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Selveste majestæten kom på besøg, da 40-års jubilarene blev fejret - læs reportage på side 6-7.
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Britt Gråbæk

Jesper Priskorn

Godt Nytår
Af Jesper Priskorn
Med den aktivitet der er lagt for dagen med hensyn til omlægninger – sammenlægninger – EPJ. - Nye telefonnumre
og nye afdelings/afsnitsnavne – nedlæggelser og sammenlægninger i kommunen, samt meget mere, kan man vist
godt ønske sig et mere besindigt 2012 på alles vegne.
Det er i grunden imponerende, hvor meget forandring mennesket kan tage - og blot tilpasser sig uden store sværdslag.
Men hvad skal der så ske i det nye år?
• Hele det socialpsykiatriske område skal igennem en større besparelse, som vil koste mange
stillinger – og kan næsten kun få betydning på viderebehandlingen for resten af psykiatrien.
• Sengeafsnittene flytter plads, dem som endnu ikke er flyttet.
• Der kommer endnu mere fokus på sygefravær.
• Der er sat gang i den nye psykiatriplan.
• APV og TULE skal gennemføres.
• Muligheden for at få overarbejdsbetaling på anden afdeling ( vil fremover blive betragtet som
2 ansættelsessteder ) forsvinder pr 1.marts 2012.
• Vi skal selvfølgelig også have generalforsamling og vi skal på tur til Horsens psyk og Horsens
statsfængsel. Se mere inde i bladet.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og dine et lykkebringende NYTÅR………
FOA-PSYKIATRI's kontor

Du finder os i parken, på vejen ned til Solbakken
på Århus Universitetshospital, Risskov.
Overfor gartneriet ved ”Motionshulen”.
Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside
www.foa-psykiatri.dk
Her vil du kunne se,
hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte.

Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 400 stk. ISSN NR. 1398-0424
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Generalforsamling
FOA - Psykiatri
Onsdag d. 7. Marts 2012
kl. 18.00 i Vandresalen på Psykiatrisk Hospital
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
-skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg
Næstformand

2 år Britt Graabæk

Bestyrelsesmedlem

2 år Jørgen Nyegaard

Bestyrelsesmedlem

2 år Bent Lykke Sørensen

Næstformandssupl.

1 år Bent Lykke Sørensen

Kasserersupl.

1 år Anna Jensen

1. Bestyrelsesssupl.

1 år Sine Christiansen

2. Bestyrelsesssupl.

1 år Hanne Stormfeldt

Bilagskontrollant

2 år Jesper Diederiksen

Bilagskontrollantsupl.

1 år Tove Lilmoes

Fanebærersupl.

1 år Peter Bugge

Evt. valg i henhold til klublovenes § 4, stk. 8
8. EVENTUELT
GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I PSYKIATRISK HOSPITALS
Vandresalen v/ auditoriet - SPISNING KL. 17.30 - 18.00

OBS! Det er i Vandresalen!!!
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Studietur til Statsfængslet Østjylland
Af Peter Bugge
Studietur til Statsfængslet Østjylland (tidl. Horsens Statsfængsel) & Regionspsykiatrien
Horsens onsdag, d. 28.marts 2012.
Det er med stor glæde, at vi langt om længe kan tilbyde en studietur til Østjyllands Statsfængsel, samt besøg om formiddagen hos vores kolleger på Horsens Psyk.

Program:
Formiddag kl. 9.00 - 11.00:
Morgenkaffe, besøg, oplæg & rundvisning på Horsens Psykiatriske hospital
Middag:
Frokost ude i Horsens by.
Eftermiddag kl. 12.30 -15.30:
Besøg, oplæg & rundvisning i Statsfængslet Østjylland.
Tilmelding (min. 15, max. 25 personer)
Vi mødes på parkeringspladsen, AUH, Risskov foran hovedbygning kl. 08.00. Vi kører fælles i biler (en bil til 5 personer). FOA Psykiatri yder kørselsgodtgørelse til dem, der lægger bil til. Men
der ydes ikke evt. dagsløntab. Søg din afd. ledelse om tjenestefri med løn til at deltage i denne
studietur.
Angiv om du evt. kan stille bil til rådighed.
Tilmeldingsfrist d. 24. januar 2012

Om Statsfængslet Østjylland
Statsfængslet Østjylland blev indviet i oktober 2006, som afløser for det forældede Statsfængslet i Horsens.

Fængslet som er beliggende på Enner Mark ca. 10 km. vest for Horsens, er det første i en ny, topsikret generation, og for første gang i mange år, har det været muligt fra grunden at tænke sikkerheden ind i selve bygningskonceptet og indretningen af fængslet. Sikkerheden er derfor ikke
alene høj i forhold til risikoen for undvigelser, men også i forhold til indsmugling af narkotika og
våben.
Der er tale om det første danske statsfængsel, der er blevet bygget siden 1970’erne, og Statsfængslet Østjylland kendetegnes ved en lang række moderne sikkerhedsforanstaltninger. Eksempelvist bruges der stort set ikke nøgler i fængslet, da de fleste døre låses op via et biometrisk
system, som ved hjælp af en fingeraftrykslæser, sikrer sig at det kun er de rigtige personer som
får adgang.
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Selve opbygningen af fængslet, bryder grundlæggende med den måde, de øvrige danske lukkede
fængsler er opført. Som fem små landsbyer, er belægsafdelingerne placeret selvstændigt rundt på
det store område indenfor ringmuren, og dette kombineret med en særdeles høj perimetersikkerhed betyder at de indsatte kan tilbydes hidtil usete muligheder for frihed indenfor ringmuren.
For de indsatte er netop indretningen af fængslet en klar forbedring i forhold til både det gamle
Horsens Statsfængsel og Kriminalforsorgens øvrige lukkede fængsler. De store opholdsrum med
eget bad og toilet, det store kulturhus med kirke, moske, sportshal, bibliotek, købmand og træningsfaciliteter og ikke mindst de helt unikke besøgsfaciliteter, betyder nemlig at fængslet i langt
højere grad end hidtil kan opfylde Kriminalforsorgens princip om normalisering.
De fleksibelt opbyggede afdelinger, rummer endvidere mulighed for, at sektionerne i de enkelte
belægsafsnit kan gøres større eller mindre efter behov. Denne mulighed kan f.eks. benyttes i perioder hvor det er påkrævet at adskille forskellige grupper af indsatte.
Fængslet har en bred vifte af beskæftigelsestilbud for de indsatte.
Alt efter afdelingsplacering og personlige forhold kan de indsatte beskæftiges på tekstilværksted,
metalværksted, møbelværksted, kuvertværksted, vedligeholdelse af grønne arealer, rengøring eller montagearbejde.
De indsatte kan ligeledes opfylde deres beskæftigelsespligt, ved at deltage i skolen som tilbyder undervisning i de fleste fag. Skolen underviser efter retningslinierne for såvel FVU som AVU.
Herudover gennemfører skolen forskellige kognitive færdighedskurser, samt kurser i håndtering af vrede.

Fakta og tal om Statsfængslet Østjylland
Beliggenhed:
Enner Mark, Frodesdalsvej 3, 8700 Horsens
Samlet grundareal inkl. sikkerhedszone: ca. 65HA/650.000 M2
Areal indenfor ringmuren: ca. 130.000 M2 - svarende til ca. 30 fodboldbaner
Antal Bygningsafsnit: 9
Bruttoetageareal: ca. 28.900 M2
Antal rum i bygningerne: ca. 1.300
Antal indsatte: 228
Antal ansatte: ca. 260
Længde af ringmuren: ca. 1.400 meter
Samlet længde af hegn: ca. 4.100 meter
Antal overvågningskameraer: ca. 200

____________________________________________________________________________

Tilmelding:
Tilmeldingsfrist tirsdag d. 24. januar 2012 - sendes til TR-kontoret, Risskov
Navn:______________________________ Arbejdsplads:_______________________
Privat adresse:_________________________________________________________
TLF:__________________ MOBIL: _________________ E-mail:___________________
Har fået tjenestefri / eller har fri:__________________
Medlem af FOA-Psykiatri:_____________ Cpr.nr:______________________________
Kan stille bil til rådighed: _________________
5 Vingefanget Januar 2012

4 gange 40 års jubilæum
Af Jesper Priskorn

Endnu engang viser personalet i psykiatrien, at de
er trofaste i forhold til deres uddannelse – men også
overfor arbejdspladsen – ikke mindre end 4 kollegaer fra samme hold havde 40 års jubilæum. Flemming Petersen og Else Pedersen valgte at fejre det
med de nære kollegaer – men et kæmpe tillykke
skal der lyde herfra.

”Dronningen” var forbi for
overrækkelse af fortjenstmedaljer
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Astrid Pedersen og Jonna Ladefoged valgte
derimod at få det fejret med fuld musik og
med kantinen fyldt op med festglade kollegaer. Et stort tillykke skal også lyde til jer.
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Skru op for din pension
Vil du have flere penge i hånden, når du går på pension, er en let løsning at få din arbejdsgiver til at
trække et beløb af din løn og indbetale det til PenSam oven i dit normale pensionsbidrag.

Er du en af dem, der af og til tænker, at du burde få sat lidt flere penge af til din pension - men
bare ikke får det gjort?
Så er en let og billig løsning at skrue op for indbetalingen til den pensionsordning, du allerede har
i PenSam i kraft af dit arbejde. Så behøver du ikke først at tage stilling til, hvilken type pension
det skal være, eller i hvilket pensionsselskab.

Har du luft i budgettet?

Hvis du for eksempel kan undvære knap 600 kr. hver måned, får du faktisk 1.000 kr. ekstra ind
på din pensionsordning på grund af skattefradrag.
Så meget ekstra pension kan du få
Du indbetaler
fra du er

Du undværer så meget hver
måned, når du får udbetalt
din løn

35 år

Du får så meget ekstra
indbetalt til din pension pr.
måned*

Du får så meget mere i
pension om året fra du er
65 år**

300 kr.

500 kr.

14.000 kr.

575 kr.

1.000 kr.

28.000 kr.

850 kr.

1.500 kr.

42.000 kr.

*Dette er indbetalingen før der bliver trukket arbejdsmarkedsbidrag til staten. Reelt er indbetalingen til pensionsordningen derfor 8%
mindre.
**Beløbet er før skat.

Så hvis du begynder at indbetale mere som 35-årig, kan det blive til mange penge ekstra, når
du går på pension. Ved at undvære 600 kr. hver måned fra du er 35 år, kan du få godt 2.300 kr.
mere i pension (før skat) hver måned fra du fylder 65 år og så længe, du lever.

Sådan gør du
Hvis du gerne vil skrue op for
din pension ved at indbetale
ekstra til din pensionsordning
i PenSam via din arbejdsgiver,
skal du gøre to ting:
1. Tal med lønkontoret på dit
arbejde og hør om de vil indbetale en del af din løn til PenSam. Det kan enten være et
fast beløb i kroner, du vælger,
eller en fast procentdel af din
løn.
2. Ring til PenSam og sig, at
der nu bliver indbetalt et ekstra beløb oven i dit pensionsbidrag, og fortæl hvad du gerne
vil have, den ekstra indbetaling til pensionsordningen skal
bruges til.
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Vigtigt at give PenSam besked om, hvad du vil have
for pengene
Som hovedregel vil en ekstra
indbetaling til din pensionsordning i PenSam automatisk gå til
en større livsvarig alderspension, som du får udbetalt hver
måned så længe, du lever.
Men der er forskellige regler
for, hvordan ekstra indbetaling
bliver fordelt på forsikring og
opsparing i de forskellige pensionsordninger i PenSam. Derfor er det vigtigt, at du ringer
til PenSam og giver besked om,
hvad de ekstra penge skal gå
til. Foruden livsvarig alderspension kan du for eksempel også
vælge, at indbetalingen skal

gå til en alderssum eller kapitalpension, som bliver udbetalt
på én gang.
Hvis du foretrækker selv at
indbetale ekstra til din pension
uden at involvere din arbejdsgiver, er det muligt at indbetale
direkte til en kapitalpension i
PenSam Bank.

Jo før du begynder, jo mindre behøver du at undvære
Hvis du begynder tidligt, skal
du undvære mindre af din løn
for at få mere i pension. Regneeksemplerne nedenfor viser,
hvad du skal undvære for at få
nogenlunde det samme ekstra
i pension, afhængigt af om du
begynder som 35-årig, 45-årig
eller 55-årig.

Du indbetaler
fra du er

Du undværer så meget hver
måned, når du får udbetalt
din løn

Du får så meget ekstra
indbetalt til din pension pr.
måned*

Du får så meget mere i
pension om året fra du er
65 år**

35 år

575 kr.

1.000 kr.

28.000 kr.

45 år

1.150 kr.

2.000 kr.

31.000 kr.

55 år

2.600 kr.

4.500 kr.

29.000 kr.

*Dette er indbetalingen før der bliver trukket arbejdsmarkedsbidrag til staten. Reelt er indbetalingen til
pensionsordningen derfor 8% mindre.
**Beløbet er før skat.

Penge til klemte boligkøbere
PenSam har set en mulighed for indtjening og går nu ind i et koncept med langsigtede
boliglån, der vil gavne både pensionskunder, boligkøbere og trængte banker.
Penge- og boligmarkedet er
frosset til. Bankerne kan eller vil ikke låne penge ud til de
boligkøbere, der er. Enten fordi
bankerne er så pressede, at de
ikke kan tåle at tage nye risici.
Eller fordi de oven på krisen
er blevet så restriktive i deres
kreditpolitik, at selv gode betalere ikke kan komme gennem
nåleøjet.

En god forretning for alle parter

PenSam går ind i privat
boligfinansiering

Han forventer, at PenSam kan
få en forrentning på omkring 78% efter omkostninger, hvilket
er langt bedre end det, man
kan opnå på obligationsmarkedet for tiden. Samtidig er det en
fin rente for de boligkøbere, der
gerne vil have en fastforrentet
finansiering af den del af købssummen, der ligger ud over,
hvad man kan låne i realkreditinstitutterne. Og så bidrager
PenSam til at få gang i hjulene
i samfundet, fordi alting går i
stå, når ingen kan låne.

Denne situation åbner ifølge
PenSam’s investeringschef
Benny Buchardt Andersen en
gunstig mulighed for, at PenSam kan få en god investering
ud af at gå ind og låne private
boligkøbere penge til boligfinansiering. Ligesom PenSam
via investering i erhvervsobligationer allerede låner penge
ud til virksomheder, der heller
ikke kan få lån i bankerne.
Foreløbig er afsat en ramme
på 1 mia. kr., som PenSam via
kapitalforvaltervirksomheden
Halkin vil låne ud som langfristede, fastforrentede boliglån
til private i form af pantebreve.

- Lånemarkedet er i dag er så
låst, at der findes mange gode
betalere derude. Det er helt
almindelige mennesker med
gode, faste indtægter, der ikke
kan få lån på grund af bankernes problemer. Dem vil vi gerne
hjælpe, siger Benny Buchardt
Andersen.

Grossist og professionel
administrator

Rent praktisk sørger den eksterne kapitalforvalter Halkin
for at låne pengene ud. Halkin
fungerer som en slags grossist, hvor kontakten til kun-

derne sker via eksisterende
banker eller for eksempel en
ejendomsmæglerkæde, der har
interesse i at henvise kunderne
til os, de ikke selv kan tilbyde
finansiering.
Samtidig er hele administrationen af låneformidling og betalingsstrømme lagt ud til BRF
Kredit Bank, som er en erfaren
professionel administrator.
Godt gammeldags kredithåndværk
- Setup’et er altså, at det er os,
der stiller pengene til rådighed,
mens Halkin står for at organisere resten. Halkin står for kreditvurderingen og opfølgningen
på eventuel misligholdelse af
lånene. Det er deres gode kredithåndværk og evne til at følge
op, der er helt afgørende for, at
det kan blive en god forretning
for os, siger Benny Buchardt
Andersen.
Han understreger samtidig,
at PenSam har stillet skrappe
krav til funktionsadskillelse og
sikkerhed for, at der er styr på
pant. Desuden er der lagt vægt
på, at de pantebreve, PenSam
udbyder, er på fair og gennemsigtige vilkår for kunderne.
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Bedre behandling til psykisk syge
giver længere liv

Indsat af Jesper Priskorn
Regionerne opstiller nye konkrete mål, der skal give bedre kvalitet i psykiatrien og øge
middellevetiden for psykisk syge. Pakkeforløb, bedre diagnostik og helbredstjek skal
løfte indsatsen
Med 10 konkrete anbefalinger
vil regionerne fra 2012 sikre
patienter i psykiatrien bedre
behandlingsforløb.
Diagnostikken skal forbedres
og målrettes, der skal - inspireret af kræftområdet - indføres pakkeforløb, og patienterne
skal systematisk tilbydes helbredstjek. Patienterne skal helt
enkelt hjælpes til et bedre og
længere liv.
For mange med psykisk sygdom bliver i dag slet ikke eller kun delvis diagnosticeret.

Man opdager måske den psykiske lidelse hos patienten,
men overser så f.eks. en tiltagende hjertesygdom. Eller
omvendt. Den manglende behandling har både samfundsøkonomiske og ikke mindst
menneskelige konsekvenser.
Den situation vil regionerne nu
gøre op med.
- Nu tager vi fat med enkle men
effektive midler: Diagnostikken
skal forbedres, og behandlingsforløbene skal tilrettelægges på
samme kvalificerede måde lan-

det over. Og så skal patienterne
screenes, så lægerne lettere
opdager f.eks. hjerte-karsygdomme. Vi kan slet ikke vente
med at komme i gang - patienterne har virkelig fortjent, at
der sker noget nyt på det her
område, siger næstformand i
Danske Regioner, Carl Holst.
De nye anbefalinger i rapporten
”Kvalitet i psykiatrien” er en
del af Danske Regioners kvalitetsdagsorden og udspringer
blandt andet af Psykiatriens
Topmøde i januar 2011.

De 10 anbefalinger
Pakkeforløb – ensartet udredning og behandling
• Fælles henvisningskriterier
• Fælles udredningspakker
• Fælles behandlingspakker
De første pakkeforløb vil være klar til implementering medio 2012.
Øget middellevetid
• Systematisk screening for blandt andet KRAM-faktorer og hjertekarsygdomme
• Fælles rekommandationslister for antipsykotisk medicin
• Styrket samarbejde med somatikken om blandt andet tilsyn
• Helbredstjek til patienter der lever med langvarig psykisk sygdom
Bedre diagnostik
• Styrket uddannelse af speciallæger og specialsygeplejersker i psykiatri
• Løbende efteruddannelse
• IT-understøttelse af den diagnostiske proces
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Fyraftensmøde om løn:

Tirsdag den 31. januar 2012
kl. 14.00 - 16.00
i “Vandresalen”
Århus Universitetshospital Risskov

”Vil du diskutere din løn og funktionsløn med FOA?”

Husk at medbringe lønsedler og ansættelsesbevis!

Med venlig hilsen
Jette Ohlsen
Sektorformand

Din tillidsmand vil også deltage i dette møde.
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Vigtig Viden til klubbens medlemmer!
ARBEJDSTIDSAFTALEN
Danske Regioners område
Kan tages ud af bladet og gives til arbejdstidstilrettelæggeren
Klubben vil her på at fokusere på nogle af de vigtigste regler i forhold hvordan vi skal arbejde og
hvordan de lokale ledere skal planlægge din daglige arbejdstid samt hvad rettigheder den enkelte
medarbejder har.

Arbejdstidsaftalen er opbygget af forskellige hensyn:

• aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres på alle tider af døgnet
af hensyn til brugerne.
• aftalen dækker en række forskellige personalegrupper med forskellige
opgaver i regionernes social- og sundhedssektor.
• aftalen skal sikre de ansatte i fællesskab – og den enkelte ansatte – størst
mulig indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse.
• aftalen skal sikre mulighed for lokale variationer i, hvordan arbejdet
tilrettelægges.
• aftalen lægger op til at indgå lokale aftaler - om arbejdstidsregler og om
arbejdstidstilrettelæggelse.
Aftalen i sin fulde længde kan læses på klubbens hjemmeside foa-psykiatri.dk - under aftaler, Arbejdstidsaftaler 2011, region.

Normperiode

De fleste steder i psykiatrien
er normperioden aftalt til 16
uger. Det vil sige at over en 16
ugers periode skal de skal du,
som fuldtidsansat arbejde 592
timer (gennemsnitlig ugentlig arbejdstid 37 X 16 ugers
normperiode) – holde du ferie, afspadsering, sygdom eller
barsel tæller disse timer som
normtimer.
Er du deltidsansat kan du tage dit ugentlig timetal X 16 =
normtimer.

Over-/underskud af timer i normperioden

Hvis der ved normperiodens
udløb er et overskud i forhold
til normtimetallet – dvs.
at der har været planlagt flere
timer end medarbejderen er
ansat til, er der tale om
overenskomstbrud som skal
forelægges organisationerne.
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Er der derimod ved en fejl et
underskud – dvs. at der har
været planlagt færre timer, end
medarbejderen er ansat til kan der ikke rettes op på dette
ved at anvende afspadsering,
ferie eller træk i lønnen. Det
er arbejdsgivers risiko, at der
planlægges med for få timer.
Det vil sige at er der opstået
underskud i normtimerne skal
dine normtimer stilles i nul.

Søgnehelligdage

En søgnehelligdag er en helligdag, der ikke falder på en
søndag. Dine normtimer nedskrives, når der forekommer
søgnehelligdage i normperioden.
For en fuldtidsansatte trækkes
der 7,4 timer for hver søgnehelligdag, der forekommer i
normperioden.
For en deltidsansat nedskrives
normtimetallet forholdsmæsigt

(7,4 timer : 37 x det ugentlige
timetal, man er ansat. Således
vil f. eks. normtimerne for en
deltidsansat på 30 timer om
ugen skulle nedskrives med 6
timer (7,4 : 37 x 30 = 6) for
hver søgnehelligdag, der forekommer i normperioden.
Det nye normtallet nedskrives
således, før normperiodens arbejdstimer skemalægges.
Når det nedskrevne normtimetal er beregnet, placeres
den ansattes fridøgn og SHfrihedsperiode i normperiodens
mødeplan/mødeplaner, og de
nedskrevne normtimer fordeles på periodens arbejdsdage
med den daglige timenorm, der
sædvanligvis anvendes.
Den ”fridag” du optjener, jævnfør ovenstående, skal planlægges, så de har en længde som
et kort fridøgn på 35 timer (eller 32 timer, hvis der er aftalt
nedsat hviletid).

Hvis den daglige arbejdstid er
på 8 timer, kan de resterende
20 min evt. afspadseres på
den dag der holdes ekstrafri.
Eller der kan arbejdes 20 min
længere på en normal arbejdsdag.

Daglig arbejdstid

Den daglige normaltjeneste
kan udgøre mellem 5 og 12
timer.

For deltidsansatte er der ikke
fastsat en nedre grænse, dog
har deltidsansatte med 30 timer eller mere samme nedre
grænse som fuldtidsansatte.
Selv om der ikke indenfor disse rammer er en pligt til at
aftale den daglige arbejdstid,
er der med arbejdstidsaftalens indledning lagt vægt på,
at en arbejdsgiver ikke ensidigt beslutter, hvilken længde
den daglige tjeneste skal have,
men drøfter spørgsmålet med
medarbejdere og tillidsrepræsentanter.
På de fleste arbejdssteder
i psykiatrien er den daglige
gennemsnitlige arbejdstid 8
timer.

OMLAGTE TIMER

Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte iflg.
tjenestetidsplanen ikke skulle
være i tjeneste, men som efter ændringen bliver normaltjeneste. Overarbejde er ikke
omlagt tjeneste. Orientering
om ændring i den planlagte
tjenestes placering kan kun
ske, efter drøftelse med den
ansatte og kun i ganske sær-

lige tilfælde. Orientering om
ændringer i den planlagte tjenestes placering skal foregå i
arbejdstiden og med et varsel
på 4 døgn. Hvis 4-døgnsvarslet
ikke overholdes, skal der betales for omlagte timer, et tillæg
beregnet pr. påbegyndt ½ time
på kr. 37.24

Mødeplan

Den ansatte skal kende tjenestens placering mindst 4 uger
forud.
Såfremt mødeplanen ikke er
kendt 4 uger frem, er det i
strid med aftalens bestemmelser. Mødeplanen må gerne
være kendt længere tid i forvejen. Dette giver dog ikke ret til
honorering af ændringer imødeplanen, der sker med mere
end 4 ugers varsel med mindre
dette er aftalt.

Fridøgn

Den ansatte skal kende fridøgnenes placering mindst 4 uger
forud.
Et kort fridøgnsperiode er, 11
timers hviletid + 24 timers fri
= 35 timer
En lang fridøgnsperiode er, 11
timers hviletid + 2 x 24 timers
fri = 59 timer
hviletiden mellem 2 tjenester
kan nedsættes fra 11 timer til
8 timer. F.eks. mellem en aftenvagt og dagvagt er der 8 timer, så din plan kan se ud som
følgende:
tirsdag fri kl. 23.00 møder ind
næste dag kl. 07.00 Men det
kan højst sker 1 gang hver 7
døgn.
Hviletiden (11 timer) kan dog
ikke nedsættes i forbindelse
med fridøgn (24 timer).
Det betyder for planlægningen
f.eks. at man ikke må stå som
aftenvagt om fredagen, have
fri i weekenden, og så møde i
dagvagt mandag.Der skal være
mindst 59 timer før du møder
efter en lang fridøgnsperiode.
Er du i tvivl så kontakt din lokale tillidsrepræsentanter.

Afspadsering

Afspadsering gives så vidt muligt i hele dage.
Er din daglige gennemsnitlig
arbejdstid 8 timer er det 8 timer du afspadsere.
Der kan ikke indlægges afspadsering i en mødeplan med f.eks.
1 time dagligt.
Der kan heller ikke planlægges
med en mødeplan f.eks. Kursus
kl. 11.00 13.00. på en fridag
og timerne skrives son normaltimer, så er det inddraget
fridøgnperiode og det honores
med 12 timer.
Man kan heller ikke planlægge følgende, som det er ses i
en mødeplan, f.eks. kl. 07.00
– 15.00. Der afspadseres fra
kl. 07.00 til 11.00, Kursus kl.
11.00 – 13.00 og der afspadseres igen fra kl. 13.00 – 15.00.

Placering af afspadsering

Afspadsering må planlægges
i en mødeplan, hvor det i forvejen efter arbejdstidsaftalen
og hviletidsaftalen er muligt at
lægge en tjeneste, da afspadsering er at betragte som arbejdstid, hvor den ansatte blot
ikke skal møde på arbejde, men
bruger af timerne på afspadseringskontoen.
Tidspunktet (klokkeslæt) for
afspadseringen skal derfor
markeres i mødeplanen, og udgangspunktet er, at den afvikles i hele dage. Såfremt der er
behov for at få normtimerne til
at gå op, kan der op til et fridøgn planlægges med enkelte
afspadseringstimer.

Ferieafvikling

Afholder du ferie følger du som
udgangspunkt din rulleplan.
Det vil sige du optjener og afvikler afspadseringen som havde du arbejdet.
Såfremt ydelserne for tjeneste på særlige tidspunkter fast
afspadseres, kan man under
ferieafvikling hverken optjene
afspadsering eller afvikle afspadsering.
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Under ferien får man sin fast
påregnelige løn/sædvanlige
løn. Udbetales der normalt
ydelser/tillæg for arbejde på
særlige tidspunkter, er disse
ifølge retspraksis en del af den
sædvanlige løn, og de udbetales under ferien.
Afspadseres ydelserne/tilæggene derimod, eller er de indregnet i beskæftigelsesgraden,
så denne fast er lavere uden
lønreduktion, er det fortsat
den sædvanlige løn man oppebærer. Voldgiftspraksis har
imidlertid fastslået, at hvis
ulempeydelserne i øvrigt fast
afspadseres, optjenes og afvikles der ikke afspadsering i
ferieperioden. Man kompenseres således i denne situation
ikke under ferien for arbejde
på særlige tidspunkter, da man
stadig oppebærer den sædvanligeløn. Din normale ruleplan
skal indholde dine normale
arbejdsdage og de dage der
normal føres som afspadsering
føres som feriedag.

Overarbejde og deltidsansattes merarbejde

Arbejde ud over den daglige
planlagte arbejdstid for fuldtidsansatte deltidsansatte er
overarbejde.
Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag og
betales med 50 % tillæg til
timelønnen eller afspadseres
med tillæg af 50 %.
Den daglige arbejdstidsnorm
for fuldtidsansatte fastlægges
efter disse regler:
Hvis de fuldtidsansattes normale vagtlængde er 8 timer, vil
arbejde ud over de 8 timer for
den deltidsansatte skulle honoreres som overarbejde.
For en deltidsansat vil der således være tale om overarbejde,
hvis den konkrete tjeneste i
en tilsvarende situation betragtes som overarbejde for en
fuldtidsansat.
Hvis en deltidsansat derimod
udenfor arbejdstiden, opkaldes til tjeneste på en planlagt
arbejdsfri dag, skal tjenesten
honoreres som overarbejde

Hvis man af personlige grunde
er ude af stand til at arbejde
på det pågældende tidspunkt,
må man gøre arbejdsgiveren
opmærksom på, at det ikke
er muligt at f.eks. arrangere
børnepasning, fordi over- eller
merarbejdet er pålagt med så
kort varsel.
Husk altid, at er du i tvivl
om ovenstående arbejdstidsregler, kontakt altid din
tillidsrepræsentant de er
klædt på til at hjælpe dig.
Alle aftaler der omhandler arbejdstid både hovedregler og
lokalaftaler finder du på foapsykiatri.dk/aftaler.
Jørgen Nyegaard
Bestyrelsesmedlem
Foa-Psykiatri

Tusinder kommer i klemme
Indsat af Jesper Priskorn
Tusindvis af nedslidte offentligt ansatte vil ikke få
mulighed for at få seniorførtidspension. Det viser en ny
analyse, som AE-Rådet har
lavet for FOA. Reglerne bør
ændres, mener FOA.
Medarbejderne i de store omsorgsfag i den offentlige sektor
kommer i klemme, når seniorførtidspensionen bliver en realitet. For selvom politikerne har
lovet, at ingen nedslidte skal
stilles ringere, så vil de nye
regler især ramme kvindefagene hårdt. Godt 12 procent af
FOAs medlemmer risikerer at
falde for kravet om 20-25 års
fuldtidsbeskæftigelse. Det viser
en analyse, som AE-Rådet har
foretaget for FOA.
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”AE-Rådets tal dokumenterer,
at tusindvis af nedslidte medarbejdere må kigge langt efter
en seniorførtidspension. Jeg
frygter derfor, at rigtig mange
ansøgere vil få et hurtigt afslag
på deres ansøgning om seniorpension. Et afslag, der alene
baserer sig på, hvor mange år
de har arbejdet fuldtid og ikke
på, hvor nedslidte de er. Det er
helt urimeligt,” siger FOAs formand, Dennis Kristensen.
FOA mener derfor, at kravet om
20-25 års fuldtidsbeskæftigelse bør laves om. Enten ved at
kravet nedsættes eller ved at
deltidsbeskæftigelse ikke skal
omregnes til fuldtidsbeskæftigelse.
”For mig at se ligner det urimelig forskelsbehandling, hvis

de store kvindedominerede fag
med stor andel af deltidsansættelse skal arbejde i endnu flere
år end de fuldtidsansatte, for at
leve op til kravet om tilknytning
til arbejdsmarkedet. Det er jo
et krav, der især vil ramme
kvinderne,” siger Dennis Kristensen og fortsætter:
”Politikerne lovede i sin tid at ingen nedslidte vil blive dårligere
stillet med seniorførtidspensionen end med førtidspensionen.
Men AE-Rådets analyse beviser
det modsatte.”

Færre bliver udsat for bæltefiksering
Antallet af patienter i psykiatrien der bliver fikseret med
bælte falder. Sundhedsstyrelsens opgørelse Anvendelse af
tvang i psykiatrien 2010 viser,
at antallet af bæltefikseringer
er faldet fra 5.969 i 2009 til
5.057 i 2010.
Opgørelsen bringer en status
for anvendelse af tvang i psykiatrien 2010 og for anvendelse af udskrivningsaftaler og
koordinationsplaner indgået
mellem patienten og den psykiatriske afdeling, eller mellem den psykiatriske afdeling
og relevante lokale myndigheder og behandlingstilbud.

Det fremgår af opgørelsen, at
der over en længere årrække
har været stigning i antallet
af gange, der er anvendt en
enkelt injektion med beroligende medicin til patienter.
Tilsvarende bliver et stigende
antal patienter udsat for tvang
i forbindelse med behandlingen af deres legemlige lidelse.
Der arbejdes fortsat på at reducere anvendelse af tvang i psykiatrien og at sikre høj kvalitet i
patientbehandlingen, også når
personalet gør brug af tvang,
som også kan være begrundet i
hensynet til at beskytte psykisk
syge for svær smerte i forbin-

delse med deres sygdom eller
for at være til fare for sig selv
eller andre.

Få julegaver til offentligt ansatte
Indsat af Jesper Priskorn
Mens mere end 8 ud af 10 privatansatte får julegave fra deres arbejdsgiver, må de fleste
offentligt ansatte kigge langt
efter julemanden. Det viser en
ny undersøgelse, som Gallup
har lavet for FOA.
Trods økonomisk krise kommer julemanden stadig hyppigt
på besøg hos de privatansatte.
Mere end 8 ud af 10 medarbejdere i den private sektor får
nemlig også i år en julegave fra
deres arbejdsgiver. Det samme gælder kun for godt hver
tredje ansatte i den offentlige
sektor. Og det ærgrer FOAs
formand, Dennis Kristensen.
”Der er økonomisk krise i både
den private og i den offentlige
sektor. Men det er åbenbart
kun i den offentlige sektor, at
man ikke synes, at man vil
anerkende de ansattes indsats med en lille julegave. Det

synes jeg ikke er helt rimeligt,” siger Dennis Kristensen.
Gavens størrelse afhænger også af, om man er offentligt eller
privat ansat. For mens hver fjerde af de ansatte i det offentlige,
der får en julegave fra deres
arbejdsgiver, får en gave, der
har kostet under 100 kroner, så
gælder det kun for 2 procent af
de privatansatte, der får gaver.
Men gavens størrelse er ikke
nødvendigvis afgørende for
den glæde, gaven giver, mener
Dennis Kristensen.

i den private sektor. Jeg tror,
at uanset gavens størrelse,
så oplever de fleste gaven fra
arbejdsgiveren som en vigtig påskønnelse af ens arbejdet,” siger Dennis Kristensen.

”Jeg synes ikke, at de offentlige arbejdsgivere skal til at
forgylde sine medarbejdere
med store gaver i luksusklassen. Men jeg undrer mig over,
at der ikke er flere offentlige
arbejdsgivere, der ser julegaven som en naturlig medarbejderpleje, ligesom man gør
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Stor udbygning af psykiatrien over få år
Antallet af patienter i psykiatrien er steget markant de senere år. I takt hermed har regionerne udvidet kapaciteten betydeligt og samtidig holdt økonomien nogenlunde i ro.
Nu vil regionerne øge kvaliteten i psykiatrien
I en ny benchmarkingrapport sammenlignes regionernes aktivitet og økonomi på psykiatriområdet i 2010.
Af rapporten fremgår, at regionerne har været i stand til at behandle stadig flere patienter, uden
at driftsudgifterne er fulgt proportionalt med. Regionerne har dermed formået langt hen ad vejen
at imødegå det stadigt stigende behov for psykiatrisk behandling inden for de givne økonomiske
rammer. Især børne- og ungdomspsykiatrien har præsteret meget store aktivitetsudvidelser.

Udvikling i antallet af patienter og udgifterne i psykiatrien, indeks (2007=100)

Siden 2007 er antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien steget med 44
procent, alt imens driftsudgifterne kun er steget med 12
procent. I voksenpsykiatrien
er antallet af patienter steget
knap 10 procent inden for en
næsten uændret økonomisk
ramme.

Stadig regionale forskelle
Benchmarkingrapporten for
2010 viser, at der er forskelle
på de enkelte regioners rammebetingelser for at løse opgaverne, ligesom der er forskelle
på, hvordan regionerne har organiseret behandlingen.

Blandt rammebetingelserne ses
forskelle på hvor mange patienter, der henvises til psykiatrien,
ligesom der ses store forskelle i personalesammensætningen. F.eks. henvises langt
flere syddanskere og sjællændere til psykiatrisk behandling
sammenlignet med nordjyder.
Omvendt er antal patienter pr.
læge væsentligt højere i Region Syddanmark og Region
Sjælland sammenlignet med
Region Hovedstaden og Region
Midtjylland.

Kvalitet i psykiatrien
Med benchmarkingrapporten
sættes fokus på en række regi-

Vi udkommer igen til april.

onale forskelle, som regionerne
fremadrettet skal uddrage fælles læring af, med henblik på at
give borgerne en ensartet og
god behandling.
De årlige benchmarkingrapporter udgør således et værdifuldt
indspark i de fortsatte bestræbelser på at udvikle ensartet
og høj faglig kvalitet i psykiatrien.
Som udløber af benchmarkingrapporterne for 2009 og 2010
udvikles f.eks. standardiserede behandlingspakker for en
række psykiatriske diagnoser.
Behandlingspakkerne indføres
i alle fem regioner fra medio
2012.
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ØJNE SOM SER I NATTEN!
Lidt kommentar om det omkringliggende liv på hospitalmatriklen
Så har vi set lidt rundt i natten igen. Mange nye ting er sat i verden siden sidst. Det helt store
emne har været flytningen af afsnittene samt det nye EPJ.
Store gode tiltag, tror jeg nok. Sidste gang var jeg inde på tidsforbruget af de forskellige bestillinger via IT hos, Bent Brandt, Lyreco samt central depotet.
Nu er vi så godt igang med EPJ. Alt det her IT er jo kanon og letter arbejdet for mange medarbejdere i dagligdagen. Men gør det også hverdagen bedre for personalet på sengeafsnitet?
Vi bruger snart mange timer på at dokumentere alt vores arbejde og tilbringer mere og mere
tid foran PC-skærmen. Vi kunne jo nok bruge tiden bedre i forhold til vores kerneopgaver patienterne. I gamle dage kunne vi samtale og observere patienterne og mødes til kardexmøde og fremkomme med vores observationer og andet indput vedrørende patienter.
I dag anbefales det, at hver gang vi har talt eller observeret noget i forhold til patienterne,
at vi skriver det i EPJ hurtigst muligt.Der skal jo nok være en af de 8 PC’er fri til at skrive det
sidste nye om patienterne.
Vi anbefales også at læse nyhedsmails, så vi er opdateret om nye tiltag. Det tager jo ikke så
lang tid - Der jo nok en PC ledig!!
Nok er der sket en stor udvikling i psykiatrien og meget er blevet bedre. Men jeg vil nu påstå
at IT-udviklingen, som vi pålægges, udover det lettere sekretærarbejde, rengøring og køkkenarbejde m.m. så får vi mindre og mindre tid til patienterne og deres sygedomme - det kan
godt være, man ikke skal kigge tilbage, men der var mere tid til samvær med patienterne.
Og så lige tilsidst - ledelsen vil gerne at vi siger ja til udviklingen i forhold til flytning af afsnit
og specialer samt som omtalt ny IT-viden. Men vil de betale med ekstra i lønningsposen - nej
svaret er ” der ingen penge”. Nå, tænker man så, men hvad har det da ikke kostet, at vi nu
har mindre tid til patienterne.
Jeg synes Tillidsrepræsentanterne snart skal forlange flere penge i kassen, hvis ledelsen vil
udviklingen og det vil vi jo også - som udgangspunkt var det arbejdsgiveren der ønskede NYLØN indført, så de bedre kunne honorere de enkelte medarbejder der gør en ekstra indsats
og i dag gør alle en ekstra indsats - så nu kunne det jo være vi skulle arbejde efter mottoet
-Viden skal kunne betale sig, så ved hver nye tiltag ledelsen kommer med, er svaret fra vores tillidsrepræsentanter - hvad vil i give får det?
Så nu venter vi i spænding på noget nyt fra ledelsen - NYLØN!
Rigtig godt nytår til alle - med håb om en forsat udvikling i psykiatrien samt i lønningsposen.
De bedste hilsner fra ”øjne i natten”
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Disc Golf i Risskov parken -

Gratis tilbud!

Risskov Disc Golf Park er anlagt i samarbejde mellem Region Midjylland og Gbase® Sport i efteråret
2011 og er beliggende i den cirka 150.000 kvadratmeter store Risskov park lidt uden for Aarhus.
Banen er åben hele året rundt og har 9 permanente huller med 1 teested pr. hul - det hvide teested.
Kurvene er af typen DISCatcher® Pro fra INNOVA Champion Discs og er sponsoreret af Gbase® Sport.
Udover disc golf banen er der i parken velegnede picnicområder, bænke og gode muligheder for
at foretage spadsereture. For yderligere information se da navigationsmenuen til venstre.

Disc golf regler og
lokaleregler for
Risskov Disc Golf Park

Disc golf spillet foregår efter et sæt spilleregler,
som i vid udstrækning dækker de situationer, der
kan opstå under en runde.

Banemarkeringer

Out of bounds (OB) på Hul 8 og 9: Det er fortovets (ud mod vejen) inderste kant, der markerer
out of bounds linjen på disse huller. NB. OB er ikke markeret i form af pæle/afstribninger. Straf for
overtrædelse af denne regel i slagspil: 2 strafkast;
hulspil: Tab af hul.

1. Safari golf

Det er ikke tilladt at tee off på greens i en radius
af 10 meter fra kurven. Straf for overtrædelse af
denne regel er først en advarsel, dernæst forbud
mod at benytte disc golf banen.

2. Alkohol og euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller gøre brug
af euforiserende stoffer i forbindelse med brug af
disc golf banen i Risskovparken. Straf for overtrædelse af denne regel er først en advarsel, dernæst
forbud mod at benytte disc golf banen.

Banekort

Banekortet er senest rentegnet lørdag den 1. oktober 2011 og ser ud, som billedet nedenfor viser.

Hullængder

Hullængderne for Risskov Disc Golf Park kan ses
nedenfor. Banen er senest opmålt lørdag den 1.
oktober 2011.

Hul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Hvid tee
95 m
120 m
105 m
90 m
90 m
110 m
80 m
110 m
160 m

Par
3
3
3
3
3
3
3
3
4

Hver eneste cigaret skader dig

7 ud af 10 rygere vil gerne holde op med at ryge. Hjælp til rygestop er derfor det centrale element i kampagnen ”Hver eneste cigaret skader dig”, som Sundhedsstyrelsen
og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse lancerer.
Rygning er den enkeltfaktor, der koster flest danskere livet. Omkring 14.000 dødsfald
er hvert eneste år forbundet med rygning. Halvdelen af de rygere, der ikke stopper
med at ryge, vil få en rygerelateret sygdom, der ender med at forkorte deres liv med
gennemsnitlig 15 år. De dystre tal er baggrunden for at gentage kampagnen ”Hver
eneste cigaret skader dig”, der med succes er gennemført i 35 lande – og i Danmark
i 2009/2010.
Sundhedsstyrelsens direkkampagnen er en hjælp til de
med at ryge, men som mang”Hver eneste cigaret skader dig
vorlige helbredsskader, rygere
fra den seneste kampagne med
vorlige virkemidler også har en
mange rygere, og som ellers er
ner,” siger Else Smith.

tør, Else Smith vurderer, at
mange rygere, der vil holde op
ler det sidste skub.
giver et stærkt indblik i de alhar risiko for at få. Erfaringerne
samme udtryk viste, at de aleffekt i de grupper, hvor der er
vanskelige at nå via kampag-

Rygestopkampagnen er i 2011 suppleret med 5 nye tv-spots. I tre af dem fortæller
mennesker, der har haft den skadelige effekt af rygning tæt inde på livet, deres egen
historie. De to andre tv-spots viser de skadelige stoffer, der findes i tobaksrøg, og som
er forklaringen på de alvorlige helbredsskader, som mange rygere får.
Kampagnen byder derfor på flere forskellige hjælpemuligheder – herunder et nyt stopprogram til motiverede rygerne. Endvidere bidrager to tredjedele af landets kommuner til kampagnen med lokale aktiviteter og rygestoptilbud.
Psykiatrien har et tilbud om rygestopkurser til dig som gerne vil stoppe.
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Orientering fra Fællestillidsrepræsentant
Af Bent Lykke Sørensen

Nedskrivning af normtimer i Jul og Nytår 2011
Du skal have nedskrevet dine normtimer for Juleaftens dag og for 2. Juledag med 7,4 time pr. dag
for fuldtidsansatte i den igangværende normperiode. Da 1. juledag og 1. Nytårsdag falder på en
søndag er der ingen nedskrivning for disse 2 dage.

Deltidsansattes ret til at komme op i tid

Der lang om længe kommet en udmelding fra forbundet vedr. deltidsansatte ret til at komme op
i tid så hvis du ønsker et højre timetal end det du er ansat på så kan du komme op i tid hvis der
på dit afsnit er ledige timer. Du kan kontakte din tillidsmand for yderligere information.

Nyt fra HMU Psykiatri og Social Region Midt Jylland
Drøftelse af anvendelsen af MinTid i Psykiatri og Social
Marlene Villefrance introducere IT programmet MinTid.
Min tid er et program, hvor medarbejderne kan ønske, hvornår de vil arbejde i forbindelse med
at vagtplanen udarbejdes. Udnyttes programmet fuldt ud, skal der ikke udarbejdes en grundarbejdstidsplan, men det er meget få arbejdspladser, der har valg at gå så vidt.
Marlene Villefrance gennemgik programmets funktioner i hovedtræk.
Der var enighed om:
Der er ikke noget krav om at programmet skal bruges på de enkelte arbejdspladser.
Det skal drøftes i arbejdspladsens LMU inden programmet tages i brug.
HMU skriver ud til LMU’erne om at anvendelsen af programmet forudsætter en drøftelse i LMU,
og at der skal tages en drøftelse både der, hvor det er taget i brug, og der hvor man overvejer at
tage det i brug.
At der med referatet udsendes en introduktion til programmet.
At en drøftelse af anvendelsen af MinTid dagsordensættes igen om 1½ år i HMU, og Malene Villefrance deltager under dette punkt.

Orientering om finansloven og multimedieskatten/skat af arbejdsgiverbetalt
telefon

Der var udsendt et notat udarbejdet af Løn og personaleafdelingen, der redegør for ændringerne
i beskatningen arbejdsgiverbetalte multimedier og telefon.
Fra medarbejderside blev det anbefalet at Region Midtjylland opretholder muligheden for, at medarbejderne kan vælge, at have en mobiltelefon de ikke bliver beskattet af.

Opsigelse af kutyme om overarbejdsbetaling for tjeneste på to tjenestesteder

Idet der henvises til FOA’s henvendelse af 10. november 2011 samt drøftelsen på mødet den 16.
november 2011 vedrørende den ændrede praksis på Aarhus Universitetshospital, Risskov, (AUHR),
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om honorering for tjeneste på to tjenestesteder, kan det oplyses, at Løn- og Personale har taget
FOA’s kommentarer til efterretning.
Løn og Personale opsiger derfor den hidtidige kutyme på AUHR om overarbejdsbetaling ved tjeneste udover fuldtidsnorm på to ledelsesadskilte afdelinger med et opsigelsesvarsel på 3 måneder.
Den hidtidige kutyme ophører således med udgangen af marts måned 2012.
Løn og Personale skal anmode FOA om en kvittering for modtagelse af denne opsigelse.
Kopi af dette brev er sendt til afdelingsledelserne på AUHR.
Med venlig hilsen
Tanja Schaumann Lundgaard
Løn og Personalechef

Afsluttet valg til suppleant posten for TR i Rets Psykiatrisk afdeling

Valget som TR suppleant for TR i Rets Psykiatrisk afdeling er afsluttet og det blev Jens Krag som
blev suppleant for tillidsmand Bent Lykke Sørensen.

Overarbejde og funktionsløn (Lokal løndannelse)
Af Bent Lykke Sørensen
Vil gerne lige begynde med en
lille historie: Hvis du hyrer en
håndværker til at male dit hus
indvendigt og aftaler pris og varighed – og når han så er godt
i gang beder ham om at skifte
taget for de samme penge
og på samme tid – hvad
tror du så der sker……?
Regionsledelsen har via
løn og personale Horsens,
skrevet ud til alle afdelingsledelser, at de skal
være løntilbageholdende
og derfor ikke mere give
funktionsløn, f.eks til EPJ
superbrugere m.m. Det vil
betyde for dig, at du ikke
mere - som før – kunne forvente at få betaling for arbejdsopgaver DER LÅ UDOVER DIN
DAGLIGE FUNKTION.
Vi kan derfor ikke mere
anbefale dig at tage imod
disse funktioner før der på
forhånd er forhandlet funktionsløn på plads!

Regionsledelsen har via løn og
personale Horsens opsagt kutymeaftalen med virkning fra d.
1. marts 2012, som førhen har
givet dig overarbejdsbetaling,
hvis du tog arbejde på anden

Vi kan derfor ikke mere anbefale dig at tage ekstra
vagter til almindelig timeløn
på andre afdelinger!

Ligeledes vil vi meget opfordre til, at ansættelsesudvalgene samstemmer
lønønsker med dem, som
de vil ansætte – vi oplever
flere der må gå ned i løn,
fordi de ikke mere får den
forventede løn med over i
det nye job – og når de har
opsagt anden stilling, er det
for sent……..

afdeling end den, som du ansættelsesmæssigt er tilknyttet.
Du får fortsat overarbejde på
eget afsnit og tilhørende afsnit
under din afdelingsledelse.

Stil i det hele taget krav for
din arbejdsindsats…..

!
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Vil du vide mere – så kom til fyraftensmøde d. 31.01.12 i vandresalen AUH kl. 14-16.
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Referat fra bestyrelsesmøde i FOA Psykiatri
den 1/11 – 2011
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Hjemmesiden – tjek igen
Vingefang
Gaveindkøb – reception mm
Generalforsamling – første tjek
FOA Århus – ændring af forhold
Aktiviteter
Aktiviteter med sosu klubben
Bryghustur Aflyst
Horsens statsfængsel
Bogholderens punkt
Status
Evt.

1: Referatet fra sidste møde godkendt.
2: Dagsorden godkendt.
3: Hjemmesiden skal rettes til med nye lokalaftaler når disse er lavet om med navne og nr.
4: Vi har fået alle vores vingefang samlet så de nu ligger i årsværk.
Jørgen N. vil lave et udkast til vingefanget som skal omhandle arbejdstider og normperioder.
Der blev besluttet at der skal afholdes et medlemsmøde i midt januar som skal handle om
Kend din lønsedler, arbejdstider, normperioder og faglighed.
5: Der blev besluttet at indkøbe vin til receptioner og som julegave til tillidsvalgte.
6: Der blev drøftet dato for generalforsamling i FOA Psykiatri + datoen for generalforsamlingen
blev den. 7/3 – 2011. med start kl. 17.30.
7: Der komme en kontingent stigning fra forbundet fra den 1/1 – 2012. på 16,50 kr.
Der skal spares i FOA Århus da de vil komme ud med et underskud i 2012.
Jesper orienterer om den forslåede nye klubstruktur/opkrævningsstruktur i FOA Århus.
8: Der skal afholdes et møde med assistentklubben vedr. fremtidige aktiviteter.
Bryghusturen er blevet aflyst da der var for få der havde meldt sig til.
Der er planlagt studietur til Statsfængslet Østjylland og til Regionspsykiatrien i Horsens den
28/3 – 2012 hvor vi håber at der er mange som tilmelder sig.
9: Det ser positiv ud med økonomien, ved årets udgang er der et forventet positivt resultat.
10: Der var ikke noget til punktet.

Referent: Bent Lykke
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En mand sidder og ser fodbold i fjernsynet, og hans kone
kommer og forstyrrer ham.
- Skat, kan du ikke lige reparere lyset i entréen? Det har blinket i
flere uger.
Han kigger på hende og siger vredt: - Reparere det nu? Står der
måske elektriker i panden på mig? Det tror jeg ikke!
Så spørger konen: - Jamen, kan du så ikke lige ordne
køleskabsdøren? Den lukker ikke rigtigt tæt.
Dertil svarer manden: - Ordne køleskabsdøren? Står der måske
El-giganten i panden på mig? Det tror jeg ikke!
- Fint, siger hun, men kan du så ikke lave trinene foran
hoveddøren? De er ved at falde fra hinanden.
- Jeg er ikke tømrer og jeg gider ikke lave de trin, siger han, står
der måske NCC i panden på mig? Det tror jeg ikke! Jeg gider ikke
høre mere fra dig, så nu går jeg på værtshus!
Han går på værtshus og drikker i nogle timer... Han begynder at
føle sig dårligt tilpas over den måde, han har behandlet sin kone
på, så han beslutter sig for at ta’ hjem. Da han træder op foran
huset, ser han at trinene nu er lavet. Han går ind i huset, lyset i
entréen blinker ikke længere. Han går ud i køkkenet for at ta’ sig
en øl, og køleskabsdøren er nu ordnet.
- Skat, siger han, hvordan er det gået til, at det hele nu er
repareret?
Hun siger: - Da du gik, satte jeg mig udenfor og begyndte at
græde. Lige i det samme kom en sød ung mand forbi og spurgte,
hvad der var i vejen, og det fortalte jeg ham så. Han tilbød at
ordne det hele, og det eneste jeg skulle gøre til gengæld var
enten at gå i seng med ham eller bage en kage.
Manden spørger - og hvilken kage bagte du så?
Hun svarer - Halloooooooo! Står der måske Karen Volff i panden
på mig? Det tror jeg ikke!!!..
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Medlemsændringer
Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse eller skift af arbejdsplads, bedes du meddele det til FOA-Psykiatri.
NAVN __________________________________________________ CPR-NR. __________________________________
ADRESSE ________________________________________________ POSTNR. /BY ______________________________
TLF. NUMMER ____________________________________________ NYT TLF. NR. _______________________________
NY ADRESSE _____________________________________________ POSTNR. /BY ______________________________
NY ARBEJDSPLADS _______________________________________ DATO ____________________________________
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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FOA-PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE
BESTYRELSEN

TILLIDSVALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD.

Formand:
Jesper Priskorn

Region Midtjylland - Østlige del
Fællestillidsrepræsentant:
Bent Lykke Sørensen
Tlf.: 7847 1042
Mob: 5157 6635

Næstformand:
Britt Graabæk
Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Bent Lykke Sørensen
Jørgen Nyegaard

Atriumhuset
TR Anette Møller
Søndervangen
Korsager gården
Kragelund
Windsor
TR Heidi Candsi Gøttler

Region Midtjylland – Vestlige del
Fællestillidsrepræsentant:
Hanne Elkjær
Mob: 7847 4516
Mob: 7847 4625

Tlf.: 7847 1043

Psykiatrisk afdeling M
Pt. Bent Lykke Sørensen
Tlf.: 7847 1042

Mob: 5157 6635

Retspsykiatrien afdeling
Bent Lykke Sørensen
Tlf.: 7847 1042

Mob: 5157 6635

Tlf: 8615 1566

Dagtilbudene
Aktivitetscenter Nørre Alle`
Rejsecafeèn
Netværket gruppetilbud og netværket ungetilbud
Industriværkstedet Skovkanten
Fontæne huset
Botilbud Katrinebjerg
Appetitten Oluf Palmes Alle`35
Dag og Kultursted Kragelund
TR Dorthe Friis
Tlf: 7847 1018 / 3211

Århus Universitetshospital - Risskov
Psykiatrisk afdeling Q
Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041
Mob: 2029 1819
Psykiatrisk afdeling P
Peter Bugge Nielsen

Tlf: 7789 6030

Kontaktsteder:
Aktivitetssted Biffen
Aktivitetsted Annagade
Kontaktsted Nord, Fristedet
Pt. Britt Graabæk
Tlf.: 87422950/Mob.: 2920 9495

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

Akut- og opsøgende området:
Midtbyen
SKP
LUT og LAT
Netværksfamilier
Flexbo
Sletten
FTR Britt Graabæk
Tlf.: 8742 2950
Mob: 2920 9495
Østervang
TR Pia Olsen
Mob: 2871 1916
Århus Klinikken
TR Susanne Nickelsen
Tlf: 8619 0293
Stefanshjemmet
TR Susanne Munk
Tlf: 87 33 19 05
Odder – Samsø Kommuner
Pt ingen valgt

Kommunerne
Århus
Fællestillidsrepræsentant Mag. 1
Britt Graabæk
Tlf.: 8742 2950
Mob: 2920 9495
Lokal Psykiatrien Mag. 1
Nord: Britt Graabæk
Tlf.: 8742 2950
Syd: Allan Øhlenschläger
Tlf.: 8742 2380
Vest: Christina Holm Thomsen Tlf.: 5157 5636
Centrum:
Christian Degn Gerlings
Tlf: 5157 6519
Socialpsykiatri MAG. 1
Tuesten Huse

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

FOA-PSYKIATRI
SKOVAGERVEJ 2
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8240 RISSKOV

7847 1041

FAX 7847 1049

