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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: jesppris@rm.dk
Britt Gråbæk:  bgb@aarhus.dk

Endeligt lys i mørket
Af Jesper Priskorn

Regionens politiker har med det nye budget 
sagt ja til at åbne for endnu en almen psy-
kiatrisk enhed/afsnit på Århus Universitets-
hospital…. Det vil sige, at det afsnit som de 
med den ene hånd nedlagde over nat….. skal 
nu flyttes fysisk til Retspsykiatrisk afdeling 
via renovering og ombygning og så nok i N3/
R4 lokaler som så bliver tomme – åbnes et 
nyt afsnit – og hvornår kan man så med god 
grund spørge….?

Hvis man skal vente på ombygningen – har 
det dog lange udsigter før vi får de 16 nye 
senge…. Retspsykiatrisk ambulatorium skal 
ombygges til et sengeafsnit og de er endnu 
ikke begyndt på projektet. Men pengene er 
med i 2011 budgettet.

Arbejdsmiljøet er sat i fokus
Psykiatri og Social ledelsen i Viborg havde 
indkaldt til stormøde d. 27. september – og 
man må sige, de vil have os til at fokusere 
på volden og truslerne om vold – vi var nogle 
der fandt dagen spændene og givende – men 
ikke mindst spændende for der blev sat mange 
skibe i søen og det bliver spændende om de 
bærer frugt.

Århus Kommune Mag 1 
Af Britt Graabæk

Der arbejdes på højtryk for at få den nye 
struktur til at hænge sammen – men der er 
stadig mange hængepartier og MED struktu-
ren er heller ikke helt på plads, så jeg arbej-
der meget med dette og vender tilbage når 
der ligger en færdig plan for Mag 1.

Sidste nyt!
Masterplanen for Århus Universi-
tetshospital, Risskov er nu ende-
lig politisk vedtaget og forventes 
iværksat hurtigt. 
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BILLETTER SKAL KØBES PÅ TR–KONTORET indgang 92.

BILLETTERNE KAN KØBES D. 1. - 3. og 8. - 9. november.
ALLE DAGENE MELLEM KL. 12.00 - 15.00

PRIS: 175,- KR. PRO PERSONA

AFDELINGER ELLER PERSONER DER BESTILLER SAMLET, KAN RESERVERE 
BORD - BILLETTER KAN IKKE RESERVERES, MEN SKAL AFHENTES!

Af h. t. brandmyndighederne er der 
et begrænset antal billetter på 225 stk.

Med venlig hilsen festudvalget

Jesper Priskorn, tlf. 7789 3281          
jesper.priskorn@ps.rm.dk

Musik:
"Deformers"

FESTMENU:
 Årets Buffet 

INVITATION TIL

PSYKIATRIENS FÆLLES JULEFROKOST

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

26. NOVEMBER 2010
KL. 18.00 - 02.00

Marinerede sild med karrysalat
Dampet laks med dildcreme
Rejer med mayomaise og citron

Lun flæskesteg med sprød svær 
og rødkål
Lun leverpostej med bacon 
og champignon
Lune frikadeller med stuvet kål 

Hjemmelavet sylte med sennep 
og rødbeder
Roastbeef med remoulade, brunede 
løg og asier

Ris a la mande med kirsebærsauce

Hjemmebagt brød og smør

Centralkøkkenet giver kaffe 
og chokolade
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FOA: 
De allersvageste 
rammes 
Sakset FOA.dk
Mandag d. 27. september får 
de første ansatte på Psykia-
trisk Center Sct. Hans i Ros-
kilde deres fyresedler, når i 
alt 146 fuldtidsstillinger i den 
kommende uge skal nedlæg-
ges.

”Det er en meget trist uge 
for psykiatrien, vi går ind i. 
Det bliver de allersvageste 
danskere, der kommer til at 
betale en regning, der er me-
get større end hvad region og 
statskasse sparer her på kort 
sigt, ved at nedlægge 146 stil-
linger” siger sektorformand 
for FOAs Social- og sundheds-
sektor Karen Stæhr.
Hun kalder besparelserne, 
sengelukningerne og masse-
fyringerne for helt uaccepta-
ble. Inden for de seneste ti år 
er omkring 1000 sengeplad-
ser i psykiatrien i Danmark 
forsvundet. Med besparel-
serne på Sct. Hans forsvinder 
yderligere 85 sengepladser i 
Roskilde.
”Det er desværre næsten ble-
vet en overdrivelse at sige, 
at psykiatrien er reduceret til 
opbevaring. For der er heller 
ikke længere plads til opbeva-
ringen. Syge mennesker bli-
ver sendt hjem hver fredag, 
fordi der skal være plads til 
indtaget i weekenden. Konse-
kvenserne kan være enormt 
dramatiske for den enkelte. 
Og konsekvenserne for os an-
dre er desværre endnu flere 
syge på gaderne, endnu fle-
re selvmordsforsøg og øget 
vold,” siger Karen Stæhr.

I sagen fra Sct. Hans har Re-
gion Hovedstaden henvist til, 
at regionen yder flere penge 

til psykiatrien end staten giver 
til formålet. Sundhedsminister 
Bertel Haarder (V) siger, at re-
gionen har fået flere penge, 
så de kan blot vælge at føre 
dem over i psykiatrien.
”Det er i alle ender uværdigt 
med dette abespil, hvor in-
gen vil vedkende sig ansva-
ret. Hvor mange gange skal 
man påpege, at det er de al-
lersvageste og ofte de mest 
syge danskere, som dette 
her går ud over? Og imens 
taler Danske Regioner om en 
ambition om psykiatri i ver-
densklasse. Hvad mener de 
efterhånden med det,” spør-
ger Karen Stæhr.

Hun peger på stribevis af læ-
gelige udsagn om, at meget 
syge og dybt depressive pa-
tienter kynisk sendes hjem, 
fordi der ikke er sengeplads, 
og fordi lægerne vælger at 

beholde de farligste og mest 
selvmordstruede patienter. 
Og patienter, der i følge læ-
gerne trænger til behandling, 
får den aldrig.
”For personalet betyder situa-
tionen desværre, at der igen 
lægges et yderligere pres på 
det daglige arbejde. Jeg fryg-
ter, det går ud over arbejds-
miljøet, når man er færre 
ansatte til mere belastede 
patienter. Og mulighederne 
for at give de psykisk syge 
en dagligdag med værdighed, 
med aktiviteter, og med om-
sorg og pleje bliver ikke bed-
re, men ringere,” siger Karen 
Stæhr.
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Vi udkommer igen til januar.

God jul og godt nytår!
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Sidoine, vores dejlige sponsorbarn i Børnefonden. Læs om hende på siderne 12 

og 13. Støt Børnefonden.

Politiet ikke et must i FOA-voldsager 
Sakset FOA.dk 

FOA har gennem længere tid 
været utilfreds med politiets 
indsats, når medlemmerne 
udsættes for vold på jobbet. 
Men politiet kan måske und-
væres i mange af sagerne.
FOA har bedt Rigsadvokaten 
præcisere, hvordan politiet 
skal agere i sager om vold på 
jobbet. Baggrunden er, at for-
bundet oplever politi-indsat-
sen som tilfældig og afhængig 
af, hvor i landet en voldssag 
anmeldes.
Politi-behandlingen er især 
vigtig, når voldsofre søger er-
statning efter voldsoffer-lov-
givningen.
”Hele grundlaget for Erstat-
ningsnævnets arbejde er 
politianmeldelse og gerne 
dom, fordi erstatning for-
udsætter, at der er tale om 
en straffelovsovertrædelse,” 
siger sekretariatschef i Er-
statningsnævnet Ditte Marie 
Nørgård til foa.dk.

Dispensation for 
anmeldelse
Nævnet kan dog give dispen-
sation for politianmeldelse i 
sager, hvor voldsofferet i sit 
arbejde har særlige omsorgs- 
eller behandlings-opgaver 
over for gerningsmanden. 

Der kan for eksempel være 
tale om adfærdsvanskelige 
børn, psykisk syge eller de-
mente, fortæller Ditte Marie 
Nørgård.
”Hvis nævnet giver dispen-
sation for politianmeldelse i 
disse såkaldte ‘pædagog-sa-
ger’, prøver vi selv at oplyse 
sagen,” siger hun.

Erstatn ingsnævnet  kan 
indhente oplysninger fra 
Arbejdsskadestyrelsen, ar-
bejdsgiveren, vidner og ansø-
ger. 

Politiet ikke afgørende
”Det vil give et helt skævt bil-
lede, hvis jeg sagde, at politi-
behandlingen kan undværes, 
for i de almindelige sager læ-
ner vi os meget op ad politiets 
efterforskning. Men i ‘pæda-
gog-sagerne’ er den ikke alt-
afgørende,” siger Ditte Marie 
Nørgård.
Hun vil ikke forholde sig til, 

om lovgivningen med fordel 
kunne skelne mellem ”pæda-
gog-sager” og andre voldssa-
ger, da hun betragter det som 
et politisk spørgsmål.
”Men vi er kun 10 ansatte i 
Erstatningsnævnet, så lige nu 
er vi ikke gearet til at klare os 
uden politiet. Det ville også 
kræve, at vi fik nogle helt an-
dre beføjelser.”
Se link: 
http://www.civilstyrelsen.dk/
Erstatningsnaevnet.aspx

Hvornår kan man få 
erstatning?
Det er blandt andet en betin-
gelse for at få erstatning, 
• at skaden er sket ved en 
overtrædelse af straffeloven 
• at der er tale om person-
skade 
• at forbrydelsen er anmeldt 
til politiet uden unødigt op-
hold (normalt inden for 24 
timer) 
• at man har fremsat krav om 
erstatning over for skadevol-
deren, hvis sagen har været 
i retten 
• at man har fremsat krav 
over for Erstatningsnævnet 
senest 2 år, efter forbrydelsen 
er begået 
Man kan få erstatning, selv om 
gerningsmanden er ukendt el-
ler ikke kan findes. 
Man kan også få erstatning, 
selv om gerningsmanden ik-
ke kan straffes, fordi ger-
ningsmanden er under 15 år 
eller utilregnelig (f.eks. sinds-
syg). 
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Hvornår kan man ikke 
få erstatning? 
Man kan normalt ikke få er-
statning, hvis 
• der ikke er sket personskade 
ved straffelovsovertrædelsen 
• straffelovsovertrædelsen er 
begået i udlandet, medmindre 
skaden er sket i forbindelse 
med arbejde, hvortil man er 
midlertidigt udsendt 
• man har overværet en 
straffelovsovertrædelse som 
vidne 
• man er pårørende til en per-
son, der har været udsat for 
en straffelovsovertrædelse, 
medmindre personen er død 
som følge af straffelovsover-
trædelsen 

• den person, man har udpe-
get som gerningsmanden, er 
frifundet for at have begået 
en straffelovsovertrædelse i 
forbindelse med tilskadekom-
sten. 

Hvordan søger man 
erstatning? 
Den nemmeste måde at søge 
erstatning på er, at bruge 
Erstatningsnævnets ansøgnings
skema. 
Ansøgningsskemaet udleve-
res af politiet i forbindelse 
med politiets behandling af 
sagen. 
Politiet har pligt til at vejle-
de om retten til at få erstat-
ning. 

Ansøgningsskemaet skal ikke 
indsendes til Erstatningsnæv-
net, men afleveres til politiet 
i den politikreds, hvor forbry-
delsen er begået. 
Politiet indsender ansøgnings-
skemaet og straffesagens ak-
ter til nævnet, men først når 
politiet har færdigbehandlet 
sagen, og der eventuelt er 
afsagt dom i sagen. 
Erstatningsnævnet fremsen-
der en kvittering, når ansøg-
ningsskemaet er modtaget 
hos nævnet. 
Ansøgningen skal være ind-
sendt senest to år, efter for-
brydelsen er begået. 

Nye aftaler gør det muligt at få 
personalegoder betalt med træk i lønnen
Sakset FOA.dk

FOAs medlemmer i kommu-
ner og regioner får nu bedre 
muligheder for at anskaffe sig 
personalegoder som multime-
dier og sundhedsordninger 
ved at blive trukket i løn.
Fordelen for den enkelte er, at 
der spares skat, så den reelle 
udgift til goderne bliver min-
dre, end hvis man køber dem 
på normal måde. Nogle af 
goderne kan dog være skat-
tepligtige i sig selv.
Mulighederne for FOAs med-
lemmer er blevet bedre, fordi 
FOA har skrevet under på en 
aftale om, at kommuner og 
regioner kan tilbyde perso-
nalegoder til deres ansatte 
FOA-medlemmer. Men det 
skal aftales med de lokale 
FOA-afdelinger, og der skal 
indgås en aftale med hver en-
kelt medarbejder om de kon-
krete goder.

Ingen 
sundhedsforsikring
De personalegoder, man kan 
få tilbudt, fremgår af en liste, 
som er en del af aftalen med 
kommuner og regioner.
Listen indeholder for eksem-
pel computer, telefon, inter-
netforbindelse, massage, 
fysioterapi, rygestopkurser og 
lignende sundhedsordninger, 
tog - og buskort og aviser og 
tidsskrifter.
Sundhedsforsikringer, der sik-
rer, at man kommer foran i 
køen til behandling, er ikke 
med på listen, og vil altså ikke 
blive tilbudt.

Meget interesserede
I Skanderborg Kommune har 
den lokale FOA-afdeling ind-
gået en aftale med kommu-
nen om, at den kan tilbyde 
medlemmerne personalego-
der via løntræk. Det er ikke 
sket uden betænkeligheder.
”Vi mener egentlig ikke, at 
den slags skal betales over 

skatten. Men medlemmer-
ne er meget interesserede i 
det her, og det kan og vil vi 
ikke sætte os imod,” siger 
Ulla Gram til foa.dk. Hun er 
formand for FOA Silkeborg-
Skanderborg.
FOA-medlemmerne har nu tre 
uger til at vælge, hvilke goder, 
de vil aftale med kommunen. 
Når valget er truffet, binder 
det et helt år frem, for PC-ord-
ninger dog tre år frem.

Ingen rådgivning
FOA-afdelingen yder ikke 
egentlig rådgivning i den for-
bindelse.
”Hvis vi får henvendelser fra 
medlemmer, der har svært 
ved at forstå kommunens til-
bud, vil vi da prøve at hjælpe 
dem. Men de må selv træffe 
deres valg,” siger Ulla Gram.
Hvis du er interesseret i, hvil-
ke muligheder, der er i din 
egen kommune eller region, 
skal du kontakte din lokale 
FOA-afdeling.
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Året DHL stafet druknede i 
regn – de nyindkøbte telte vi-
ste, at selv om de var tætte 
– så var de ikke herre over 
grundvandsspejlet – man sop-
pede i vand både i bagage tel-
tet som i mad teltet.

Som beskuer af arrangemen-
tet og stående under en telt-
dug – kunne man alligevel 
føle sammenholdet og glæ-
den ved at være sammen på 
en anden måde og smilene 
var fortsat en del af løbe tøjet 
– imponerende.
 

DHL - Stafetten druknede i regn
Af Jesper Priskorn
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FOA Psykiatris plejebarn, Sidoine

Børnefondens årlige rapport om 
barnets udvikling:
Sidoine har det godt; hun er velnæret og er vok-
set yderligere.
Sidoine hjælper sine forældre med forskellige gø-
remål i hytten. Hun hjælper også mor med mad-
lavningen. Hun er i stand til at stege/ tilberede 
majsmel dejen og flette vennernes hår.
Hun deltog i Glædens Dag, som var arrangeret om-
kring påsketid. Sidoine havde det sjovt og modtog 
legetøj i forbindelse med arrangementet.
Sidoine er rykket op i 5.klasse med et gennemsnit 
på 4,77 (ud af 10), og rangerer nr. 36 ud af 75 
elever. Hun er en gennemsnitlig elev. Bror Joseph 
rykker op i 3.klasse i grundskolen. Begge to har 
fra Udviklingsenheden modtaget undervisnings-
materialer, som bl.a. kommer fra jeres økonomi-
ske bidrag.
Sidoines søskende og forældre er i god form. De 
lever af landbrug, murerarbejde og småtingshan-
del. Udviklingsenheden har bevilget moderen flere 
lån for at opreklamere hendes indkomstskabende 
aktiviteter.
Sidoine’s mor anvender prævention, hvilket også 
støttes af Udviklingsenheden.

FOA Psykiatri har modtaget følgende brev 
fra Sponsorbarn Sidoine:

Kære Psykiatriklub Århus.
Jeg er meget glad for den kontante pengegave 
på 100 kr.
Dette beløb gav os mulighed for at købe føl-
gende ting:
-  3 sæt skåle (40 kr.)
- 1 sæt stof til at sy bukser (17 kr.)
- 3 par bukser (4 kr.)
- 1 par hjemmesko (3 kr.)
- 2 kg. ris (8 kr.)
- 2 pakker pasta (3 kr.)
- 2 høner til at avle på (23 kr.)
- Småkager & slik (1 kr.)

Sammen med mine forældre takker vi mange 
gange.
Azemahoussonou Cyriaque har hjulpet med at 
skrive dette brev.
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Vi aftale desuden at lave 
en ansøgning til psykia-
triledelsen snarligst, da 
vi godt kan se det bliver 
en noget udgift tung rej-
se for den enkelte.

Vi starter tilmeldingen 
lige så snart vi har fået 
programmet fra Færøer-
ne og forventer det bliver 
i starten af 2011.

Færøerne – Nordisk Træf 2011

Træffet på Fæøerne bliver 
afholdt i dagene 
d. 27.–29. maj 2011 
– men vi er blevet invite-
ret til at komme allerede 
d. 25 maj. – dette skyl-
des selvfølgelig den lange 
rejse – men også mulig-
heden for også at nå at 
se den særprægede natur, 
der vil blive lavet forskel-
lige udflugtsmuligheder, 
som man kan melde sig på 
– men vejret er afgørende 
for arrangementerne. 
    
     
Det er aftalt at hvert af de 
Nordiske lande kan delta-
ge med 20 personer.  

Billeder fra Færøerne 2004

Af Jesper Priskorn
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Af Jan Helbak,
medl. af Kritisk Debats 
redaktion 

Fra stort set alle implicerede 
i aftalen mellem regeringen 
og DF om ”genopretnings-
planen” har det lydt igen og 
igen, at nulvækst i det of-
fentlige i almindelighed og i 
kommunerne i særdeleshed 
blot var en fortsættelse af 
det samme niveau i tre år. 
”Nulvækst er nu engang det 
samme som ikke vækst, men 
ikke det samme som minus-
vækst”, var rationalet i ud-
meldingerne fra regeringen. 
 
Samme ræsonnement går 
igen i regeringens økonomiaf-
taler for 2011 med henholds-
vis KL og Danske Regioner. 
Ikke desto mindre tegner der 
sig nu et meget klart billede af 
konsekvenserne både i kom-
munerne og regionerne. Der 
skal spares ret drastisk i de 
fleste kommuner og i samtlige 
regioner. Og da kommunerne 
med de nye sanktionsstram-
ninger i ”genopretningspla-
nen” og i økonomiaftalerne 
vil blive straffet meget hårdt, 
hvis de ikke holder sig inden 
for vækstrammen både i bud-
getter og regnskaber, eller 
hvis de sætter skatten op ud 
over det tilladte, har kommu-
nerne under ét budgetteret en 
mia. kr. under rammeloftet.
 
Grunden til det tilsyneladende 
paradoks skal alene findes i 
det faktum, at det offentlige 
forbrug for blot nogenlunde 
at holde trit med nye opgaver 
i hele regeringens levetid er 
vokset med ca. 1.6 procent 
om året. Således giver det 
også sig selv, at en nulvækst-
aftale faktisk betyder minus-
vækst eller ret omfattende 
nedskæringer. Og at udgift-
spresset ikke er aftaget, kom 
for dagen med den seneste 
opgørelse fra Danmarks Stati-

Nedskæringer i kommunerne. 
Hvad er svaret? 

Billigere og bedre!

stik, der viser, at det offentlige 
forbrug steg med 0,5 procent 
og 0,8 procent i henholdsvis 
første og andet kvartal 2010. 
Så allerede nu er forudsæt-
ningerne for regeringens 
genopretningsplan skredet 
ganske drastisk. Det har da 
også fået finansministeren til 
at indkalde KL-formanden til 
en drøftelse af, hvordan den-
ne utilsigtede vækst kan stop-
pes meget hurtigt og meget 
effektivt. Hvad finansministe-
ren mere konkret forestiller 
sig, melder historien endnu 
ikke noget om. Kun at en plan 
skal være udarbejdet inden 
udgangen af september, og 
inden budgetterne for 2011 
er vedtaget i kommunerne. 
 

Jan Helbak 

Heroverfor står kommuner-
nes udmeldinger om, at de 
pålagte og planlagte bespa-
relser denne gang ikke kan 
gennemføres uden mærk-
bare serviceforringelser. Og 
reaktionerne fra de faglige 
organisationer, oppositionens 
partier og forskellige interes-
segrupper har heller ikke la-
det vente på sig. ”Blodbad på 
velfærdsydelserne” lyder det 
fra oppositionspartierne, som 
i S og SF’s finanslovsudspil 
også lover at genoprette kom-
munernes økonomi, så der 
ikke skal skæres i velfærds-
ydelserne. ”Det går ud over 
de svage grupper og vores 
medlemmers arbejdsforhold”, 
lyder det næsten rituelt fra de 
faglige organisationer. Og fra 
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den anden ende af spektret; 
”det er langt fra tilstrække-
ligt. Der skal skæres endnu 
mere, hvis dansk erhvervs-
liv skal kunne tage konkur-
rencen op med udlandet”. 
 
At det denne gang faktisk står 
slemt til, og at kommunalbe-
styrelserne nok er tvunget til 
at skære i velfærdsydelserne 
kan der ikke herske tvivl om. 
Om det så er udsigten til om-
fattende konflikter med de 
faglige organisationer og bor-
gerne i lighed med situationen 
i 2006, der har fået flere by-
råd i de større byer til at åbne 
for en ny besparelsesvinkel, 
eller det beror på en gryende 
indsigt i de mekanismer, der 
gennem flere år har drevet 
de offentlige udgifter i vejret 
uden at give bedre velfærd, 
vides ikke. Men i hvert fald er 
der som noget nyt sat fokus 
på omfattende besparelses-
muligheder indenfor admini-
strationen for i videst mulige 
omfang at undgå besparelser 
på de borgernære funktioner. 
 
Flere ledende politikere har 
været fremme med en vel-
kendt modsætningsfigur. Mod-
sætningen mellem på den ene 
side de mange professionsan-
satte og andre faggrupper i de 
borgernære funktioner og på 
den anden side bureaukratiets 
forskellige led og funktioner. 
Bureaukratiet som uformid-
let hadefigur har altid virket. 
Især gennem metaforen ”var-
me hænder” versus ”kolde 
hænder”. Hvem ønsker dog 
for mange af sidstnævnte?  
 
Men problemstillingen er 
grundlæggende falsk.
Ligeså lidt som man kan tale 
om borgernære funktioner i 
almindelighed, kan man ta-
le om administration og bu-
reaukrati i almindelighed. 
Problemstillingen er ganske 
enkelt meningsløs og helt 

igennem suggestiv, idet den 
leder tanken hen på et stort 
passivt bureaukrati i mod-
sætning til et hyperaktivt lag 
af velfærdsudøvere som de 
egentlige tjenere af folkets 
velfærd. Og i det spil bliver de 
ledende politikeres udmeldin-
ger om store besparelser på 
administrationen og fagfor-
eningernes eklatante opbak-
ning meget nemt og bekvemt 
til en relancering af den klassi-
ske kamp om magtmonopolet 
mellem centraladministratio-
nen og professionerne.
De aggressive udmeldinger 
kommer til at ligne professi-
onernes forsøg på at udnytte 
situationen til at generobre en 
del af det tabte terræn, som 
de gennem de sidste tyve års 
New Public Management regi-
me har mistet til topbureau-
kratiet og dets vidt forgrenede 
net af styringsfunktioner - i 
det store hele befolket med 
akademikere eller specialtræ-
nede styringskonsulenter.

Bureaukratiet er ganske noto-
risk vokset år for år gennem 
hele VK regeringens magtpe-
riode - men ikke tilfældigt og 
ikke som resultat af en selv-
forøgende proces eller som 
resultat af en magtkamp. 
Stort set hele det bureaukrati, 
der nu gøres til genstand for 
omkostningsfri kritik, består 
af endog meget relevante 
funktioner, og de mennesker, 
der udfylder dem, arbejder 
ganske givet meget seriøst. 
Deres arbejdsindsats står ikke 
tilbage for den, der udvises 
ude hos de udførende lag. 
Som en personalechef for en 
stor kommune udtrykte det, 
har man ansat stadigt flere 
højtuddannede medarbejdere 
af den simple grund, at opga-
veløsningen er blevet langt 
mere kompleks.
Det er det samme som at si-
ge, at myndighedsopgaverne 
er blevet så komplekse, at de 

ikke længere kan overlades til 
de faggrupper, der hver dag 
udøver dem overfor borgerne. 
Af samme grund er myndig-
heden blevet samlet i myndig-
hedsafdelinger, og de tidligere 
professionsuddannede myn-
dighedsudøvere fungerer i 
dag fortrinsvis som simple 
operatører af bestemte ser-
viceydelser, hvis omfang og 
karakter er blevet bestemt et 
sted langt oppe i hierarkiet

Men spørgsmålet er så, om 
denne tendens til stigende 
kompleksitet kan henreg-
nes til kategorien for sociale 
lovmæssigheder, der intet 
er at stille op overfor? Eller 
om det faktisk er muligt at 
reducere i kompleksiteten? 
 
Svaret skal findes udenfor 
de kompleksitetsskabende 
mekanismer. Det skal findes 
i en ganske bestemt politik 
- nærmere bestemt regerin-
gens neoliberale politik, hvor 
man gennem ti år helt be-
vidst har styret mod at om-
danne den offentlige sektor 
til et stort ”indre marked” for 
serviceydelser. Betalt af skat-
teyderne, men styret efter de 
samme principper, der her-
sker på det marked, som af de 
fleste politikere og eksperter 
er blevet feteret som effekti-
vitetens arne og evige kilde.  
 
Ud fra det ræsonnement har 
man anvendt New Public Ma-
nagement ideologien. Man har 
umyndiggjort de ansatte ude 
i de borgernære funktioner, 
man har opbygget store in-
terne markeder, hvor de for-
skellige ydelseselementer har 
kunnet prissættes og hand-
les. Og man har udarbejdet 
sindrige økonomiske incita-
mentstrukturer til fremme af 
hensigtsmæssig adfærd og 
omgang med ressourcerne og 
optimering af effektiviteten.  
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Fra top til bund er de ansatte 
blevet indlejret i resultatkon-
trakter og spændt for binden-
de resultat- og kvalitetsmål. 
Og på den anden side af plan-
keværket er borgerne blevet 
fritaget for ethvert forpligten-
de ansvar overfor den ”fælles” 
offentlige sektor. Som forbru-
gere af offentligt producerede 
serviceydelser er deres ansvar 
reduceret til forbrugerens i 
almindelighed - det korrek-
te (rigtig pris, rigtig kvali-
tet) valg af serviceudbyder. 
 
VK regeringens intentioner var 
at frembringe en moderne og 
effektiv offentlig sektor, som 
kunne levere velfærdsydelser 
af høj kvalitet, åbne for kon-
kurrence med private udby-
dere og ad den vej omdanne 
velfærdsydelserne til omsæt-
telige varer på et marked. Og 
med strukturreformen blev 
strategien praktisk cemen-
teret i og med omdannelsen 
af den samlede forvaltnings-
struktur i Danmark til et stort 
voksende ”indre marked”.  
 
Men ormen fulgte med og 
har gnavet siden. For man 
kan ikke omdanne de kendte 
velfærdsfunktioner til opera-
tørområder uden samtidig at 
skabe behovet for evigt vok-
sende kontrolfunktioner. Når 
der skal styres, når der skal 
måles på resultater, når disse 
skal udarbejdes, når faktu-
reringer skal behandles, når 
der skal koordineres, når der 
skal udvikles osv., skal der 
jo være mennesker, der gør 
det. Og når dem længst nede 
i hierarkiet ikke længere an-
ses for kapable til at udøve 
blot nogen af funktionerne, 
og heller ikke længere har 
kompetence til at foretage 
skøn, vurdere og disponere 
- ja så giver det næsten sig 
selv, at mængden af ansatte, 
som er nødvendige for at ud-
føre disse opgaver, må vokse. 

Problemet er nemlig, at både 
regeringen og alle protagoni-
sterne for New Public Manage-
ment har overset, at der altid 
følger voksende transaktions-
omkostninger med et stadigt 
mere kompliceret marked. 
Og grunden til denne undla-
delsessynd skal findes i det 
forhold, at det feterede er-
hvervsliv for det meste out-
sourcer eller eksternaliserer 
disse omkostninger, hvilket 
får dem til at fremstå mere 
effektive, end de faktisk er. 
Men det offentlige kan ikke 
eksportere sine problemer no-
gen steder hen. Sektoren er 
jo opsamlingsplads for de pro-
blemer, der ikke kan løses ude 
i samfundet, hvorfor transak-
tionsomkostningerne og den 
vilde vækst i kontrol- og sty-
ringsfunktioner også har vok-
set sig ganske synlige.

Kort sagt er det min på-
stand, at det er regeringens 
afdemokratisering af det of-
fentlige liv og kontraktsty-
ring af ydelserne på den ene 
side, og markedsgørelsen og 
magtcentraliseringen på den 
anden, der er den egentlige 
årsag til opgaveløsningernes 
stigende kompleksitet. Hvil-
ket har medført en næsten 
ustoppelig opdrift i de of-
fentlige driftsudgifter, uden 
at borgerne af den grund har 
oplevet en tilsvarende vækst 
i velfærden og den sociale 
tryghed - tværtimod. Og det 
er den samme politik, der har 
nødvendiggjort det voksende 
bureaukrati, som i dag på pa-
rasitær vis vegeterer på hele 
statssystemet.

Af samme grund er det også 
problematisk, når oppositio-
nen blot lover at genoprette 
kommunernes økonomi, el-
ler når flere fagforeninger 
diffust tilslutter sig ønsket 
om at skære i administratio-
nen for at friholde de basale 

velfærdsydelser. Ingen sam-
fundsøkonomi kan i længden 
leve med, at et offentligt bu-
reaukrati vokser mere end de 
funktioner, der faktisk skal 
løse opgaverne i det daglige. 
Det er en syg struktur. Og 
spørgsmålet er, om vi i den 
nuværende situation ikke er 
kommet til et punkt, hvor vi 
i stedet for at skyde diffust 
på en eller anden mere eller 
mindre veldefineret admini-
stration, skal indlede et mere 
radikalt opgør med den politik 
og den samfundstænkning, 
der har skabt de selvsamme 
bureaukratiske funktioner - 
kontrol- og styringstyranniet? 
 
Det leder over til den afslut-
tende påstand om, at det fak-
tisk er muligt at udvikle en 
langt billigere offentlig sektor 
både centralt og lokalt, der 
samtidig kan yde en bedre 
velfærd for de mange. Ve-
jen at gå begynder nedefra 
ved at lægge så megen myn-
dighed ud i de udførende led 
som overhovedet muligt og i 
samme moment eliminere de 
funktioner, der først og frem-
mest er blevet nødvendiggjort 
af kontrol- og styringstyranni-
et og ”det indre socialmarked”.  
 
Man vil faktisk kunne tage 
udgangspunkt i regeringens 
eget effektiviseringsprogram 
og ude i hver eneste kom-
mune starte med følgende 
spørgsmål: ”hvad kan der lø-
ses i de udførende led? Hvor 
meget mere ville de ansatte 
kunne løse, hvis de blev ef-
teruddannet? Hvor meget ville 
der kunne løses, hvis borger-
ne systematisk blev involveret 
i opgaveløsningen”? Herefter 
kunne man gå opad i syste-
met og tage funktion efter 
funktion og analysere deres 
tilblivelseshistorie og konkre-
te relevans og i konsekvens 
heraf vurdere deres fortsatte 
eksistensberettigelse. Meget 
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taler selvfølgelig for, at en 
række af funktionerne ville 
kunne henvise deres relevans 
til en eller anden lovgivning 
eller økonomiaftale om sty-
ring og kontrol, hvilket så blot 
taler for, at den selv samme 
lovgivning, ministerbeslutnin-
ger eller økonomiaftaler bli-
ver sat under kritisk lup. Det 
afgørende i hele proceduren 
er, at man aldrig finder ud af, 
om noget kunne gøres ander-
ledes, bedre og billigere ved 
at starte oppefra og indenfor 
rammerne af systemets egen 
logik. Man må begynde ne-
defra ved opgavens rod dels 
for at afgøre, hvorfor opga-
ven overhovedet forekommer, 
dels for at bestemme hvad 
der skal til for at løse den og 
sidst men ikke mindst afgøre, 
hvem der skal løse den. Og 
i det forløb kan ingen funk-
tioner i hele organisationen 
tages for givne - og i øvrigt 
heller ikke selve opgaven. 

På den anden side drejer det 
sig ikke blot om at bringe 
myndigheden tilbage til de 
professioner, der udøver vel-
færdsarbejde hver dag. Så 
er vi lige vidt. Vi er nødt til 
at gå skridtet videre og for-
binde det radikale opgør med 
regeringens politik med en 
gendemokratisering af det 
offentlige liv, hvor borgerne 
både har mulighed for og er 
forpligtet til at øve demokra-
tisk indflydelse på de opga-
ver, som det offentlige skal 
løse. I modsat fald havner vi 
blot i professionernes formyn-
deri og disses glorificerede 
selvekspansion, fordi hel-
ler ikke de i lighed med bu-
reaukratiet kan forestille sig 
opgaverne løst i et reelt og 
forpligtende samspil med bor-
gerne - ”man ved jo bedst”.  
 
Hvis det offentlige ikke kon-
stant skal overbebyrdes med 
nye opgaver, og hvis løsnin-

gerne skal holdes på laveste 
indgrebsniveau, forudsæt-
ter det, at der ude i sam-
fundet dannes strukturer, 
samværsmåder, demokratiske 
institutioner og magtrelatio-
ner, der ikke i en uendelighed 
skaber nye problemer, og her-
til kræves at både centrum-
venstrepartierne og de faglige 
organisationer centralt og ude 
i kommunerne tager denne 
opgave på sig i opgøret med 
regeringens samfundsøde-
læggende politik. 
Mere af det samme løser 
ingen problemer, selv om 
kommunerne får lidt bedre 
økonomi efter næste valg. Det 
bliver det samlede offentlige 
system, som det ser ud i dag, 
jo ikke mindre irrationelt af.
  
 

OK-2011: 

Ens arbejdstidsregler? 
Sakset FOA.dk

Kommunaldirektørerne vil 
have samme regler for alle på 
samme arbejdsplads.
Landets kommunaldirektø-
rer kræver, at de kommende 
overenskomstforhandlinger 
– OK-2011 - blandt andet 
resulterer i ens arbejdstids-
regler for alle på den samme 
arbejdsplads.
”Det er på den enkelte ar-
bejdsplads, man tilrettelæg-
ger arbejdet, og det kalder 
på en større lokal handlefri-
hed og effektivitet i brugen af 
arbejdstiden,” siger Jens Chr. 
Birch til nyhedsbrevet Danske 
Kommuner. Han er formand 
for kommunaldirektørernes 
forening KOMDIR.

”Behovet for ens arbejdstids-
regler for ansatte på samme 
arbejdsplads er meget stort, 
og vi ser gerne forsøg med 
brancheoverenskomster,” si-
ger han.
Lokal løn uden bindinger
Foreningen støtter det forslag 
om lokalløn, som kommuner-
nes forening KL er kommet 
med for nylig.
Forslaget går ud på, at der ik-
ke afsættes midler til lokal løn 
– også kaldet Ny løn - ved de 
kommende overenskomstfor-
handlinger. I stedet skal den 
enkelte kommune selv be-
slutte, om den vil bruge pen-
ge på formålet. På den måde 
kan kommunerne forhandle 

lokal løn uden de bindinger og 
garantier, der ligger på ord-
ningen i dag, mener KL.
”Ny løn i sin nuværende form 
er kørt fast, men det er me-
get nødvendigt, at vi lokalt - 
på den enkelte arbejdsplads 
- kan tilpasse lønnen til den 
indsats, der ydes,” siger Jens 
Chr. Birch.
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Danske Regioner igangsætter 
kulegravning af retspsykiatrien
Af Jesper Priskorn

Danske Regioner tager nu 
initiativ til en kulegravning af 
retspsykiatrien, der på det se-
neste har været ramt af flere 
flugter

I de senere år har virkelig-
heden ude på de retspsy-
kiatriske afdelinger ændret 
sig. Hvor de hårdkogte typer 
med voldsomme adfærdspro-
blemer tidligere blev sendt 
i fængsel, så bliver de i dag 
ofte sendt på en lukket rets-
psykiatrisk afdeling. Psykia-
trien har oplevet en tredobling 
i antallet af psykisk syge, der 
begår kriminalitet.
- Vi må nu konstatere, at an-
tallet af flugter fortsat har et 
uacceptabelt højt niveau på 
trods af mange tiltag for at 
forbedre sikkerheden, siger 
Bent Hansen, formand for 
Danske Regioner.

Kulegravning skal 
inddrage alle 
relevante parter
Danske Regioner tager øje-
blikkeligt initiativ til en kule-
gravning af området, som vil 
inddrage alle relevante par-
ter, bl.a. Justitsministeriet, 
domstolene og Kriminalfor-
sorgen.

- Det er tid til at se systemet 
efter i sømmene. Helt over-
ordnet kalder dette også på 
en debat om, hvordan vi læg-
ger snittet mellem hensynet 
til trygheden for det omgi-
vende samfund, og hensynet 
til patienternes behandling. 
Den seneste udvikling tyder 
på, at der er behov for en øget 
prioritering af trygheden for 
det omgivende samfund, siger 
Bent Hansen.
- Vi tager derfor nu initiativ 
til en kulegravning. Regio-
nerne vil invitere alle parter, 
der kan bidrage til at finde 
konstruktive løsninger på de 
udfordringer, som samfundet 
står overfor, når det gælder 
behandlingen og sikkerheden 
på de retspsykiatriske afdelin-
ger, fortsætter han.

Virkeligheden er løbet fra 
lovgivningen
I løbet af de sidste år har 
patientklientellet på de rets-
psykiatriske afdelinger æn-
dret sig, og skabt et mere råt 
miljø på afdelingerne. Samti-
dig er der sket en tredobling 
i antallet af retspsykiatriske 
patienter, mens antallet af 
sengepladser på området er 
blevet fordoblet. 

- Patienterne ude på afdelin-
gerne sidder i dag sammen 
med hårdkogte kriminelle 
flere steder. Vi må erkende, 
at vi med den nuværende lov-
givning og vores behandlings-
vinkel i dag ikke fortsat kan 
hindre flugtforsøg effektivt 
nok, siger Bent Hansen.
- Vi bevæger os imod en 
større differentiering af be-
handlingsindsatsen, men bør 
formodentlig også bevæge os 
imod en større differentiering 
i forhold til sikkerheden. En 
voldskriminel med adfærds-
problemer kræver ikke sam-
me behandling som andre 
psykisk syge. Vores retspsy-
kiatriske afdelinger i Danmark 
er i dag ikke indrettet som 
fængsler.

Fokus på området 
allerede
Alle regioner har og vil fortsat 
arbejde med sikkerheden på 
vore retspsykiatriske afde-
linger. Samtlige regioner har 
netop foretaget en sikker-
hedsgennemgang af de rets-
psykiatriske afdelinger og er 
ved at foretage forbedringer 
på sikkerheden på de retspsy-
kiatriske afdeling

FAKTA:
Elektronisk lønseddel fra nytår
Siden januar 2007 har alle ansatte i Region Midtjylland haft mulighed for 
at modtage digitale løn og pensionssedler via Post Danmarks e-boks som 
erstatning for papirlønsedler. Fra 1. januar 2011 bliver denne ordning 
obligatorisk, og alle ansatte i regionen vil fra denne dato udelukkende 
kunne modtage deres lønseddel elektronisk via e-boks.
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Allersidste udkald til autorisation 
Hvis du er uddannet social- og 
sundhedsassistent og endnu 
ikke har søgt autorisation, er 
absolut sidste frist 1. oktober 
2010.
Social- og sundhedsassistent 
er en beskyttet titel, og for 
at bruge den, skal man have 
autorisation fra Sundheds-
styrelsen. Nu er det ved at 
være sidste frist for personer 
med uddannelsen til sosu-as-

sistent, men som endnu ikke 
har søgt autorisation.
Sundhedsstyrelsen skal have 
ansøgningen senest 1. okto-
ber 2010. 
Denne ekstra frist blev for-
handlet sidste år mellem FOA 
og Danske Regioner og Kom-
munernes Landsforening.
Uden autorisation er ti-
tlen sundhedsmedhjælper  
FOA og arbejdsgiverne blev 

enige om, at social- og 
sundhedsassistenter uden 
autorisation får titlen sund-
hedsmedhjælper, hvis ar-
bejdsgiveren ønsker det. 
Ansøgning om autorisation 
foregår elektronisk på Sund-
hedsstyrelsens hjemmeside. 
Det koster 313 kroner i ge-
byr. 

Fælles fodslag i udviklingen af retspsykiatrien
Sakset Danske regioner 

Danske Regioners formand-
skab mødtes den 10. septem-
ber 2010 med indenrigs- og 
sundhedsministeren samt 
repræsentanter fra Justitsmi-
nisteriet. Parterne blev enige 
om en fælles forståelse af ud-
fordringer i retspsykiatrien 
Mødet mellem Danske Re-
gioners formandskab, inden-
rigs- og sundhedsministeren 
og Justitsministeriet kommer 
oven på en række rømnin-
ger fra de sikrede institutio-
ner i retspsykiatrien. Presset 
på retspsykiatrien er øget 
kraftigt igennem de sene-
ste år, således er antallet af 
patienter i perioden 2004 til 
2008 steget med 44 procent. 
  
- Vi har haft et konstruk-
tivt møde med indenrigs- og 
Sundhedsministeren og Ju-
stitsministeriet.
Vi har fået ministeriernes op-
bakning til den kulegravning 
af hele retspsykiatrien, som 
Danske Regioner for nylig tog 
initiativ til, siger Bent Hansen, 
formand for Danske Regioner, 
og fortsætter:

- Nu vil vi invitere samtlige 
parter på området til at tage 
del i at finde nogle konstruk-
tive løsninger på de udfor-
dringer, som samfundet står 
over for på det retspsykiatri-
ske område.
På baggrund af et oplæg fra 
Kriminalforsorgen har man 
på mødet drøftet samarbej-
det mellem dem og retspsy-
kiatrien.
- Vi har set og drøftet oplæg-
get og er parterne imellem 
blevet enige om at lade det 
indgå i det arbejde, som vi 
nu sætter i gang, siger Carl 
Holst, næstformand i Danske 
Regioner, og fortsætter:
- På trods af de store udfor-
dringer, vil jeg gerne opfordre 
den regionale retspsykiatri og 
de regionale afdelinger af kri-
minalforsorgen til at udbygge 
deres samarbejde. 

Fakta om retspsykiatri
Regionerne varetager den 
psykiatriske behandling af de 
kriminelle, der af domstolene 
er idømt en psykiatrisk sær-
foranstaltning.

Siden 2004 er antallet af rets-
psykiatriske patienter steget 
fra 1.427 til 2.058 i 2008. 
Det er en stigning på 44 pct. 
Herudover er antallet af men-
talundersøgelser, som årligt 
udføres på de retspsykiatriske 
afdelinger, mere end fordob-
let siden 2001 - fra ca. 350 
til ca. 700.
Set i et perspektiv over de 
omkring seneste 20 år er an-
tallet af retspsykiatriske
patienter tredoblet fra 654 til 
2.058. I samme periode er 
antallet af retspsykiatriske 
sengepladser steget fra 124 
til 331.
Udvidelsen af de retspsykia-
triske afdelinger er ikke al-
tid tilstrækkelig i forhold det 
stigende antal personer, som 
dømmes eller henvises til 
mentalundersøgelse til rets-
psykiatrien. Derfor anvendes 
sengepladser på de almene 
psykiatriske afdelinger ofte 
til retspsykiatriske patien-
ter. Retspsykiatrien er der-
med blevet en gøgeunge, der 
skubber de almenpsykiatriske 
patienter ud af sengene.
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PenSam klarer sig bedre 
Indsat af Jesper Priskorn

I første halvår af i år lå FOAs 
pensionsselskab på en 18.-
plads blandt 30 selskaber.
FOAs pensionskasse PenSam, 
eller PenSam Liv, som det 
hedder officielt, har i første 
halvår af i år haft et afkast på 
6,8 procent. 
Det viser en ny opgørelse fra 
PenSam, som oplister de 30 
selskabers afkast ud fra regn-
skabstal, som selskaberne 
skal opgive til Finanstilsynet.
Det bringer selskabet på en 
18.-plads blandt 30 pensions-
selskaber. På en tilsvarende 
liste over afkastet i løbet af 
ti år forud for i år er PenSam 
nummer sidst af de 30 sel-
skaber. Det har ført til kritisk 
omtale af PenSams afkast i 
blandt andet Magasinet Penge 
i Danmarks Radio.

Under middel
På den nye liste topper ATP 
med et afkast på 18,9 pro-
cent, mens Arkitekternes Pen-
sionskasse er nummer sjok 
med 2,0. Middel er et afkast 
på 7,9 procent, som PenSam 
altså ligger under med 1,1 
procent.
FOAs formand Dennis Kristen-
sen, der også er næstformand 
i PenSam, siger om den nye 
opgørelse:
”Man skal altid være varsom 
med at fokusere på et pensi-
onsselskabs resultat i et eller 
et halvt år, for det kan gå op 
og ned. Men når det er sagt, 
er der da grund til at glæde 
sig over, at PenSam er kravlet 
op på listen. Det ligger i tråd 
med, hvad jeg udtalte, da 
kritikken var fremme for ny-
lig, nemlig at der er foretaget 
ændringer i selskabet, der gør 
os godt rustet til at præstere 
betydeligt bedre afkast.”

På længere sigt har Dennis 
Kristensen det mål, at Pen-
Sam skal ligge i den øverste 
tredjedel af de 30 selskaber.

9-10 procent i 
de lukkede kasser
Ved at følge linket i bok-
sen øverst til højre kan man 
downloade listen over de 30 
selskabers afkast.
Med i opgørelsen er også af-
kastet for fire pensionskasser 
for henholdsvis sygehjælpere, 
portører, trafikfunktionærer 
ved HT og amtsvejmænd med 
flere, som nogle af FOAs med-
lemmer er medlemmer af.
Der er tale om såkaldt luk-
kede kasser, hvor indbeta-
lingerne ophørte i 1990. Fra 
det tidspunkt har alle været 
medlem af og har indbetalt til 
PenSam Liv. Men de fire kas-
ser forrenter fortsat indbeta-
lingerne til og med 1990. I 
første halvår af i år har deres 
afkast ligget på mellem 9,3 og 
10,1 procent.

Forkert pensionskasse kan koste millioner
Indsat af Jesper Priskorn 

Der er så stor forskel på hvor 
gode pensionsselskaberne er 
til at investere, at der kan 
være millioner på spil for en 
helt almindelig pensionsop-
sparer.
Det kan være dyrt at være 
bundet til den forkerte pensi-
onskasse.
Pris for én brandmand i 12 år 
i pensionskassen med Dan-
marks dårligste indtjening: 
160.000 kroner. Sådan ser 
regnestykket ud for Morten 
Gaardsdal fra Viborg

Den uheldige brandmand 
har i dag sine penge ståen-
de hos de offentligt ansattes 
pensionskasse Pensam. Her 
har han på 12 år indbetalt 
373,000 kroner. Det beløb er i 
dag SKRUMPET til nedslående 
284.000 kr.
Var de samme 373.000 kro-
ner blevet sat ind hos marke-
dets bedste selskab, som er 
Industriens Pension , ville de 
være vokset til 445.000 kro-
ner. Det viser en beregning, 
som Pengemagasinet har fået 
lavet.

Værste jeg har set
”Det er det værste jeg har 
set”, lyder reaktionen fra ak-
tuar og forsikringsekspert Jør-
gen Svendsen, der har lavet 
regnestykket .
Gaardsdal er dobbelt hårdt 
ramt. Pensam er nemlig me-
get dyr med forsikringer og 
administration i forhold til 
andre selskaber i branchen. 
Men den vigtigste forklaring 
på den store forskel er afka-
stet.
”Her har Industriens Pension 
klaret det ualmindeligt godt. 
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Og Pensam har faktisk klaret 
det så skidt, at det er noget, 
der skal ses meget alvorligt 
på,” siger Jørgen Svendsen.

Lussing i millionklassen
Og ifølge pensionseksperten 
kan den økonomiske øretæve 
nå at blive meget større. Mor-
ten Gaardsdal står til at tabe 
over 1,5 million, når han når 
pensionsalderen - hvis ikke 
Pensam bliver bedre til at 
tjene penge.
Ifølge Jørgen Svendsen vil 
Morten Gaarsdals formue kun 
vokse til 1,8 millioner kroner 
hos Pensam.  Hvorimod de 
samme penge investeret hos 
Industriens Pension vil være 
vokset til 3,5 million, når Ga-
ardsdal fylder 67.

Pensam dumper
Ingen dansk pensionskasse 
kan fremvise så dårligt et 
investeringsafkast som Pen-
sam. På 10 år er 100 kroner 
blevet til 127 kroner – kun 
en anelse bedre end den al-
mindelige prisudvikling. Til 

sammenligning er 100 kroner 
hos Danmarks bedste selskab 
– Industriens Pension - vokset 
til 185 kr.
Det fremgår af en sammenlig-
ning af Danmarks 30 største 
pensionsselskaber, som Jør-
gen Svendsen har lavet for 
Pengemagasinet.

Pensam – det vender
Pensam selv erkender, at af-
kastet har været for dårligt.
”Vi har nogen år, vi er rigtig 
kede af, men vi har klaret 
os rigtig godt den seneste 
periode. Det er på den bag-
grund, at vi i dag kan sige, 
at vi vil klare os betydeligt 
bedre i fremtiden,” lyder det 
fra formand for Pensam Hol-
dings bestyrelse, Dennis Kri-
stensen.
Der er dog ikke noget i Jør-
gens Svendsens analyse, der 
tyder på , at Pensam har kla-
ret sig meget bedre i den se-
neste periode. Sidste år var 
Pensam tredjedårligst af 30 
pensionskasser. Og set over 
de sidste 5 dårligst er Pensam 
næstdårligst.

Kundernes pension i 
positiv udvikling
Magasinet PENGE bragte den 
25. august en historie om for-
skelle i afkast i arbejdsmar-
kedspensionsselskaber.
Udsendelsen havde fokus på 
afkast, som har direkte be-
tydning for kunder med et 
markedsrenteprodukt. Kun-
der i PenSam har dog ikke 
markedsrenteprodukter, men 
derimod gennemsnitsrente-
produkter, hvor det er den 
samlede tilskrivning, der har 
betydning for pensionens ud-
vikling.
Det er derfor ikke afkastet, 
der alene afgør, hvad kundens 
penge udvikler sig til.

Stabil og positiv 
udvikling 
Nedenstående oversigter vi-
ser forskellen på, PenSam 
Liv’s investeringsafkast og 
hvad tilskrivningen reelt har 
været på kundernes pensio-
ner:

 

 
Investeringsafkast akkumuleret 2000  2009

100 kroner er blevet til:

PenSam Liv 127,59 kroner

I PenSam er der i de sidste 10 år blevet tilskrevet mere på kundernes pension end vi har op-
nået i investeringsafkast.

Kunderne har altså haft en stabil og positiv udvikling af deres pensioner i modsætning til det 
billede Magasinet PENGE gav.

Kundernes tilskrivning akkumuleret 20002009

100 kroner er blevet til:                                  

172,41 kroner PenSam Liv
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Orientering fra Fællestillidsrepræsentant  
Af Bent Lykke Sørensen

FTR valg i Region Midt Jylland
Valg af ny Fællestillidsrepræsentant i den vest-
lige del af Region Midt er nu overstået og det 
blev Hanne Elkjær fra Herning der blev valgt 
og Hanne dækker Herning, Holstebro, Viborg 
og Skive.
Bent Lykke Sørensen dækker den Østlige del 
af Region Midt som er Randers, Silkeborg, 
Horsens og Århus.
Alle tillidsrepræsentanter i Region Midt skal 
samles i FOA Viborg til deres første møde 
den 14/10 – 2010. Hvor vi skal kigge på for-
håndsaftaler og TR. Aftaler i Region Midt Jyl-
land samt mødestruktur fremover.

Nyt Retspsykiatrisk afsnit
Fra den 1/9 – 2010 har vi fået et nyt Retspsy-
kiatrisk afsnit som har fået navnet R4 (tidli-
gere N3)
Det er hen over sommeren gået meget stærkt 
med at omdanne en almen psykiatrisk senge-
afsnit til et Retspsykiatrisk sengeafsnit og har 
givet mange personale frustrationer. Persona-
let i afdeling N3 har været meget fleksibel og 
omstillingsparate til at få et nyt afsnit til at 
fungere på den korte tid som de fik til denne 
opgave. Der er også i de øvrige Retspsykiatri-
ske afdelinger sket en omfordeling af de Rets-

psykiatriske patienter som også har været en 
stor belastning for arbejdsmiljøet.
Set i forhold til den store opgave så har per-
sonalet i N3 og Retspsykiatrisk afdeling løst 
denne opgave med meget stor professionel 
tilgang til opgaven.
Der er tilført 2 millioner til at ombygge N3 til 
det nye Retspsykiatriske afsnit R4, som så 
kan fungere som de øvrige Retspsykiatriske 
afsnit. 

Nyt fra HMU Psykiatri og Social 
Region Midt Jylland
Den fælles sygefraværspolitik som skal gælde 
i Region Midt har været til drøftelse i HMU og 
der var rigtig mange positive tilbagemeldinger 
fra LMU og CMU der var også forslag til rettel-
ser og gruppen som har arbejde med politik-
ken skal indarbejde de forskellige forslag og 
derefter sendes denne politik ud. 
Den gruppe som har arbejde med sygefra-
værspolitikken skal i gang med ar arbejde med 
en forebyggelsespolitik og en trivselspolitik 
som også kommer til at gælde i Psykiatri og 
Social i Region Midt.
Psykiatrien får i 2011 tilført 30 millioner og 20 
millioner i 2012 som bland andet skal bruges 
til at oprette et nyt alment psykiatrisk senge-
afsnit med 16 sengepladser.

Desværre kan vi ikke mere 
tilbyde bladet gratis 

til pensionister 
og efterlønnere
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HVORDAN SKAL MAN PRIORITERE? 
Det siges at det er sundt at 
spise et æble hver dag og en 
banan pga. kalcium. 

Man skal også spise en appelsin 
pga. C-vitamin! Og man er nødt til at drikke en 
kop grøn te (uden sukker - for at undgå dia-
betes) for at mindske kolesterol i kroppen!   
 
Man skal drikke 2 liter vand hver dag og bag-
efter tisse lige så meget, hvilket fordobler den 
tid man hidtil har tilbragt på toilettet. Man skal 
også spise en tallerken yoghurt hver dag for 
at få gode bakterier i maven, hvilket ingen 
præcis ved hvad er, men du BLIR NØDT til at 
ha mindst en million af den slags i maven, el-
lers går det galt! 
Du skal også ha et glas rødvin for at undgå 
hjerteinfarkt, og så et glas hvidvin for at be-
skytte dit nervesystem! Og en øl (jeg hu-
sker ikke helt, hvad det gør godt for!) Hvis 
du drikker disse på én gang, kan du gå ud 
som et lys, men det betyder ikke så me-
get, du vil ikke engang lægge mærke til det.  
Man skal osse spise nødder, bønner og ær-
ter hver dag. En hel masse nødder, bønner 
og ærter. 

Du skal spise 4 til 6 måltider 
om dagen, lette måltider, men 
glem ikke at tygge hver mund-
fuld mindst 36 gange.
Alene til det skal der bruges 5 
timer! 

Og så en ting til: efter hvert måltid skal du 
børste tænder. Børst dine tænder efter æblet, 
yoghurten, bananen, nødderne, bønnerne og 
ærterne. Det skal du så længe du har tænder 
og glem ikke tandtråden, tandkødsmassage 
og mundskyllevæske. Mens du nu alligevel 
er i gang med dette kan du jo gøre rent på 
badeværelset og måske installere cd-spiller 
eller tv derude for med den væskeindtagelse 
og tandbørstning kommer du til at tilbringe 
en del tid på badeværelset.  
Man skal ha mindst 8 timers søvn i døgnet 
og arbejde 8 timer per dag, plus de 5 timer der 
skal bruges til spisning, det bliver 21 timer. 

Så er der 3 timer tilbage, under forudsætning 
af at der ikke er trafik- kø når du kører frem 
og tilbage til arbejde. Ifølge statikken ser folk 
TV 3 timer per dag. Men det kan ikke længere 
lade sig gøre, for man skal også gå en tur på 

mindst en halv time hver dag (et godt råd: 
efter 15 minutters gang, vend om, ellers va-
rer turen en hel time) 
Du skal osse nå at være sammen med dine 
venner for de er som planter, de skal pas-
ses jævnligt for at bestå. Oven i alt an-
det skal du holde dig opdateret, dvs. læse 
mindst to morgen- og et par middagsaviser 
for at kunne have en kritisk holdning til livet.  
Du skal osse dyrke sex hver dag, men uden 
det blir rutinemæssigt. Du skal vare innova-
tiv, kreativ og hver gang forføre din partner 
på en ny måde. 
Dette kræver tid og så har vi endda ikke om-
talt tantrisk sex. 
Du skal desuden have tid til din familie, nå at va-
ske gulv, vaske op, vaske tøj, for ikke at nævne 
alt det der skal nås, hvis du har børn eller husdyr.  

Når alt dette lægges sam-
men er der behov for mindst 
29 timer.  
Den eneste løsning er at 
gøre flere ting samtidigt! - 
Multitasking!

F.eks. tage brusebad i koldt vand og holde 
munden åben, så får du dine 2 liter vand 
per dag. Medens du går ud af badeværelset 
med tandbørsten i munden, kan du ha sex 
med din partner, som samtidigt ser fjern-
syn og læser avis, mens du vasker gulv.  
Du har stadig en hånd fri, med den kan 
du ta telefonen og ringe til venner og 
familie.  Efter det vil du få brug for et 
glas vin...   

Skulle du så få 2 minutter tilovers, så send 
denne besked videre til dine venner (som 
man skal passe jævnligt), mens du spiser 
æblet, hvilket som sagt er meget gavnligt.   
 
Nu er jeg nødt til at slutte, for mellem æblet, 
yoghurten og øllen, den første liter vand og 
mit tredje måltid i dag - (inkl. nødder/bønner/
ærter) ved jeg ikke hvad jeg ellers mangler, 
men jeg ved, jeg er nødt til at gå på toilet-
tet NU. 

Jeg sparer formentlig nogle minutter, 
hvis jeg børster tænder samtidigt!
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FOA Psykiatrien
Bestyrelsesmøde d. 03.08.10.

  
1. Godkendelse af referat 
 Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden 
  Godkendt
      
3. Hjemmesiden 
  Udsat igen
 
4. Vingefanget
  Vi prøver til næste nummer at reducerer bladet yderligere – da der tilsyneladende fortsat ligger blade i 

afsnittene – og man ikke tager det med hjem – vi kunne spare lidt der.

5. Samarbejde med SOSU klubben 
		 Møde	aflyst	og	vi	går	tilbage	til	oprindeligt	møde	dato	d.	7.	september

6. Aktiviteter
  Temadagen – der er allerede kommet en del ansøgere – men vi kan godt mærke at Århus kommune har 

smækket kassen i for kursusaktiviteter – der er sendt nyt opslag ud og dette følges op med mailudsendelse 
omkring medio august.

		 FOA	bladet	har	det	med	i	næste	nummer	–	og	det	har	sosu	-	klubben	også.
              Der er desværre sammenfald med en arbejdsmiljødag i regionen.
 
7.  Kasseren punkt
			 Status	–	balance	er	fortsat	i	plus	og	forventes	overskud	på	årets	aktiviteter.
          Regning for frikøb er endeligt modtaget og betales.

8.  Evt.
 Britt orienterede om 2 Temadage hun deltager i omkring Mag 1 – den ene – d. 28. september sidder hun 

med i panelet. Den anden skal hun afholde i samarbejde med Jan Helbak fra FOA Århus – med TR og SR i 
Mag 1. d. 25. august.

  Bent Lykke orienterede om FTR valg i det vestlige Jylland løber af stablen snarest – dette betyder at der 
langt	om	længe	kommer	styr	på	TR	og	FTR	i	hele	Regionen.	

jp
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FOA Psykiatrien
Bestyrelsesmøde d. 07.09.10.

Dagsorden: 
                                         
1. Godkendelse af referat 

2. Godkendelse af dagsorden 
                                                                                                                                   
3. Hjemmesiden 
                
4. Vingefanget
 Hvem har nogle artikler, tak.

5. Aktiviteter
             Temadag – sidste nyt – herunder artikler – penge, bestilling af mad mm
                      
6. Kasseren punkt
 Status - balance

7. Evt.

Referatet fra mødet den 7/9 – 2010
Tilstede: Jan Skou, Peter Bugge, Bent Lykke.
Afbud: Jesper Priskorn, Britt Gråbæk.

1: Referatet fra sidste møde den 3/8 – 2010 godkendt
2: Dagsorden godkendt.
3: Hjemmesiden er stadigvæk under opdatering.
4: Jesper har bedt om at få artikler til vingefanget fra alle TR.
5: Der sendt et opslag ud til alle områder vedr. vores temadag den 7/10 – 2010.
    Jan vil få styr på hvor mange der er tilmeldt og sørge for betalingen til temadagen. Peter vil
    få pristilbud på maden både fra køkkenet og evt. et andet sted fra.
    Jesper vil sørge for at artiklen bliver sendt ud til alle som er tilmeldt. 
6: Kassereren har betalt det halve af formandens frikøb og har lavet en aftale med koncern
    økonomi om afvikling af resten af beløbet. Kasseren bestiller et CVR. Nr.
    Kasseren har ikke lavet en status over økonomien til mødet men det ser ud til at når vi har
    betalt alle udgifter så er vi fortsat solvente.
7: vores næste møde er den. 5/10 – 2010.

Referent: Bent Lykke.
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Er du træt af, at ingen lægger mærke til dig?  
 

Er du træt af at blive ignoreret?  
 

Sidder du ofte på sidelinjen, mens andre bliver ”spottet”?  
 

Er du træt af at blive overset?  
 

Få dig et nyt tørklæde!!  
 

Prøv det nyeste inden for tørklæder og du vil blive lagt mærke til………………….  
 
  

Vi holder ikke op med at grine fordi vi bliver gamle  
 

Vi bliver gamle fordi vi holder op med at grine……
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Medlemsændringer
Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse eller skift af ar-
bejdsplads, 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

Konen til sin skotske mand: 
”Skat, skal vi ikke spise ude i aften?” 

”Er du gal, kælling? Der er jo 15 grader frost…” 
*

To kannibaler sad og spiste en cirkusklovn, da den ene sagde: 
”Synes du ikke, at han har en sjov smag?” 

*
Mellem præster: 

”Hvis folk havde mere sund fornuft kunne vi undgå mange skilsmis-
ser.” 

”Ja, og mange bryllupper...” 
*

”Min kæreste fortalte mig, at hun synes jeg har en krop som en 
gud... Så fandt jeg ud af, at hun er buddhist...” 

*
2 Nordmænd står og laver mad efter en kogebog de lige har købt. 

”Der står, at du skal komme smør på panden.” 
”Det har jeg gjort, men det bliver ved med at løbe ned i øjnene på 

mig!” 
*

Og så var der den om den norske kidnapper, som sendte sit offer ud 
efter løsepengene! 

*
Har du hørt den om nordmanden, der kom ind i en butik for at bytte 

det slips, han havde købt der dagen før, fordi det var for stramt. 
*

Danskeren til svenskeren: 
”Der er i hvert fald en god ting som Sverige har, men som Danmark 

mangler.” 
”Nå, og hvad er så det?” smiler svenskeren glad. 

”Et godt naboland!” 
*

Det forlyder, at der har været indbrud i Kreml. 
Kun næste års valgresultater mangler. 

*
Den ene australier til den anden: 

”Har du set, at Mike har fået et blåt øje?” 
”Nej, hvordan er det dog sket?” 

”Jo, da han købte en ny boomerang, smed han den gamle ud...” 
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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 tillids-
mand!

Har du noget, du gerne vil have 
med i bladet -eller noget du øn-
sker, vi skal skrive om - så kon-
takt os 

Er der ikke nogen på konto-
ret, så læg besked på telefon-
svareren - vi ringer!

BESTYRELSEN

Formand: 
Jesper Priskorn

Næstformand:
Britt Graabæk

Kasserer: 
Jan Skou

Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Bent Lykke

Region Midtjylland 
Fællestillidsrepræsentant:
Bent Lykke Sørensen  
Tlf.: ���� �2�2      Mob: ���� ����

Århus Universitetshospital - Risskov
Almenpsykiatrisk afdeling N
Jesper Priskorn  
Tlf.: ���� �2�� Mob: 20�� ����
  
Almen psykiatrisk afdeling S
Peter Bugge Nielsen   Tlf.: ���� 2202

Geronto psykiatrisk afdeling
Heidi Rantala Møller Nielsen Tlf.: ���� 222�

Retspsykiatrien afdeling
Bent Lykke Sørensen  
Tlf.: ���� �2�2  Mob: ���� ����

Århus Universitetshospital Børn /- Unge
Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter
Kirsten S. Christiansen Tlf.: ���� �00�

Kommunerne
Århus
Fællestillidsrepræsentant Mag. �
Britt Graabæk  
Tlf.: ���2 2��0 Mob: 2�20 ����
Lokal Psykiatrien Mag. �
Nord: Britt Graabæk  Tlf.:  ���2 2��0
Syd: Allan Øhlenschläger Tlf.: ���2 2��0 
Vest: Christina R. Thomsen Tlf.:  ���� ���0
Centrum: Pt. Britt Graabæk Tlf.:  ���2 2�00
Socialpsykiatri MAG. �
Tuesten Huse
Korsager gården 
Kragelund

Katrinebjerg Centret
Windsor
Haslekollegiet
TR Anette Møller  Tlf: ���� �0�0

Dagtilbudene
Aktivitetscenter Nørre Alle`  
Rejsecafeèn  
Netværket gruppetilbud + netværket ungetilbud  
Industriværkstedet Skovkanten  
Fontæne huset 
Aktivitetscenter Katrinebjerg  
Appetitten Oluf Palmes Alle`��

Kontaktsteder:  
Aktivitetssted Biffen  
Aktivitetsted Annagade  
Kultur-og kontaktsted  Kragelund  
kontaktsted Nord, Fristedet
Pt. Britt Graabæk  Tlf.: ���22��0/Mob.: 2�20 ����

Akut- og opsøgende området:  
Midtbyen 
SKP  
LUT og LAT  
Netværksfamilier  
Flexbo  
Sletten                              
FTR Britt Graabæk  
Tlf.: ���2 2��0 Mob: 2�20 ����
Østervang 
TR Pia Olsen  Mob: 2��� ���� 
Århus Klinikken
TR Susanne Nickelsen Tlf: ���� 02��
Stefanshjemmet
TR Susanne Munk Tlf: ���� ��0�
Odder – Samsø Kommuner
Pt ingen valgt


