,	på	forsiden.	
Og	derefter	 fra	hæl	 til	nakke	på	bagsiden.	50	
minutters	 intensiv	 massage	 af	 stærke	 hænder	
med	god	olie.
Næste	dag	gjaldt	det	manicure	og	pedicure.	Ca.	
50	minutter	blev	brugt	på	at	massere,	klippe	file	
og	file.	Til	sidst	blev	der	smurt	og	masseret	lidt	
igen	og	så	havde	jeg	nærmest	også	de	fineste	
”kontorhænder”.	Umiddelbart	derefter	gik	turen	
til	mine	fødder.	
De	fik	nærmest	en	omgang	der	lignede	den	som	
hænderne	 lige	 havde	 fået.	 Skønt!!	 Efter	 disse	
behandlinger	var	man	oplagt	til	at	gå	en	tur	til	
vandet,	med	”kontorhænder”	og	let	på	tå.

På	tredje	behandlingsdag	var	jeg	kommet	til	an-
sigtsmassage,	som	var	den	sidste	af	de	planlagte	
behandlinger	for	mig,	30	minutter,	liggende	på	

en	behagelig	briks	og	dækket	af	et	dejligt	tæppe	helt	op	under	hagen,	og	blid	afslappende	musik	i	ørene.	
En	dejlig	konstant	massage	af	hele	ansigtet,	hvor	massøren	slap	kontakten	med	berøringen.	Jeg	blev	meget	
bevidst	om	følelsen	af	at	begge	hænder	på	intet	tidspunkt	afbrød	kontakten	på	ansigtet	samtidig.	
Det	var	en	dejlig	og	særdeles	afslappende	behandling.
Som	ledsagelse	til	disse	positive	Wellnessoplevelser,	bød	turen	på	masser	af	snak,	hygge	og	gode	grin,	sam-
men	med	lutter	dejlige	mennesker	som	var	med.	
Denne kombination resulterede i, at det blev balsam for både krop og sjæl.

Bilisten og betjenten
Manden	havde	lige	købt	sig	en	ny	BMW	og	var	ude	at	checke	grænser	af.
Speedometeret	har	lige	passeret	de	150	km/t,	da	han	ser	de	blå	blink	fra	en	politimotorcykel	bag	sig.	Han	be-
slutter	sig	for	at	køre	fra	den	og	sætter	hastigheden	op	til	200	km/t.	Efter	flere	kilometer	opgiver	han	flugten	og	
standser.
Betjenten	kommer	hen	til	vinduet	med	hele	bogholderiet	under	armen,	læner	sig	mod	BMW`en	og	siger:	-	Jeg	har	
haft	en	ualmindelig	skidt	uge,	ikke	andet	end	problemer	hele	vejen	igennem.	Hvis	du	har	en	undskyldning,	jeg	
ikke	har	hørt	før,	så	gider	jeg	ikke	skrive	dig.
Manden	siger:	-	”Der	var	en	politibetjent,	der	løb	med	min	kone	i	sidste	uge,	og	lige	da	jeg	så	de	blå	blink,	troede	
jeg	det	var	ham,	der	ville	levere	hende	tilbage!”
Betjenten:	-	”God	weekend.”
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Polen – Welness 2008
Af Jesper Priskorn

Mandag	d.15.	september	stævnede	vi	ud	fra	Musikhuset	i	Århus	og	satte	kursen	mod	Polen	til	5	dages	Welness.		
Vi	-	42	”piger”	og	4	”drenge”	–	en	guide	som	hed	Monika	og	en	chauffør,	glædede	os	og	var	noget	forventningsfulde.	
Jeg	må	indrømme,	at	det	med	manicure	og	pedicure	var	noget	fremmed	land	og	det	var	en	del	af	den	behandling	vi	
skulle	modtage.

Vel	ankommet	og	indkvarteret	i	KOLOBRZEG,	–	”et	navn	vi	skulle	øve	os	i	at	udtale	på	vejen	derned,	men	større	eller	
mindre	held”,		–	stod	den	første	dag	på	en	rundtur	i	bussen	i	kolobrzeg	og	omegn	–	vi	så	havnefronten	og	kørte	forbi	
en	militær	overskudslager,	noget	jeg	vender	tilbage	til	senere	og	sluttede	af	på	en	nedlagt	luftbase	lige	udenfor	byen.
Det	meget	militante	skyldes	jo	Polens	historie	og	besættelser	af	tyskland	og	senere	sovjet.	

Efter	dette	var	det	tid	for	behand-
linger	og	shopping.
Jeg	blev	udsat	 for	både	manicure	
og	pedicure	den	første	dag	og	lige	
efter	hinanden	–	godt	nok	–	så	var	
det	overstået	–	det	kunne	godt	virke	
lidt	”fimset”	–	set	fra	mit	synspunkt	
–	 men	 skoene	 kunne	 jeg	 passe	
uden	problemer,	efter	den	massive	
filen	på	fødderne.

Tiden	var	nu	kommet	til	byen	og	vi	
var	nogle	stykker	der	fulgtes	rundt	
–	først	fik	vi	set	strøget	og	senere	
et	krigsmuseum	–	lidt	uhyggeligt,	at	
man	på	den	måde	mindes	fortidens	
besættelser,	med	nazi	-uniformer	og	
krigsudstyr	i	alle	afskygninger.

Efter	 nogle	 timers	 vandren	 var	
”drengenes”	købegen	sat	på	prøve	
og	vi	forsøgte	at	finde	løsninger	til	
beskæftigelse	dagen	efter	–	og	en	
foreslog,	at	vi	 tog	ud	 til	militæret	
overskudslager	 –	 her	 kunne	man	
prøve	 en	 kampvogn	 før	 endeligt	
køb.

Afsted	det	gik	-	chaufføren	ville	også	med,	så	det	foregik	i	bus.
Det	var	vildt	spændende	–	især	for	en	drengerøv	som	mig	–	der	aldrig	har	set	militæret	indefra	–	og	ganske	rigtigt,	vi	måtte	
prøve	–	ikke	en	kampvogn,	men	en	mandskabsvogn	og	det	alle	på	en	gang,	stu`vet	sammen	hvor	der	var	plads.	
Vi	måtte	ikke	tage	billeder,	så	dem	i	ser,	er	taget	i	smug.	
Efter	turen,	som	gik	over	stok	og	sten	på	en	øvelsesbane	–	var	vi	inde	og	shoppe	–	alt	kunne	købes	fra	tanks,	til	ma-
skinpistoler	og	håndvåben	–	vi	nøjes	med	lidt	hjelme	og	hatte.

Hjemvendt	til	hotellet	og	behandlingerne	igen	–	havde	vi	nu	overskud	til	ansigtsmassagen	og	mere	shopping.
Sidste	dagen	gik	vi	modsat	og	endte	på	den	flotteste	strand	–	ikke	uden	grund	de	kalder	det	Polens	svar	på	Skagen.	
Der	var	også	en	lille	havn	–	med	faste	afgange	med	færgen	til	Bornholm,	170	Sloty	for	en	sådan	returbillet,	så	hvis	du	
skal	til	Bornholm,	er	der	også	en	vej	herfra.

Sidste	behandling	var	helkropsmassage,	for	mit	vedkomne	–	en	blandet	nydelse	–	men	nu	havde	man	prøvet	det.	
Nu	var	turen	ved	at	være	slut	og	”pigerne”	kæmpede	en	desperat	kamp	for	at	få	klaret	det	sidste	shopping	og	de	sidste	
tilkøbte	behandlinger	–	chokoladebehandlinger,	mudderbade	etc.	–	man	kunne	undre	sig	over,	hvordan	de	kunne	nå	
alt	dette	–	men	det	virkede	som	om	de	nød	det	i	fulde	drag	og	skuldrene	så	ud	som	om	det	var	sænket	en	del.
Hjemvendt	til	tiden	fredag	aften,	fik	vi	meget	ros	for	en	god	tur	og	ønsker	om	flere	af	samme	slags	–	det	vil	vi	tænke	
over	–	men	studieture	bliver	der	flere	af.

(Se billedcollage på de næste sider)
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OK 08 – Seniordage 
Af Jesper Priskorn

Seniorer skal vælge mellem fridage, løn eller pension

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret blev der aftalt nye seniorordninger for ansatte i 
kommuner og regioner. Seniorordningerne indføres fra 1. januar 2009. Seniorordninger gælder 
for alle over 60 år i kommuner og regioner. Dog er ordningerne gældende for de fleste af FOAs 
medlemmer allerede fra det 58. år. Social og sundhedsgrupperne er det gældende fra 58 år.

Forskellige modeller

I kommunerne får man seniorfridage, hvis ikke man i stedet vælger at konvertere dem til en årlig 
seniorbonus eller pension. I regionerne får man en gang om året udbetalt seniorbonus, hvis ikke 
man i stedet vælger at få fridage, pension eller et særligt selvvalgt kompetenceudviklingsforløb. 
Og valget af, om man vil have fridage, løn eller pension skulle ifølge planen være meddelt 
arbejdsgiveren senest 1. oktober 2008. Valget gælder for et år ad gangen.

Gældende i perioden 2009-2011
Hvem er omfattet?

Generelt omfatter ordningerne alle ansatte, der er fyldt 58 år under vores klub. 

KL-området
For kommunalt ansatte er der aftalt, at der gives et antal seniordage:

•	 2 dage i det kalenderår man fylder 58 år 

•	 3 dage i det kalenderår man fylder 59 år 

•	 4 dage fra det kalenderår man fylder 60 år

Fyldt alder: 
I år

60 år 
(58 år)

61 år 
(59 år)

62 år eller derover  
(60 år eller derover)

Afholdes i løbet 
af år:

2009 2 dage 3 dage 4 dage 2009
2010 2 dage 3 dage 4 dage 2010
2011 2 dage 3 dage 4 dage 2011

Seniordage

Ordningen giver ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn. Det vil sige, den løn, som du 
som ansat vil være berettiget til ved sygdom inkl. fast påregnelige tillæg, pension og særlig 
feriegodtgørelse, men ekskl. overarbejdsbetaling. Der skal ikke ’optjenes’ ret til seniordage. Hvis 
man ved tiltræden opfylder betingelserne – d.v.s. fylder eller er fyldt 58 år , og ikke har afholdt 
seniordage i et andet ansættelsesforhold, så har man ret til at afholde det fulde antal dage inden 
udgangen af kalenderåret. Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved udgangen af et kalenderår 
medmindre der laves en aftale om at overføre dem til det efterfølgende kalenderår. Fratræder 
man i løbet af året vil ikke-afholdte seniordage blive udbetalt.

Fastlæggelse af seniordagene – varsling: Man skal så tidligt som muligt overfor arbejdsgiver 
varsle, hvornår man ønsker at afholde seniordagene.

Andre muligheder: I stedet for seniordage kan man vælge konvertere dem til en bonus eller til 
ekstraordinære pensionsindbetalinger svarende til værdien af seniordagene. 
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Bonus: Vælger man bonus, vil den blive udbetalt med udgangen af kalenderåret. Bonus beregnes 
som 0,4% af nettoårslønnen pr. seniordag og beregnes på baggrund af lønnen i december måned. 
Der beregnes pension og ferie af beløbet.

Ekstraordinære pensionsindbetalinger: Vælger man pensionsindbetalinger, bliver der måned 
for måned indbetalt hvad der svarer til 0,4% af bruttomånedslønnen.

Fratræder man i løbet af året, vil man få udbetalt en forholdsmæssig andel af bonussen. Har man 
valgt ekstraordinære pensionsindbetalinger ophører de ved fratræden.

Frister: Hvis man ønsker at konvertere seniordagene til noget andet, skal man senest 1. oktober 
– året før seniordagene udløses give arbejdsgiver besked om det. Valget gælder for ét år ad 
gangen.

Seniordagene er det sikre valg, idet man uanset om man måtte fratræde i løbet af året får 
fuldt udbytte. Hvis de konverteres, mister man noget, afhængig af hvornår på året man 
fratræder.

Danske Regioners område
For ansatte med en region som arbejdsgiver er det aftalt, at der ydes en seniorbonus:

•	 0,8 % året efter det kalenderår man fylder 58 år 

•	 1,2 % året efter det kalenderår man fylder 59 år 

•	 1,6 % året efter det kalenderår man fylder 60 år

Fyldt alder 
I år

 
(58 år)

 
(59 år)

 
(60 år eller derover)

Udbetales pr. 
januar

2008 0,8 % 1,2 % 1,6 % 2009
2009 0,8 % 1,2 % 1,6 % 2010
2010 0,8 % 1,2 % 1,6 % 2011

FOA-grupper der omfattes af seniorordning fra det fyldte 58. år:

  Social- og sundhedspersonale
Seniorbonus udbetales i januar måned og beregnes på baggrund af sædvanlig årsløn og beregnes 
på baggrund af lønnen i december måned. Der beregnes pension og ferietillæg af beløbet. Hvis 
man tiltræder i løbet af kalenderåret udbetales en forholdsmæssig andel af bonussen. 

Andre muligheder 
I stedet for at få udbetalt en seniorbonus kan man vælge at konvertere den til frihed i form 
af seniordage med ret til fravær med sædvanlig løn, til ekstraordinære indbetalinger til 
pensionsordningen eller til kompetenceudvikling. Det er muligt at kombinere de 4 ordninger.

•	 0,8 % bonus kan konverteres til 2 seniordage 

•	 1,2 % bonus kan konverteres til 3 seniordage 

•	 1,6 % bonus kan konverteres til 4 seniordage

En seniordag svarer for fuldtidsansatte til 7,4 timer.

Fastlæggelse af seniordage 
Arbejdsgiver skal så vidt muligt efterkomme den ansattes ønsker.Hvis man ønsker at konvertere 
seniorbonussen til noget andet, skal man senest 1. oktober - året før bonussen skulle udbetales 
give arbejdsgiver besked om det. Valget gælder for ét år ad gangen.
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Isabella Miehe-Renards psykiatri-mareridt
Citaterne fra bogen er uddrag, som er udvalgt og sat sammen af Ekstra Bladet
Karen Thisted - 10:04 - 04. sep. 2008 

Isabella	Miehe-Renard	løfter	sløret	for	
rystende	 forhold	 på	 de	 psykiatriske	
afdelinger,	 hvor	 hun	 har	 været	 ind-
lagt.	Psykiatrien	har	ikke	penge	nok,	
mener	hun

–	Noget	af	det	vigtigste	for	mig	ved	at	
udgive	denne	bog	er	at	fjerne	tabuet	
omkring	det	at	have	et	skrøbeligt	sind.	
Jeg	 vil	 så	 gerne	opnå,	 at	 samfundet	
ikke	ser	ned	på	os	mennesker,	som	en	
gang	imellem	mister	kontrollen,	siger	
Isabella	Miehe-Renard,	da	hun	lettere	
forsinket	dukker	op	på	sit	forlag.	

Hun	udgiver	i	morgen	bogen	’På’,	hvor	
hun	blandt	andet	fortæller	om	et	mis-
lykket	selvmordsforsøg	og	om	at	leve	
med	en	voldsom	depression.	

Hun	er	talende	fra	star-
ten	 med	 den	 særlige,	
dybe	 stemme,	 dan-
skerne	har	hørt	på	tv-
skærmene	 i	mere	end	
20	år.	

Som	 27-årig	 fik	 hun	
sin	 første	 depression,	
og	det	har	givet	hende	
indsigt	 i	 en	 verden,	
hun	føler,	hun	ikke	må	
svigte.	

Vi	går	i	gang	med	det	
samme,	for	med	Isabella	er	der	ingen	
svinkeærinder.	Bare	spørg!	

Det	gør	jeg,	og	jeg	ved,	hun	nok	skal	
svare.	

–	Du	har	oplevet	rystende	forhold	på	
de	afdelinger,	hvor	du	har	været	ind-
lagt.	På	et	tidspunkt	får	en	oplevelse	
dig	til	at	sige	til	dig	selv	’Det	her	er	ik-
ke	mit	liv.	Det	her	er	ikke	mit	liv’		...	

–	Jeg	lå	på	en	tremandsstue,	hvor	jeg	
havde	svært	ved	at	falde	i	søvn,	fordi	
jeg	havde	sovet	det	meste	af	dagen.	
Men	det	lykkedes.	På	et	tidspunkt	våg-
ner	 jeg	ved,	at	døren	går	op	og	 ind	
kommer	en	mand	 fra	 stuen	overfor.	
Han	har	en	voldsom	mani.	

–	Jeg	får	et	chok,	men	tør	ikke	gå	ud	
af	sengen.	Han	går	rundt	i	ring	om	min	
seng,	men	pludselig	standser	han	og	
trækker	sine	bukser	ned	og	tisser	ud	
over	hele	gulvet.	

–	Jeg	blev	faktisk	bange	og	begyndte	
at	græde,	men	en	sætning	gik	igen	in-
den	i	mig,	mens	jeg	håbede,	at	nogen	
kom	og	tørrede	tisset	op:	’Det	her	er	
ikke	mit	liv’.	Men	det	var	det	jo.	

–	Hvorfor	er	det	sådan,	tror	du?	

–	Det	er	de	store	nedskæringer	inden	
for	psykiatrien,	der	forårsager	en	man-
gelfuld	behandling,	dårlige	forhold	og	
nedslidt	 personale,	 der	 er	 stressede	
og	opgivende.	Forholdene	gør,	at	pa-
tienter	fyldes	med	medicin,	for	der	er	
mangel	på	psykologer,	og	somme	tider	
er	der	ikke	mad	nok	til	alle.	

Isabella	Miehe-Renard	er	i	dag	41	år,	
og	hun	har	igennem	årene	været	ind-

Den første depression
Isabella	Miehe-Renard	var	28	år,	da	hun	første	gang	fik	en	depression.	Indtil	da	havde	
hun	altid	opfattet	sig	selv	som	en	livsglad,	forkælet	og	ambitiøs	pige,	der	ikke	havde	
de	store	problemer.	“Da	jeg	blev	syg	første	gang,	anede	jeg	ikke,	hvad	der	var	galt.	Jeg	
var	jo	lykkelig.	Jeg	var	lige	blevet	gift.	Men	på	min	bryllupsrejse	begyndte	jeg	at	græde	
helt	umotiveret.	Jeg	følte	mismod	og	var	plaget	af	en	underlig	fremtidsangst.	Det	var,	
som	om	jeg	fik	sorte	briller	på.”	

En lettelse at få sat ord på
Få	år	senere	kort	efter	sin	31-års	fødselsdag	fik	Isabella	en	ny	depression.	Denne	gang	
opsøgte	hun	en	psykiater,	og	for	 første	gang	blev	ordet	depression	nævnt.	“Det	var	
en	lettelse	at	få	sat	ord	på	tilstanden,	for	så	var	jeg	da	ikke	helt	sindssyg.	Psykiateren	
foreslog,	at	jeg	skulle	spise	de	såkaldte	lykkepiller,	hvilket	jeg	med	det	samme	takkede	
nej	til.	Jeg	var	sikker	på,	at	hvis	jeg	spiste	pillerne,	ville	alle,	jeg	kendte,	tænke,	at	mit	
humør,	når	 jeg	smilte,	var	kunstigt	og	kemisk.	Så	i	stedet	for	at	 tage	imod	tilbuddet	
gik	jeg	hjem	og	isolerede	mig	igen.	Jeg	græd	i	dagevis.	Jeg	blev	liggende	i	sengen	og	
kunne	på	ingen	måde	overskue	at	gå	i	bad	eller	tage	tøj	på.	Jeg	ønskede	mest	af	alt	at	
dø,	og	døden	var	ikke	en	trussel	i	mine	tanker.	Døden	var	en	mulig	løsning.	Men	nu	
havde	jeg	jo	fået	diagnosen,	og	da	jeg	fik	det	bedre,	begyndte	jeg	at	læse	bøger	om	
sygdommen.	Det	var	en	stor	hjælp,	for	jeg	kunne	genkende	det	meste	af	det,	der	stod	
i	bøgerne,	fra	mig	selv.	
	
At blive fri for ansvar er en lettelse
Den	seneste	depression	krævede	indlæggelse	på	en	psykiatrisk	afdeling.	“Til	en	start	var	
jeg	sikker	på,	at	jeg	ville	dø	af	skam,	hvis	nogen	hørte	om	dette	ydmygende	ophold.	
Det	var	da	i	den	grad	tabu	at	give	op	og	blive	indlagt.	Jeg	skammede	mig,	da	de	andre	
indlagte	genkendte	mig,	for	på	en	måde	ødelagde	jeg	jo	deres	billede	af	de	kendtes	
fejlfri	tilværelse.	Jeg	havde	skammet	mig	i	mange	uger	før	indlæggelsen,	men	nu	var	
det	pludseligt	officielt,	at	jeg	ikke	magtede	at	kontrollere	mit	eget	liv”.	
Senere	var	Isabella	Miehe-Renard	ikke	i	tvivl	om,	hvor	stor	en	hjælp	det	var	at	blive	fri-
taget	for	og	frataget	alt	ansvar	for	en	periode.	“Selv	folk,	der	udstråler	og	faktisk	føler	
kontrol	over	karrieren,	hverdagen,	familierelationerne,	kan	pludselig	få	et	psykologisk	
dyk,	og	det	eneste,	der	virker	dulmende,	er,	at	nogle	i	behandlingssystemet	tager	over.	
Jeg	skulle	ikke	tænke	på	opgaver	og	forpligtelser,	venskaber	eller	rengøring.	Jeg	fik	
ro.	Og	på	en	psykiatrisk	afdeling	forstår	personalet	med	det	samme,	hvordan	du	har	
det	indeni.
Isabella	Miehe-Renard	håber,	at	depression	med	tiden	bliver	endnu	mindre	tabubelagt.	
”Depression	er	en	farlig	sygdom,	og	selvmordsraten	er	høj.	Min	egen	storebror	døde	for	
fem	år	siden	i	en	blanding	af	alkohol	og	depression.	Så	jeg	er	lykkelig	for,	at	jeg	brød	
min	isolation	og	fik	hjælp”.
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lagt	på	fire	forskellige	psykiatriske	af-
delinger	i	tre	forskellige	kommuner.	

Fra	et	af	opholdene	skriver	Isabella	i	
sin	nye	bog	’På’:	

’Tiden	går	langsomt	på	en	psykiatrisk	
afdeling.	 Personalet	 er	 presset	 på	
grund	af	underbemanding.	Man	sidder	
som	kvæg	i	fællesstuen	og	venter.	

Ellers	handler	det	mest	om	ventetid.	
Dage,	uger	eller	måneder.	

Først	 klokken	 13.00	 kan	 man	 høre	
madvognens	hvinende	hjul	og	lyden	af	
gongongen.	Den	gastronomiske	spæn-
ding	 er	 til	 at	 overse.	 Farsbrød	uden	
krydderier	og	udkogte	karotter	og	ær-
ter.	Tit	er	der	ikke	mad	nok	til	alle,	og	
mændene	slås	om	frikadellerne.	

Sidst	jeg	var	på	besøg	i	en	afdeling	i	
København,	var	der	alvorlig	persona-
lemangel.	
Man	havde	f.eks.	ingen	psykolog	til-
knyttet,	 da	 stillingen	 havde	 stået	 le-
dig	i	et	halvt	år	og	stadig	ikke	kunne	
besættes.	

Om	aftenen	i	en	hel	uge	var	der	ind-
kaldt	vikarer	 fra	et	bureau,	der	 ikke	
anede	noget	om	afdelingens	rutiner.	
De	måtte	 spørge	patienterne	om	 tid	
for	 nat	 medicinen,	 hvem	 der	 havde	
udgang	og	ikke	skulle	sove	der	i	nat,	
osv.	
Og	medicin	i	skabene	er	der	nok	af.	
Sovepiller,	beroligende	piller	og	anti-
depressiva.	
Kvik-op-piller,	fald-ned-piller	og	sov-
nu-piller.	Både	den	lette	og	tunge	af	
slagsen.	
Blodtryk	bliver	målt	i	en	uendelighed	
for	at	undgå	fejlmedicinering.	
Men	en	gang	imellem	er	der	alligevel	
en,	der	dejser	om.	
Den	slags	sker.	

De	er	nødt	til	at	beordre	patienterne	
meget	 tidligt	 i	seng,	selv	om	enhver	
ved,	at	døgnrytmen	for	depressive	især	
forbedres	om	aftenen	og	om	natten’.	

Om to af de psykiatriske afdelinger 
skriver Isabella: 
’Der	var	møgbeskidt.	Svamp	i	væggene	
på	badeværelserne	og	kun	tre	brusere	
til	alle	afdelingens	mandlige	og	kvin-
delige	indlagte.	Og	kun	et	fælles	toilet	
–	også	til	de	besøgende.	

Tv-kanalerne	fungerede	ikke,	og	so-
faerne	var	uhumske	med	cigarethuller	
og	svedpletter,	der	var	så	gamle,	at	de	
ikke	kunne	fjernes	med	Ajax.	

Farverne	i	lokalerne	var	vissengrønne	
og	grå.	

Samtaler	med	en	psykiater	efter	akut	
indlæggelse	kan	lade	vente	på	sig	i	to	
uger.	Efterbehandling	til	nyudskrevne	
patienter	er	sparet	væk	til	stor	frustra-
tion	for	det	professionelle	personale,	
-	personale,	der	bare	må	sige	’farvel	
og	pøj	pøj’	til	dem,	der	skal	genstarte	
et	skrøbeligt	hjemmeliv.	
En	 stor	 procentdel	 bliver	 til	 såkald-
te	 ’svingdørspatienter’,	 de	 kommer	
igen	ud	og	ind	af	systemet	med	mel-
lemrum.	Det	er	fristende	at	opgive	i	
travlheden.’	

–	Hvordan	kom	du	igennem	de	ind-
læggelser	–	kære,	søde	Isabella?	

–	Kun,	fordi	personalet	gør	alt,	hvad	de	
kan	på	trods	af	de	umulige	forhold.
Personalet	er	enestående,	men	der	er	
åbenbart	ingen	prestige	i	at	hjælpe	pa-
tienter	på	psykiatriske	afdelinger.	

udkommer igen til januar!
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Referat fra bestyrelsesmøde i FOA Psykiatri  19/8 – 2008
Tilstede:	Jesper	Priskorn,	Britt	Gråbæk,	Bent	Lykke.
Referent:	Bent	Lykke.

Dagsorden:
1:	Godkendelse	af	referat.
2:	Godkendelse	af	dagsorden.
3:	100	års	jubilæum	–	nyt.
4:	Hjemmesiden.
5:	Vingefanget.
6:	Aktiviteter.
•	 Trivselstur	til	Polen
•	 Temadag	om	relations	behandling	i	psykiatrien
•	 Temadag	om	familierelationer
7:	FTR	orientering:	Region/Kommune.
8:	Kasseren´s	punkt.
9:	Evt.

1:	Referatet	fra	sidste	møde	er	ikke	færdig	skrevet	så	godkendelse	er	udsat.

2:	Dagsorden	godkendt.

3:	Det	er	kommet	et	kontraktudspil	fra	Jacob	Haugaard	som	lyder	på	3	kvarter´s	optrædende	til	vores	jubilæum	det	ko-
ster	50.000	kr.	hvilket	vi	ikke	har	råd	til.	Bent	Lykke	kontakter	Jacob	Haugaard	for	at	give	ham	besked	om	bestyrelsens	
beslutning	og	give	ham	et	til	bud	om	at	vi	max	kan	betale	25.000	kr.
Jan	Skou	har	reserveret	overnatning	til	de	Nordiske	lande	på	Vandrehjemmet.
Vi	skal	huske	at	afsætte	tid	til	et	kortere	ordføre	møde.
Jesper	Priskorn	arbejder	videre	med	at	få	fat	i	musik	jubilæum	et	i	2009	vi	bruger	Århus	Festuge	til	at	kigge	på	musik-
band/jukebox.
Gaver	og	øl	til	jubilæumet	er	bestilt.
Vi	skal	forsøge	at	spørge	Maggi´s	Pizza	om	det	er	muligt	med	pizza	til	jubilæumet.
Vi	skal	huske	at	henvende	os	til	formanden	for	seniorklubben	så	de	kan	blive	inviteret	til	jubilæumet.
Vi	skal	også	huske	at	beslutte	om	ledelses	fra	kommunen	og	fra	regionen	skal	inviteres.
Vi	skal	tænke	over	hvem	fra	FOA	der	skal	inviteres	det	gælder	både	afdeling	og	forbund.
Vi	skal	finde	personer	til	at	passe	baren	og	rydde	op	på	bordene.

4:	Hjemmesiden	tages	op	igen	til	næste	møde.

5:	Vi	skal	se	på	om	det	er	muligt	at	samle	de	gamle	vingefang	i	årgange	så	de	ikke	fylder	så	meget.
Jesper	Priskorn	kigger	på	om	det	antal	af	vingefanget	vi	bestiller	passer	med	det	antal	vi	sender	ud.
Dealine	til	næste	vingefang	er	den	20/9	–	2008.

6.a:	Trivselstur	til	Polen	bliver	til	noget	der	er	tilmeldt	i	alt	46	personer	og	Formand	Jesper	Priskorn	deltager	fra	klub-
ben.

6.b:	Udsat	til	næste	møde.

6.c:	Udsat	til	næste	møde.

7:		Der	blev	orienteret	om		at	det	var	svært	at	finde	ud	af	hvem	FTR	repræsentere	dette	er	både	gældende	i	kommunen	
og	i	regionen	vi	aftalte	på	bestyrelsesmødet	at	vi	ville	fortage	en	henvendelse	til	FOA	Århus	for	at	aftale	et	møde		hvor	
vi	vil	tage	disse	problemstillinger	op.	Mødet	med	FOA	Århus	blev	aftalt	til	den	21/8	–	2008.

8:	Da	kasseren	holder	ferie	så	er	punktet	udsat	til	næste	møde.

9:	Ingen	punkter	under	evt.
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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

Matematik
Læreren,	der	underviser	klassen	 i	matematik,	spørger:	”Der	sidder	
4	fugle	på	en	gren	i	et	træ.	Så	kommer	der	en	jæger	og	skyder	den	
ene.	Hvor	mange	er	der	så	tilbage?”
Peter	 rækker	 hånden	 op	 og	 svarer:	 ”Ingen,	 for	 de	 andre	 flyver	
væk.”
Læreren	forbavses	og	siger:	”Nu	har	vi	altså	matematik,	her	er	det	
rigtige	svar	altså,	at	der	er	tre	fugle	tilbage.	Men	jeg	kan	lide	den	
måde	du	tænker	på!”
Peter	smiler:	”Ok.	Må	jeg	også	stille	dig	et	spørgsmål?”
Læreren	svarer:	”Ja?”
Peter:	”Tre	damer	gør	ind	i	en	iskiosk	og	køber	en	is	hver.	Den	før-
ste	slikker	på	sin	is,	den	anden	sutter	på	isen,	og	den	tredje	bider	af	
sin.	Hvilken	af	de	tre	damer	er	gift?”
Da	læreren	høre	spørgsmålet	fra	Peter,	rødmer	han	en	smule,	bliver	
vred	og	siger:	”Unge	herre,	jeg	er	ikke	blevet	lærer	her	på	stedet	for	
at	høre	på	dine	sjofle	bemærkninger”
Peter	griner:	”Det	rigtige	svar	er	hende	med	vielsesringen.	Men	jeg	
kan	lide	den	måde	du	tænker	på!”

Bilisten og betjenten
Manden	havde	lige	købt	sig	en	ny	BMW	og	var	ude	at	checke	grænser	af.
Speedometeret	har	lige	passeret	de	150	km/t,	da	han	ser	de	blå	blink	fra	en	politimo-
torcykel	bag	sig.	Han	beslutter	sig	for	at	køre	fra	den	og	sætter	hastigheden	op	til	200	
km/t.	Efter	flere	kilometer	opgiver	han	flugten	og	standser.
Betjenten	kommer	hen	til	vinduet	med	hele	bogholderiet	under	armen,	læner	sig	mod	
BMW`en	og	siger:	-	Jeg	har	haft	en	ualmindelig	skidt	uge,	ikke	andet	end	problemer	
hele	vejen	igennem.	Hvis	du	har	en	undskyldning,	jeg	ikke	har	hørt	før,	så	gider	jeg	
ikke	skrive	dig.
Manden	siger:	-	”Der	var	en	politibetjent,	der	løb	med	min	kone	i	sidste	uge,	og	lige	da	
jeg	så	de	blå	blink,	troede	jeg	det	var	ham,	der	ville	levere	hende	tilbage!”
Betjenten:	-	”God	weekend.”
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FOA-PsykiAtri's tiLLiDsVALGtE

FOA-PsykiAtri
SKOVAGERVEJ 2     8240 risskOV      7789 3281      FAX 8617 5349

TILLIDSVALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD.

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!

BESTYRELSEN

Formand: 
Jesper Priskorn

Næstformand:
Britt Graabæk

Kasserer: 
Jan Skou

Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Bent Lykke

Region Midtjylland – Distrikt Øst
Fællestillidsrepræsentant:
Bent Lykke   
tlf: 7789 3282  Mobil 5157 6635

Århus Universitetshospital - Risskov
Almenpsykiatrisk afdeling N
Jesper Priskorn  Tlf: 7789 3281

Almenpsykiatrisk afdeling S
Peter Bugge Nielsen   Tlf: 7789 2202

Gerontopsykiatrisk afdeling
Bent Lykke fungerende

Retspsykiatrisk afdeling
Bent Lykke Tlf: 7789 3282 

Socialpsykiatrien – Region Midt – 
Distrikt Øst
Tuesten Huse og Atriumhuset 
Anette Møller   Tlf: 7789 6030

Århus Universitetshospital Børn/Unge
Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter
Kirsten S. Christiansen  Tlf: 7789 4005

Kommunerne
Århus
Fællestillidsrepræsentant Mag. 1
Konst. Britt Graabæk  Tlf: 8742 2950

Lokal Psykiatrien Mag. 1
Nord
Britt Graabæk   Tlf: 8742 2950
Syd
Allan Øhlenschläger  Tlf: 8742 2380
Vest
Christina Rørbæk Thomsen Tlf. 7789 6150 
Centrum
Ida Steenberg  Tlf: 8742 2400

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

Ældrepleje MAG. 3
Caritas.
???    Tlf: 8678 5111

Odder – Samsø
Pt ingen valgt


