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FOA-PSYKIATRI's kontor 
Du fi nder 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.

Jesper Priskorn

Hjemmesiden:  www.foa-psykiatri.dk
Jesper Priskorn: jesppris@rm.dk

Overenskomster og ytringsfrihed
Af Jesper Priskorn

Godt Nytår

OK 13 er nu i fuld gang og arbejdsgiverne er kom-
met med deres forslag og set i lyset af vores ellers 
beskedne krav….. må vi sige vi er MEGET langt fra 
hinanden.

Det er særligt rådigheden af vores arbejdskraft der 
skiller vandene – arbejdsgiverne er populært sagt 
interesseret i et kæmpe historisk tilbageskridt, på 
rettigheder for medarbejderne i arbejdstid – frem-
møde og meget andet, dette kan meget vel føre til 
konfl ikt – ikke om løn – men om rettigheder, bare 
som vi kender dem i dag.

Vi følger med på tætteste hold, da jeg sidder med 
på fl ere af de forhandlingsmøder der drejer sig om 
lige din OK13. 

Vingefanget og trykningen 
af samme, for dette blad var 
meget tæt på et kollaps – Le-
delsen på serviceafdelingen 
på Århus Universitetshospital, 
Risskov – bestemte pludselig 
og uden forudgående varsel, 
at vi ikke måtte få trykket bla-
det mere på hospitalets tryk-
keri – dette skyldes, siger de, 
noget teknisk om udskrivning 
af regninger.
Efter mellemkomst af ledelsen i Viborg, fi k vi lov 
til at januarnummeret – dette nummer - bliver det 
sidste med nuværende trykkeri.
Vi vil meget gerne her udtrykke en stor tak for 
samarbejdet med Trykkeriet og med det mener 
jeg i særdeleshed Eddie Morgan, som gennem nu 
snart 15 – 20 år har trykt vores blad.

Vi skal nu have fundet et nyt trykkeri og form og 
lignende står jo nok for skud, spændende – men 
ville hellere have bibeholdt det gode samarbejde 
med det lokale trykkeri.

Jeg vil gerne til slut her ønske jer alle en Godt Nytår 
og jeg håber det bliver spændende og udfordren-
de – for økonomisk berigende bliver det nok ikke 
– ikke set ud fra de tal vi kender fra OK13. 
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Dennis Kristensens nytårsudtalelse
2013 bør blive vendepunktet!

Årsskiftet til 2013 er på en række felter det symbol-
ske udtryk for krisetiderne i Danmark. Om få dage 
– lige efter nytårsaften - begynder velfærdssam-
fundet at skippe tusinder af medborgere ud over 
kanten. Det er en fantastisk ulykkelig situation. 
Mange ledige vil blive skubbet ud over kanten til en 
fremtid uden forsørgelsesgrundlag og måske aller-
værst – for mange uden et håb og mod på fremti-
den. Tusinder af ledige har fra januar ikke længere 
retten til dagpenge. Og mens politikerne bryster sig 
af at have gennemført akut-indsats, akut-breve, 
akut-samtaler og nu også et par tusinde akut-job, 
så risikerer andre tusinder af vore kolleger at blive 
overladt til sig selv – til forsørgelse af andre eller 
til en tilværelse på kontanthjælp.
 
Arbejdsløsheden stiger igen. Væksten er gået i 
stå. Det politiske svar er offentlig nulvækst. Det 
offentlige har over de seneste to år skåret 35.000 
stillinger væk. Efterlønnen er ødelagt. Flexjobbe-
ne er strammet. Adgangen til dagpenge er skåret 
til urimelighed. 2013 bør blive det vendepunkt, 
hvor vi igen begynder at kære os om fællesska-
bets fremtid, om velfærden og om troen på den 
enkelte.
 
Der er desværre ikke meget, der tyder på det.
 
Tværtimod ønsker de bestemmende politikere at 
stramme skruen endnu mere i 2013, hvor over-
enskomsterne på det offentlige arbejdsmarked 
skal fornyes. Vi har set det med fi nansministerens 
krav om, at de offentlige lønninger ikke længere 
må følge de private. Der lægges nu op til et A-
arbejdsmarked for private, mens den offentlige 
sektor kan blive et B-arbejdsmarked. Vi har også 
set det i kravene fra kommunerne, der nu vil have 
ret til at fyre tillidsrepræsentantbeskyttede. Med-
arbejdere skal fremover kunne arbejde over uden 
at få overtidsbetaling. Medarbejdere, der i forve-
jen dækker vagter 24 timer i døgnet, syv dage om 
ugen og 365 dage om året, skal nu også kunne 
tilkaldes uden ekstra betaling. Og retten til senior-
job skal beskæres for ældre kolleger.
 
Det bliver meget hårde forhandlinger denne gang. 
Vi vil gøre vores for at træde op imod de barske 
krav.
 
2012 blev også året, hvor den danske model, blev 
kraftigt udfordret. Trepartsforhandlingerne led 
skibbrud. Den sociale dumping satte en kedelig 
rekord, så vi nu også møder den i den offentlige 
sektor. Og regeringen gennemførte afgørende 
arbejdsmarkedslovgivning på dagpengeområdet 
uden om fagbevægelsen.
 

FOAs ønske til 2013 er blandt andet at styrke den 
danske model. Det bør ske, når regeringsgrundla-
get i 2013 skal foldes ud, når det gælder en tillids-
reform for offentligt ansatte. FOA medvirker meget 
gerne til en tillidsreform, hvor man erstatter rap-
porter med dialog og erstatter kontrol med tillid.
 
Hvis man sætter troen og tilliden til de ansattes 
faglighed i højsædet, så er FOAs påstand, at det 
giver bedre arbejdspladser og højere produktivitet 
på samme tid. Det er også kernen i den danske 
model. Lad os i fællesskab gøre ordene om tillid 
til handling i 2013.
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Accepterer betingelser for satspuljepenge til 10 senge
Indsat af Jesper Priskorn

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har givet 
tilsagn om 31,3 mio. kr. til at etablere fl ere sen-
gepladser i psykiatrien.

Tilsagnet om midlerne var imidlertid betinget af, 
at det nuværende antal sengepladser
opretholdes, inkl. de ekstra senge - principielt på 
ubestemt tid. 
Denne betingelse fandt vi meget betænkelig, da 
bindingen rejser en række problemer for den fort-
satte udvikling af nye behandlingsmetoder i retning 
af mere og bedre ambulant behandling.

Disse betænkeligheder har nu været forelagt Mi-
nisteriet for Sundhed og Forebyggelse, og der er 
blevet skabt klarhed over den nærmere fortolk-
ning og opgørelsesmetode vedrørende optælling af 
senge i projektperioden - mens betingelserne for 
at modtage den permanente bevilling efter 2015 
tages op ved aftaleperiodens udløb.

Forretningsudvalget under regionsrådet havde sa-
gen på sin dagsorden den 11. december, og her er 
indstillingen, at Region Midtjylland på baggrund af 

drøftelsen med Ministeriet for Sundhed og Fore-
byggelse accepterer at modtage satspuljemidler-
ne, at det er til 10 senge og at det ikke medfører 
udgifter til anlæg.

Dette kan betyde at man permanent gør overbe-
lægninger i sengeafsnittene – dette dog i rigtige 
senge – altså der laves sengestuer.

En klar og rigtig dom om Vejlegården
Arbejdsrettens dom i hovedkonfl ikten om Vejlegår-
den er klar, præcis og rigtig, mener FOA.

”I 100 år har retspraksis om kampskridtene på ar-
bejdsmarkedet være fuldstændig klare. Arbejds-
giverne har kunnet lockoute og etablere boykot. 
Lønmodtagerne har kunnet strejke eller etablere 
blokade. Det står i dag uantastet, og det er afgø-
rende vigtigt for ikke bare danske lønmodtagere, 
men også for hele sammenhængskraften i Dan-
mark,” siger FOA-formand Dennis Kristensen.
 
Han hæfter sig ved, at hovedkonfl ikten i Vejle er 
lovlig, at blokadevåbnet er lovligt, og at det er lov-
ligt at etablere sympatikonfl ikt. Kun et lille hjørne 
af sympatikonfl ikten - nemlig afhentning af mad-
rester og organisk affald - er kendt ulovlig, fordi 
det medfører en sundhedsrisiko.
 
Formelt set ændrer Arbejdsrettens dom intet på 
det danske arbejdsmarked. Men forhåbentlig ska-
ber den ro på et politisk betændt område, hvor 
politisk indblanding desværre er ved at blive en 
kedelig regel, håber Dennis Kristensen.
 
”Desværre har sagen om Vejlegården vist, at man 
fra politisk hold spekulerer i dybe anslag mod den 
danske model. Det er ikke første gang, at de kri-
stelige angriber modellen. Men hvis forslagene fra 
Venstre og Dansk Folkeparti om at indskrænke 
reglerne for kampskridt skulle blive til virkelighed 

under en fremtidig regering, så vil vi blive over-
strømmet med både nye arbejdsgiverforeninger og 
nye alternative fagbevægelser. De vil naturligvis 
være parate til at underbyde hinanden, ligesom 
Kristelig Arbejdsgiverforening og Krifa har gjort 
det i den aktuelle sag. Det eneste sikre er, at en 
sådan konkurrence vil føre til klart lavere lønninger, 
ringere arbejdsvilkår og social armod for titusinder 
af danskere,” siger Dennis Kristensen.
 
”I bund og grund sikrer Arbejdsrettens dom i dag, 
at vi fremover har en mulighed for at håndhæve 
overenskomsterne. Det burde være en selvfølge. 
Men vi er glade for, at Arbejdsretten nu også siger, 
at det er en selvfølge,” siger Dennis Kristensen.
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Der skal tages bedre hånd om svært spiseforstyrrede
Indsat af Jesper Priskorn 

Kommunernes opfølgende hjælp til personer 
med svær spiseforstyrrelse, som udskrives 
fra psykiatrien, er ikke god nok. Regionerne 
foreslår en ny model, der skal sikre en social 
indsats af høj kvalitet og mindske antallet af 
genindlæggelser

Regionerne har udarbejdet et nyt udspil, ”Et liv til 
forskel - bedre social rehabilitering af mennesker 
med svær spiseforstyrrelse”, som skal sikre, at 
fl ere personer med svær spiseforstyrrelse kommer 
hurtigt tilbage til et normalt liv. 
- Sådan som systemet er skruet sammen i dag, er 
mennesker med svær spiseforstyrrelse ikke sikret 
kvalifi ceret social hjælp. Det har ulykkelige konse-
kvenser for den enkelte, fordi sygdommen trækkes 
i langdrag og risikerer at blive kronisk. Det betyder, 
at fl ere end nødvendigt får tilbagefald og forbliver 
patienter. En bedre og mere sammenhængende 
opfølgning vil ikke kun være til gavn for den enkel-
te, men også være billigere for samfundet på sigt, 
siger næstformand i Danske Regioner, Carl Holst. 
Personer, som lider af svær anoreksi og bulimi, bli-
ver behandlet i psykiatrien og i børne- og ungdoms-
psykiatrien. Når behandlingen efter en indlæggelse 
er færdig, og de udskrives, er det kommunernes 
ansvar at stå for rehabilitering - dvs. sikre tilba-
gevenden til et normalt liv. I dag er kommunerne 
ikke forpligtet til at følge psykiatriens anbefalinger 
i forhold til den enkelte patient.   
Ifølge psykiatere, som behandler de svært spise-
forstyrrede, kræver det en ganske særlig social-
faglig erfaring og ekspertise at støtte denne type 
af patienter og undgå tilbagefald. Den ekspertise 
fi ndes i dag på ganske få bosteder, som netop har 
specialiseret sig i at behandle mennesker med 
svære spiseforstyrrelser. 
- Vi udskriver patienter, som vi er næsten sikre på 
at se igen, fordi de ikke får den nødvendige sociale 
støtte, når de udskrives fra en indlæggelse. Men 
vi kan ikke forlænge færdigbehandlede patien-
ters indlæggelse, da der er andre patienter, der 
også har behov for hjælp, siger leder af Center 
for Spiseforstyrrelse i Risskov, overlæge Kristian 
Rokkedal. 

Specialeplan kan sikre bedre behandling
Danske Regioner foreslår med det nye udspil, at 
der laves en specialeplan for det højtspecialiserede 
socialområde, som rehabiliteringen af svære spise-
forstyrrelser hører under. Specialeplanlægningen 
bruges også  i sundhedsvæsenet, hvor den sæt-
ter krav til uddannelse, kapacitet og kvalitet i den 
indsats, der laves på et område. Regionerne me-
ner, at der er behov for en række intensive døgn-
tilbud til mennesker med svære spiseforstyrrelser 
landet over. 

Desuden skal det sikres, at kommunerne i højere 
grad følger op på psykiatriens anbefalinger i for-
hold til at benytte de højt specialiserede tilbud og 
samarbejde med psykiatrien om patienterne. 
Derfor foreslår Danske Regioner, at det i fremti-
den skal være regionerne, der leverer den højt 
specialiserede indsats til mennesker med svære 
spiseforstyrrelser. Kommunerne skal - gennem 
fastlagte kriterier for kvalitet og en ny økonomisk 
model - få bedre mulighed for at give deres bor-
gere med svær spiseforstyrrelse en indsats, der 
bygger på specialviden. 

- Hvis vi skal sikre en mere helstøbt og succesfuld 
behandling, så er der behov for, at vi gør op med 
den økonomiske kassetænkning på området. Re-
gionerne er parate til at rykke på dette område. 
Det håber vi også regeringen og kommunerne er, 
siger Carl Holst. 
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Det er langt fra kun FOA og PenSam der har problemer på 
pensions markedet – se nedenfor……..

Fagforbund til angreb på pensionsmæglere
Klippet i A4 – forkortet af redaktionen

Dyre mellemmænd koster privatansatte millioner 
af pensionskroner hvert år, mener fagforbund. Den 
enkelte lønmodtager kan miste over 100.000 kro-
ner, lyder et skøn. Forbundene kritiserer mæglere 
for at mele deres egne kager, når fi rmaer sender 
deres pensionsordninger i udbud. Derfor kræver 
de strammere lovgivning.

Flere hundrede millioner kroner fl yder hvert år stille 
og roligt fra de privatansattes pensionsopsparinger 
ned i lommerne på såkaldte pensionsmæglere. Det 
sker, når virksomheder sender ansattes pensions-
ordninger i udbud. Mæglerne mener selv, at de er 
alle pengene værd. Men fl ere fagforbund er mere 
end skeptiske.

»Pensionsmæglerne spiser af vores medlemmers 
pensionsindbetalinger. Sådan nogle mæglere lever 
ikke af kærlighed og kildevand alene,« siger Simon 
Tøgern, formand for HK/Privat.

Han påpeger, at mæglerne har fl ere kasketter på, 
når de varetager udbud af pensionsordninger. De 
kan tilrettelægge et udbud, så ordren havner hos 
det pensionsselskab, som vil sikre mægleren den 
største indtjening. Og det skaber alvorlig
tvivl om mæglernes uvildighed, mener Simon Tø-
gern.

Frygt for falske lodder
»Når en mægler råder en virksomhed omkring pen-
sion, skal rådgivningen være uvildig. Ellers risikerer 
virksomheden – og i sidste ende lønmodtagerne 
– at få en dyrere og dårligere løsning. Men mæg-
lerne kan have en interesse i, hvordan et udbud 
skrues sammen, og hvem der vinder det. Der bør 
ikke kunne være tvivl om mæglernes uvildighed,« 
siger han.
Og heller ikke arbejdsgiverne føler sig helt trygge 
ved at lægge de ansattes pensioner i hænderne 
på mæglerne.
»Det kan være fi nt nok at bruge mæglere til at 
screene markedet og vælge en ordning. Men det 
skal være ret sikkert, at der ikke er falske lodder 
i vægtskålen, så mæglerne bruger deres position 
til at score en selvstændig gevinst,« siger under-
direktør i Dansk
Arbejdsgiverforening Steen Müntzberg.

Uvildighed er guld værd
Det handler om sikringen af den tredje alder. Og 
der er store summer på spil.
Alle offentligt ansatte sætter penge til side til al-

derdommen gennem en såkaldt arbejdsmarkeds-
pension. Det gør en del af de privatansatte også. 
Resten kan gennem deres arbejde blive omfattet 
af en fi rmapension, oprettet af deres arbejdsgiver 
og placeret hos et pensionsselskab, der opererer 
på kommercielle markedsvilkår.

Præcis hvor mange der er af den slags ordninger, 
vides ikke. Men et skøn i branchen går på, at alene 
de to største selskaber, PFA og Danica, administre-
rer op mod en halv million
ordninger.

Pensionsselskaberne kæmper om markedsande-
le, og på den kampplads har pensionsmæglerne 
skabt sig en uhyre lukrativ forretning. I stedet for 
at hver enkelt virksomhed skal sætte sig ind i de 
uhyre komplicerede spilleregler på pensionsom-
rådet, tilbyder mæglerne at bruge deres specia-
liserede viden til at forhandle bedre og billigere 
pensionsordninger for de ansatte med pensions-
selskaberne.

»Vi kan levere en vare, som pensionsselskaberne 
ikke kan. 
Og det er uvildighed og uafhængighed. En mæg-
ler er uvildig.
Han er kundens mand,« siger direktøren for mæg-
lernes brancheorganisation, Forsikringsmæglerfor-
eningen, Flemming Kosakewitsch.
Og rollen som uvildig mellemmand er der penge 
i.
I 2011 omsatte de 150 mæglere for lidt over 1,1 
milliard kroner. Ifølge brancheforeningen kommer 
en tredjedel af beløbet, mere end 350 millioner 
kroner, fra pension, mens resten ligger på forsik-
ringsområdet.



7 Vingefanget januar 2013

Enkle greb giver bedre forløb

Stemningen var høj og nysgerrigheden stor, da 
over 400 deltagere fra hele psykiatrien var sam-
let i Odense Congress Center den 19. november 
2012 for at se og høre om resultaterne af 33 sam-
arbejdsprojekter under Psykiatri på Tværs. 
- Jo mere man samarbejder, jo længere kan man 
komme, fordi det gode forløb for mennesker med 
psykiske lidelser forbedres, lød hovedbudskabet 
blandt andet fra Danske Regioners formand Bent 
Hansen. Og fordi samarbejde skaber arbejdsplad-
ser med større arbejdsglæde og højere tilfredshed 
blandt mennesker, der hver dag får hjælp i psy-
kiatrien.

Resultaterne i projekterne taler deres tydelige 
sprog: Med ganske få midler, enkle greb og ikke 
mindst tættere samarbejde kan der skabes store 
resultater. Det er ikke kun resultater i form af 
bedre dialog eller mere samarbejde på tværs, men 
helt konkrete resultater som f.eks. reduceret me-
dicinforbrug og justeret medicinering, håndtering 
af tavshedspligt og adgang til indsamling af op-
lysninger fra bekymrede borgere om mennesker 
med behov for hjælp. 

Der var masser af inspi-
ration og videndeling, da 
Psykiatri på Tværs præ-
senterede resultaterne af 
33 samarbejdsprojekter på 
Psykiatriens Dag

Nu skal der arbejdes videre ude omkring på de 
enkelte arbejdspladser, og vidensdelingen skal ud-
mønte sig i nye samarbejdsprojekter på tværs af 
psykiatrien med fokus på de enkle, kloge løsninger. 
Efter Psykiatriens Dag og som opsummering på alle 
resultaterne af Psykiatri på Tværs er konklusionen 
klar: Alle vinder, hvis samarbejdet på tværs af fag 
og sektorer bliver bedre. 

Fakta: 
Psykiatri på Tværs er et samarbejde mellem Dan-
ske Regioner, KL, FOA, Sundhedskartellet og So-
cialpædagogernes Landsforbund. Formålet er at 
skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser i 
behandlings- og socialpsykiatrien, og dermed sikre 
mennesker med psykiske lidelser og deres pårø-
rende den rette og effektive hjælp. 

(Læs mere på næste side)
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Psykiatrien i Region Midtjylland fl ot præsenteret 
på stor konference

Det er FOA – Fag og arbejde, Sundhedskartellet, 
Socialpædagogernes Landsforbund, KL og Danske 
Regioner, der er gået sammen om at skabe bedre 
og mere attraktive arbejdspladser i behandlings- og 
socialpsykiatrien med projektet Psykiatri på tværs.
Medarbejdere og ledere i kommuner og regio-
ner har i forbindelse med projektet haft mulighed 
for at søge op til 100.000 kroner til projek-
ter, der styrker det tværfaglige samarbejde, og 
ud af 70 ansøgninger er 34 projekter valgt ud.
Af disse 34 projekter er psykiatrien i Region 
Midtjylland involveret i syv projekter, som al-
le er beskrevet i folderen 34 projekter på tværs.
 

Alle vinder, hvis samarbejdet 
på tværs af fag og sektorer i 
behandlings- og socialpsyki-
atrien bliver endnu bedre. 
Det er udgangspunktet for 
projektet ’Psykiatri på Tværs, 
som præsenteres på en stor 
konference i Odense i dag, 
mandag den 19. november.

Særlig præsentation af Tangkærs 
sundhedsprojekt
På konferencen får repræsentanter fra det psy-
kosociale botilbud for voksne, Tangkær, som et 
af to projekter, mulighed for at præsentere sit 
sundhedsprojekt for alle konferencens deltagere. 
Og herudover er Tangkærprojektet et af 10 pro-
jekter, der også har en workshop på konferencen. 
Tangkærs sundhedsprojekt handler om Tang-
kærs, lokalpsykiatriens og de privatpraktiserende 
lægers samarbejde om at sikre en koordineret, 
sammenhængende indsats mellem handleplaner 
og behandlingsplaner samt have et øget fokus på 
det somatiske helbred for borgerne på Tangkær. 
På konferencen vil resultater af de 34 projekter 
blive overrakt til af sundheds- og forebyggelses-
minister Astrid Krag.

Fleksjobreform en knytnæve
Indsat af Jesper Priskorn

Regeringens fl eksjobreform vil medføre en 
massiv sænkning af lønnen for fl eksjobbere. 
En uspiselig reform, der er en knytnæve mod 
de svageste på arbejdsmarkedet, lyder det 
fra FOA.
Fleksjobberne er som udgangspunkt omfattet af 
overenskomsterne i regeringens reform af fl eksjob-
ordningen, der bliver behandlet i dag i Folketinget. 
Men reformen åbner for en ladeport af udnyttelse 
af de mest sårbare på arbejdsmarkedet.
 ”Regeringens reform vil kort og godt betyde, at 
arbejdsgiverne for fremtiden kan tvinge en fl eks-
jobber til at acceptere en langt lavere løn, end den 
der står i overenskomsten”, siger Dennis Kristen-
sen, forbundsformand i FOA.
 
Beskæftigelsesministeren har nemlig i lovforsla-
get forudsat, at der skal kunne beregnes en løn, 
som svarer til den pågældendes arbejdsevne. Det 
vil sige et krav om, at man skal kunne afl ønne en 
person, der tidsmæssigt er i stand til at arbejde i 
20 timer ugentligt, med løn for 10 timer, hvis ved-
kommendes arbejdsintensitet er 50 procent.
Og hvis overenskomsten ikke giver mulighed for 
sådan en form for afl ønning, ønsker beskæftigel-

sesminister, Mette Frederiksen, 
via lovgivningen, at tilsidesætte 
overenskomsten uden, at de fag-
lige organisationer bliver inddra-
get.
”Beskæftigelsesministeren giver 
arbejdsgiverne alle muligheder for 
at udnytte fl eksjobbere. Arbejds-
giverne kan med den nye ordning give et latterligt 
lavt bud, der er langt under overenskomsten, og 
fl eksjobberen kan ikke sige nej for så ryger for-
sørgelsesgrundlaget fra jobcentret”, siger Dennis 
Kristensen og fortsætter:
”Og samtidig har vi som faglige organisation ingen 
mulighed for at beskytte medlemmet mod denne 
udnyttelse. Reformen er en knytnæve vendt di-
rekte mod de svageste på arbejdsmarkedet.”
Han mener, at beskæftigelsesministerens fl eksjo-
breform er et direkte angreb på den danske mo-
del.
”Jeg synes ærlig talt, det ville klæde en social-
demokrat at overlade overenskomstspørgsmål til 
arbejdsmarkedets parter. Men socialdemokraterne 
har tilsyneladende ikke den store tillid til den dan-
ske model.”



9 Vingefanget januar 2013

Generalforsamling FOA - Psykiatri Århus 
D. 19. 03. 2013 

kl. 18.00 i ”Den Gamle Festsal” - på Aarhus Universitetshospital, Risskov

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 
Formand  2 år Jesper Priskorn

Bestyrelsesmedlem  2 år Peter Bugge

Næstformandssupl.  1 år Bent Lykke 

Kasserersupl.  1 år Anna Jensen

1. Bestyrelsesssupl.  1 år Tove Lilmoes

2. Bestyrelsesssupl.  1 år Britt Graabæk

Bilagskontrollant  2 år Erik Sindal

Bi lagskontrollantsupl.      1 år Tove Lilmoes

Fanebærersupl.   1 år Peter Bugge 

Evt. valg i henhold til klublovenes § 4, stk. 8

 8. EVENTUELT

 Der vil under spisningen være mulighed for at vælge en faggrupperepræsentant for 

 Værkstedsassistenterne og Plejerne. 

 Samt en sektorbestyrelsesrepræsentant for plejerne/værkstedsassistenterne og suppleanter for disse.

 

 GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I PSYKIATRISK HOSPITALS GAMLE FESTSAL - 

 ( v/tårnbygningen) - SPISNING KL. 17.30 - 18.00
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Forslag om fri formueforvalter
 

De seneste dage har både tv og aviser haft en del 
omtale af kommende muligheder for mere valg-
frihed i forbindelse med opsparingen til pension 
i PenSam.
 
Arbejdsmarkedspensionerne i PenSam indeholder 
dels opsparing til pension, og dels forsikringer der 
giver ret til udbetalinger ved død, sygdom og in-
validitet.

Forslaget drejer sig om, hvem der skal 
investere opsparingen til pension
FOA vil til de kommende overenskomstforhand-
linger stille forslag om, at den enkelte selv skal 
kunne vælge en ekstern forvalter til at investere 
den del af indbetalingen til pensionsordningen, der 
går til alderspension. Det vil sige, at den enkelte 
kan vælge fortsat at lade PenSam stå for investe-
ringerne eller vælge at lade en anden forvalter stå 
for denne del. 
 

Forsikringerne i pensionsordningen berøres ikke af 
forslaget. FOA ønsker fortsat, at PenSam skal for-
valte de kollektive solidariske forsikringsordninger 
i pensionsordningerne i PenSam samt stå for ind- 
og udbetalinger til og fra pensionsordningen.

Forslaget er ikke vedtaget endnu
FOA har stillet forslaget som et krav til de kom-
mende overenskomstforhandlinger i 2013, men der 
er ikke truffet nogen beslutning endnu.
 
Fra PenSam’s side hilser vi forslaget om større 
valgfrihed velkommen. Da forslaget stadig ”kun” 
er et krav til overenskomstforhandlingerne, er det 
for tidligt at sige noget konkret om, hvordan en 
given model kommer til at se ud. 

Færre børn og unge venter i psykiatrien
Gennem det seneste år er der sket et 
markant fald i antallet af børn og unge, 
der venter mere end to måneder på be-
handling i psykiatrien

Det sker samtidig med, at antallet af sengedage 
og ambulante besøg på børne- og ungepsykiatri-
ske afdelinger er steget med henholdsvis 8 og 14 
procent i løbet af det seneste år. Det viser nye tal 
fra Danske Regioner.

Udviklingen vækker glæde hos formanden for Dan-
ske Regioners Social- og Psykiatriudvalg, Flem-
ming Stenild.
- Man skal huske på, at faldet i ventetiderne er 
sket samtidig med, at antallet af henvisninger er 
steget. Det vil sige, at fl ere patienter skal tilses, 
siger Flemming Stenild og fortsætter: 
- Regionerne har ydet en målrettet indsats for at 
presse ventetiden i bund. Blandt andet ved at etab-
lere udredningsklinikker, indgå aftaler om merar-
bejde og andre initiativer, der har været med til at 
afvikle den pukkel, der har været på området.

Færre venter over to måneder
I juli 2012 var der 448 børn og unge, der ven-
tede på psykiatrisk behandling i over to måneder. 
Det er en halvering af ventelisten på blot ét år.  
Den positive udvikling er især sket mellem oktober 
2011 og januar 2012. Her faldt antallet af børn og 
unge, der ventede over to måneder, med 45 pro-
cent. Sideløbende har der i løbet af 2012 været et 
mindre fald i antallet af børn og unge, der venter 
i under to måneder.
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Historisk barske KL-krav
Der er tale om historisk barske og ideologiske 
KL-krav til de kommende offentlige overens-
komstforhandlinger, mener FOA.

”Vi er klar over, at landet er i en vanskelig situa-
tion, og at der ikke er plads til høje lønstigninger. 
Havde kommunerne ladet den stå der, så syntes 
jeg, at det var helt i orden. Men det er stærkt 
nedslående læsning at bladre igennem KLs nye 
overenskomstkrav til gammeldags kommandole-
delse, krav om færre tillidsrepræsentant-beskyt-
tede, krav om hårdere vilkår for seniorer, og krav 
om ikke at betale, når man inddrager fridage. Det 
er rene ideologiske krav, og en række af dem vil 
vi kæmpe med næb og klør imod,” siger FOAs for-
mand Dennis Kristensen.
 
”Jeg synes grundlæggende ikke, at det klæder KL 
med så stærk en ideologisk linje. Kommunernes 
fællesskab har haft en værdi af at være samlen-
de for fl ere politiske linjer og for både brugere, 
borgere og medarbejdere. Nu går man stærkt og 
målrettet ind på arbejdsgiverside. Man bliver al-
vorligt bekymret, når man blandt kravene til FOA 
kan fi nde et KL-krav om, at arbejdsgiverne nu skal 
have lov til at aftale med den enkelte medarbejder, 
at man kan arbejde over uden at få overtidsbeta-
ling,” nævner Dennis Kristensen.
 
”KL har valgt at bruge krisen som afsæt for at rulle 
en række lønmodtagergoder tilbage. Det tegner på 
ingen måde nemt at nå til enighed, og ansvaret for 
det ligger nu i første række hos KL. KL har ret i at 

udfordringerne i disse år er store. Men det kalder i 
den grad på fælles svar – og ikke den gammeldags 
arbejdsgiverrolle” mener Dennis Kristensen.
 
”Et andet eksempel på den ideologiske linje er se-
niordagene. Siden 2008 har vi været enige med 
arbejdsgiverne om, at det gælder om at holde se-
niorerne længere på arbejdsmarkedet, og en af 
metoderne er at tilbyde dem seniordage, så presset 
på den enkelte lempes en smule. De spæde resul-
tater af ordningen er rigtig gode. Nu har folketinget 
så stort set fjernet efterlønnen og sat pensionsal-
deren op. Svaret burde være, at der nu er endnu 
mere brug for seniordagene, så medarbejderne kan 
klare den længere arbejdstid. Men svaret fra KL er i 
stedet et krav om at forringe ordningen væsentligt 
ved at sætte aldersgrænsen op. Det giver ingen 
mening, hvis det drejer sig om personalepleje eller 
hensynet til at få folk til at blive på arbejdsmar-
kedet. Det er en benhård arbejdsgiverlinje,” siger 
Dennis Kristensen.
 
FOA vender sig også stærkt imod de nye krav om, 
at en række medarbejdervalgte tillidsrepræsen-
tantgrupper ikke længere skal være beskyttet mod 
afsked. Tværtimod vil FOA stille krav om yderligere 
tillidsrepræsentantbeskyttelse.
 
”Men der er ét krav, som jeg synes giver mening. 
KL vil gerne forenkle og slanke antallet af over-
enskomster. Det er trods alt et krav, der peger 
fremad, og her kan vi forhåbentlig nå en løsning i 
god forståelse,” siger Dennis Kristensen.

Historiske overenskomster uden fælles lønkrav
De kommunalt ansatte kommer ikke til at 
lægge overenskomstkrav på kommunernes 
bord, der indeholder fælles krav om lønstig-
ninger. FOA er målløs over situationen.

Lønstigningerne skal nu i stedet forhandles mel-
lem kommunerne og de enkelte forbund. Det er 
spørgsmålet om et særligt løft for de lavtlønnede, 
der skiller vandene i de kommunalt ansatte fælles 
forhandlingssamarbejde KTO (Kommunale Tjene-
stemænd og Overenskomstansatte).
 
”Fra LO-gruppernes side har vi ønsket at rejse 
krav om lønstigninger til alle med en ekstra løn-
stigning til de lavtlønnede,” siger Dennis Kristen-
sen, formand for FOA, som også er formand for 
LO-grupperne.
 
”Vi står midt i en dyb økonomisk krise, og vi har 
allerede én gang indgået overenskomster for de 
ansatte i kommunerne med et meget beskedent 
indhold og med beskedne lønstigninger. Udsigter-
ne for de kommende forhandlinger ser lige så dy-
stre ud. Men netop under en krise er der brug for 

solidaritet, og det er den solidaritet, vi ønsker at 
kunne se i KTO’s lønkrav. Det lykkedes desværre 
ikke, og det ærgrer jeg mig rigtigt meget over,” 
siger Dennis Kristensen.
”Alle vil naturligvis gerne have så store lønstignin-
ger som muligt, men mælken stiger altså lige så 
meget for den lavestlønnede som for den højest 
lønnede. Derfor er det også de lavt og lavere løn-
nede, der rammes hårdest af krisen.”
 
”Vi kunne desværre ikke blive enige i KTO om at 
sikre lavtlønnede det ekstra løft, som krisen be-
rettiger til. Alle skal naturligvis have lønstignin-
ger, men når vi kun ville kunne blive enige om at 
kræve, at lønnen skal stige med samme procent 
for både de højtlønnede og de lavtlønnede, så får 
de lavtlønnede absolut mindst i kroner og øre. Det 
er jo tre gange så sjovt at få 1 procent i lønstig-
ning af en årsløn på 600.000 kr., som det er at få 
1 procent af en årsløn på 200.000 kr. Det var lige 
præcist dét, vi gerne ville have skabt en solidarisk 
løsning på. Nu lykkes det ikke, og det gør over-
enskomstforhandlingerne ekstra spegede”, siger 
Dennis Kristensen.
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Kapacitet og kvalitet er i fokus i psykiatrien
Antallet af patienter i psykiatrien er steget 
markant de senere år. I takt hermed har re-
gionerne udvidet kapaciteten betydeligt og 
samtidig holdt økonomien nogenlunde i ro. Nu 
vil regionerne øge kvaliteten i psykiatrien
I en ny benchmarkingrapport sammenlignes regio-
nernes aktivitet og økonomi på psykiatriområdet i 
2011. Rapporten er en opdatering af tidligere rap-
porter for 2009 og 2010.

Af den nye rapport fremgår, at regionerne behand-
ler stadig fl ere patienter, uden at driftsudgifterne 
er fulgt proportionalt med. Dermed har regioner-
ne formået at imødegå et stadigt stigende behov 
for psykiatrisk behandling inden for stagnerende 
økonomiske rammer. Især børne- og ungdoms-
psykiatrien har præsteret meget store aktivitets-
udvidelser.

Fig. 1. Udvikling i antallet af pa-
tienter og driftsudgifterne i psy-
kiatrien, indeks (2007=100) 

Kilde: Sygehusenes regnskabsop-
lysninger, Landspatientregistret 

Siden 2007 er antallet af patienter i 
børne- og ungdomspsykiatrien ste-
get med over 50 procent, alt imens 
driftsudgifterne kun er steget ca. 15 
procent. I voksenpsykiatrien er an-
tallet af patienter steget 10 procent, 
mens driftsudgifterne er steget ca. 
7 procent. 

Udbygningen i børne- og 
ungdomspsykiatrien
Sundhedsstyrelsen har tidligere sat 
som mål, at 1,8 procent af en bør-
neårgang tilhører målgruppen for 
børne- og ungdomspsykiatrien. Må-
let blev sat på et tidspunkt, hvor under én procent 
af en børneårgang var i behandling. 
Benchmarkingrapporten viser, at regionerne i 2011 
behandlede 1,9 procent af en børneårgang. Der 
er intet i den hidtidige udvikling, der tyder på, at 
andelen af børn og unge i behandling vil stagnere 
eller falde - tværtimod.

Fig. 2. Andel børn og unge i behandling 

Kilde: Sygehusenes regnskabsoplysninger, Landspatient-
registret 

Kvalitet i psykiatrien
Benchmarkingrapporterne sætter fokus på en 
række regionale forskelle i behandlingstilbuddet 
og praksis i psykiatrien, og er et værdifuldt ind-

spark til dialogen mellem regionerne om behand-
lingspraksis. 
For sikre en mere ensartet udredning og behand-
ling af høj kvalitet indføres fra 1. januar 2013 
standardiserede ambulante pakkeforløb for ni ikke-
psykotiske diagnoser i voksenpsykiatrien. Pakke-
forløbene indføres i alle fem regioner. Udover en 
beskrivelse af det forventede behandlingsforløb, er 
der i pakkerne systematisk screening for KRAM-
faktorer og inddragelse af pårørende.   
I 2013 vil der blive indført pakker for de resterende 
ikke-psykotiske områder i voksenpsykiatrien. Til-
svarende indføres udredningspakker i børne- og 
ungdomspsykiatrien inden sommeren 2013. 
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Otte nye boliger indviet på Tangkær
Bostedet Tangkær på Djursland har den 30. no-
vember indviet otte nye boliger til borgere med
den svære demenslidelse, Huntingtons sygdom.
De nye boliger hører under Tangkærs afdeling »Bo-
miljø HS« i Ørsted. Udvidelsen af boliger
sker, fordi der fortsat er stor efterspørgsel på det 
højt specialiserede tilbud for borgere med
Huntington på Tangkær. På landsplan fi ndes der 
kun to andre tilsvarende tilbud, men kun
Tangkær er regionalt drevet.
Med udvidelsen kan Tangkær fremover yde støtte 
til 16 mennesker med Huntingtons
Sygdom, der typisk rammer yngre mennesker.

Udover de otte nye boliger til beboere med Hun-
tingtons syg-
dom blev der 
også indviet 
fem moderni-
serede boliger 
til mennesker 
med skizofreni, 
personligheds-
forstyrrelser 
eller andre
svære sindsli-
delser.

Skattereformen - hvad skal du være opmærksom på? 
Der er vedtaget en ny skattereform med virkning for 2013 og frem. 

Du får brev fra PenSam inden udgangen af 2012, hvis skattereformen har betydning 
for din pensionsordning. 

I forhold til pension har skattereformen kun betydning for dig, hvis du sparer op til en engangsudbetaling i form af: 
• En alderssum og/eller 

• En kapitalpension
 Reformen ændrer altså ikke noget ved skatteforholdene omkring den 
livsvarige alderspension. 
 
Reformen har især betydning på to punkter:

• Fra 1. januar 2013 kan der ikke længere indbetales til alderssum og kapitalpension. I pensionsordningen 
vil nye indbetalinger fremover gå til livsvarig alderspension. Vi er ved at undersøge mulighederne for at 
tilbyde et nyt pensionsprodukt. 

• Reformen åbner mulighed for, at man i 2013 kan betale en lavere afgift af sin nuværende opsparing end 
normalt - enten ved udbetaling (hvis man er over 60 år) eller ved at betale afgiften på forhånd. 

I første omgang behøver du ikke at foretage dig noget. Vi informerer dig, når og hvis du skal gøre noget. Din 
eksisterende opsparing til alderssum eller kapitalpension bliver stående på uændrede vilkår.
 Er du fyldt 60 år, og har du planer om at få din alderssum eller kapitalpension udbetalt i år, vil vi opfordre dig til at 
overveje at vente til i 2013, hvor du kan betale en lidt lavere afgift.
 Enkelte forsikringer med engangsudbetaling ved død bliver også berørt af skattereformen. De berørte kunder vil få 
direkte besked om disse ændringer.

 Skattereformen og din forskudsopgørelse
SKAT har i forskudsopgørelserne for 2013 forsøgt bedst muligt at tage højde for de ændringer, skattereformen 
medfører i forhold til fradrag og beskatning af indbetaling til pension. 

 

Hvis du er berørt af ændringerne i skattereformen, får du brev fra os. På baggrund af brevet vil du kunne tage 
stilling til, om du har brug for at ændre på din forskudsregistrering hos SKAT. 
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Nu kan alle bedre se, hvad de vil få i pension 

På pensionsoverblikket i år får alle kunder vist størrelsen af den livsvarige 
alderspension som en prognose. For en del kunder betyder 
det, at pensionen vil være betydeligt større end sidst. Få 
forklaringen her. 
  
Når vi beregner, hvor stor en pension, du kan få i fremtiden, 
kalder man det en prognose. En prognose er en forudsigelse af, 
hvad du kan få i pension, når du når frem til pensionsalderen. 
  
De fleste pensionsselskaber viser kundernes pension som en 
prognose. Det har vi i PenSam hidtil kun gjort for en del af 
kunderne. Nu er det alle kunder i PenSam, der får pensionen 
vist som en prognose.   

Prognosen giver dig et realistisk indtryk 
For at du kan få et realistisk indtryk af, hvad du kan få udbetalt som pensionist, er det ikke 
nok kun at se på, hvad du indtil nu har sparet op til din pension. Du er også nødt til at 
medregne, hvad du sandsynligvis vil fortsætte med at spare op og få i forrentning. 
  
 
Prognosen bygger altså på: 
  

1. Hvad du har sparet op og fået i forrentning indtil nu  

Dette beløb er "Værdien af din pension".  Du finder ved det at logge på og se dit 
pensionsoverblik. 

2. Hvad vi forventer, at du indbetaler fremover  
3. En forventet årlig forrentning på op til 3,25% 

Med en prognose får du et bedre indtryk af, hvad du kan forvente at få i pension, så du 
kan bedømme, om din indtægt som pensionist vil være stor nok.  

En prognose er ikke nogen garanti 
Du skal være opmærksom på, at en prognose for pensionen ikke er nogen garanti. Det 
kræver, at forudsætningerne for prognosen holder. Altså at du fortsat og vedvarende 
indbetaler til pensionen frem til pensionsalderen, som du gør i dag, og at du får den 
forventede forrentning i årene fremover. 
  
Tager du for eksempel orlov eller går ned i tid, vil pensionen blive mindre. Omvendt vil 
pensionen blive større, hvis du indbetaler mere, for eksempel på grund af lønstigning eller 
fordi du går op i tid. 
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Overvægtige nægtes økonomisk hjælp
FOA har godt 40 sager, hvor medlemmernes over-
vægt giver afslag til revalidering, sygedagpenge, 
fl eksjob eller førtidspension. FOA mener, at kom-
munernes behandling er uanstændig.

”Tab dig – ellers kan du ikke få sygedagpenge”, 
sådan lyder den kontante melding fra Skive kom-
mune til en kvinde, der ellers har fået anerkendt sin 
diskusprolaps som arbejdsskade. Begrundelsen fra 
kommunen lyder, kvindens BMI-tal er for højt.
 
Og sagen fra Skive er langt fra enestående. 
 
En rundspørge, som FOA har foretaget blandt for-
bundets lokalafdelinger, viser, at der er godt 40 
sager, hvor folks overvægt har negativ betydning 
for retten til revalidering, fl eksjob, sygedagpenge 
eller førtidspension. En praksis som Mona Striib, 
næstformand i FOA, fi nder stærkt kritisabelt.
 
”Jeg mener, det er uanstændigt, at kommunerne 
ikke tager udgangspunkt i menneskets tilstand, 
som den er her og nu, men henviser til, at de først 
skal tabe sig, før de kan hjælpe dem økonomisk”, 
siger hun og fortsætter:
 
”Nogle er for tykke, andre er for tynde, men yder 
alligevel en god arbejdsindsats. Menneskers ud-
seende skal ikke komme dem til skade, når de 
bliver syge. ”
 
Kommunerne benytter sig af en bestemmelse i 
lovgivningen, der siger, at der ikke kan træffes 
afgørelse om ret til revalidering, fl eksjob, syge-
dagpenge eller førtidspension, hvis der er behand-
lingsmuligheder – eksempelvis vægttab.
 

Mona Striib mener, 
at behandlingen 
af de overvægtige 
nærmer sig diskri-
mination.
 
”De overvægtige 
bliver udstødt fra 
alle offentlige ydel-
ser og kan i bedste fald tildeles konstanthjælp. 
Det er som om, at der hersker en fordom om, at 
det er okay at tage pengene fra dem – for de er 
jo selv skyld i deres overvægt. Samtidig taler vi 
om, at overvægt er en folkesygdom, det hænger 
ikke sammen.”
 
Ankestyrelsen har tidligere i år slået fast, at en 
kommune kan stille krav om vægttab, og borge-
ren har pligt til at deltage. Men behandlingen skal 
ud fra en lægelig vurdering med rimelig sikkerhed 
kunne medføre en forbedret arbejdsevne.
 
Mona Striib er enig i, at vægttab kan være et led 
i en behandling, men understreger samtidigt, at 
den overvægtige ikke skal miste retten til syge-
dagpenge.
 
”Hvis den sygemeldte har glæde af behandling 
for overvægt, så bør sygedagpengene forlænges, 
så længe behandlingen foregår og indtil en anden 
varig løsning er fundet. Dette budskab vil vi gerne 
sende til regeringen, der har lovet at tage varig-
hedsbegrænsningen op til vurdering.
 
Se et klip med Helle Bundgaard, der føler sig dis-
krimineret, fordi hendes BMI-tal ikke er inden for 
normalen:

http://youtu.be/81B3br1rosQ

Psykiatrien jagter sundhedspersonale på Facebook
Dem, vi vil have fat på, er på Facebook. Derfor 
skal vi også være der. Det er baggrunden for, at 
Psykiatri og Social nu udbygger sin Facebook-
side ”Skarpe hjerne – varme hjerter”, med en 
applikation med ledige stillinger, hvor de fl este 
sundhedsfaglige stillinger slåes op.

Psykiatrien mangler speciallæger og har 
gennem det seneste halve år kørt en re-
krutteringskampagne over for læger og medi-
cinstuderende.

Formålet med Facebooksiden er at skabe stør-
re synlighed om de gode karrieremuligheder i 
psykiatrien, få en dialog med brugerne og i det 
hele taget opnå en bredere branding af psykia-
trien i Region Midtjylland. 
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SOSU-formand håber ledelsen værdsætter hospitalsansatte
Af: Anders Schou

Formanden for FOA Århus’ Social- og sundheds-
sektor, Jette Ohlsen, håber, at ledelsen virkelig 
værdsætter personalet på Århus Universitetsho-
spital, som Nyhedsavisen Dagens Medicin netop 
har kåret til landets bedste. 
- Det er et rigtigt fl ot resultat, som endda er op-
nået, samtidig med at de ansatte har opfyldt le-
delsens effektivitetskrav, og den store indsats 
håber jeg, at ledelsen sætter pris på, siger hun. 

Århus Universitetshospital blev en meget sikker 
vinder, da Dagens Medicin kårede det som bedst 

i 28 ud af 35 mulige 
specialer, mens ho-
spitalet ikke inden-
for noget speciale fi k 
en dårligere place-
ring end en 3. plads. 

D a g e n s  M e d i c i n 
har kåret hospitalet ud fra data for behand-
lingskvalitet, patienttilfredshedsundersøgelser 
samt en afstemning blandt avisens sundheds-
professionelle læsere, hovedsageligt læger. 

Syv teams med i projekt om at nedbringe tvang i psykiatrien
Indsat af Jesper Priskorn

Sundhedsstyrelsen har udpeget 29 projektteam fra 
hele landet til at deltage i det nationale gennem-
brudsprojekt ”Nedbringelse af tvang i Psykiatrien”, 
heraf syv team fra Region Midtjylland.

Projektet er et resultat af satspuljeaftalen for 2011- 
2014, hvor der er afsat midler til et nyt projekt om 
at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien 
efter gennembrudsmetoden.

Projektets formål er at nedbringe omfang og va-
righed af tvang i psykiatrien mest muligt.

Samtidig skal det sikres, at kvaliteten af den tvang, 
der anvendes, er så høj som muligt set fra et orga-
nisatorisk, fagligt og patientoplevet perspektiv.

I projektet vil der være særligt fokus på at anvende 
mentale og fysiske aktiviteter som redskaber til at 
nedbringe brugen af tvang. 

Der kan for eksempel være tale om undervisnings-
mæssige tilbud, mindfulness, musik, motion, mad-
lavning, dans mv.

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region 
Midtjylland er nationalt sekretariat for det

Fra Region Midtjylland deltager sengeafsnit for 
intensiv behandling og observation fra Regions-
psykiatrien Viborg-Skive, P4 og P1 fra Afdeling P, 
AUH Risskov, P1 fra Regionspsykiatrien Vest, O2 
fra Regionspsykiatrien Horsens, E2 fra Regions-
psykiatrien Randers samt M3 fra Afdeling M, AUH 
Risskov.

Jeg er en lidt ældre mand, men min genbo er en særdeles fl ot yngre dame. 
En dag så jeg hende komme over gaden med retning mod min ejendom, og så ringede hun på 
min dør. Jeg for ud og lukkede op. 

Hun så indtrængende på mig, og sagde: 
” Jeg er lige kommet hjem, og jeg trænger grusomt ti l sex, du ved, en rigti g god nat med masser 
af sprut og elskov – er du optaget i nat?” 

Jeg svarede: ”NEJ- jeg er ledig, har overhovedet ingen planer.” 
”Godt” sagde hun ”vil så være sød og passe min hund”! 
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Ændringer af ferieloven 
Af Jesper Priskorn

Folketinget vedtog den 24. april 2012 en række 
ændringer af ferieloven med virkning fra den 1. 
maj 2012. 

Den væsentligste ændring af 
ferieloven er følgende: 
Lønmodtagere, der bliver syge under deres ferie 
får ret til erstatningsferie. 

Baggrunden for ændringen af ferieloven er en dom 
fra EU-domstolen fra 2009. EU-domstolen fandt, at 
det var i strid med arbejdstidsdirektivet artikel 7 
stk.1, at en medarbejder, der var sygemeldt under 
en fastsat ferie, ikke fi k ret til, efter raskmelding at 
afholde sin årlige ferie på et andet tidspunkt end 
oprindeligt fastsat. 

Følgende betingelser skal være opfyldt for at få ret til erstatningsferie: 
Hvis lønmodtageren har optjent fuld ferieret på 25 
feriedage får lønmodtageren ret til erstatningsfe-
rie efter 5 sygedage under ferien i ferieåret, dvs. 
fra den 6. sygedag. Ved færre end 25 optjente 
feriedage er karensperioden tilsvarende kortere. 
Hvis eksempelvis lønmodtageren kun har optjent 
20 feriedage vil denne opnå ret til erstatningsferie 
efter 4 sygedage under ferien. 

For at få ret til erstatningsferie skal lønmodtageren 
melde sig syg til arbejdsgiveren den første syge-
dag under ferien, og lønmodtageren skal som ud-
gangspunkt kunne dokumentere sygdommen ved 
hjælp af en lægeerklæring. 

Arbejdsgiveren har altid mulighed for at stille løn-
modtageren bedre end loven foreskriver. Det er 
derfor op til arbejdsgiveren at vurdere om en læ-
geerklæring er nødvendig 
Lægeerklæringen skal gælde fra den første sy-
gedag og lønmodtageren skal selv betale for den 
lægelige dokumentation. 

Lønmodtageren skal også kunne dokumentere, 
at han/hun har været syg i de første 5 feriedage, 
som han/hun ikke kan få erstatningsferie for (ka-
renssygedagene). 
Hvis lønmodtageren bliver syg, mens denne er 
på ferie i udlandet skal lønmodtageren opsøge en 
læge og få en lægeerklæring. 

Lønmodtageren kan vælge at holde resten af den 
planlagte ferie i forlængelse af sin raskmelding ef-
ter de samme principper som for sygdom opstået 
før ferien 

Erstatningsferien skal lønmodtageren som ud-
gangspunkt holde senere i samme ferie år, det vil 
sige inden den 1. maj. Hvis det på grund af syg-
dom ikke kan lade sig gøre, kan erstatningsferien 
holdes i næste ferie år.
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ØJNE SOM SER I NATTEN!
Lidt kommentar om det 

omkringliggende liv på hospitalsmatriklen

Vinteren er i fuld gang på matriklen, og det 
er koldt som ikke set i lang tid. Patienterne 
er de samme. Kollegaerne er næsten de sam-
me. Og sidste men ikke mindst, ledelsen er 
sørme også den samme. Der blæser bare en 
kulde ind over matriklen - ledelsen var ikke 
helt tilfreds med sidste indlæg, om en histo-
rie fra virkeligheden i oktober nr.
Ledelsen har været meget opsat på at vi-
de hvem det er som skriver ”øjne som ser i 
natten”. Tillidsrepræsentanterne er blevet 
spurgt af deres afd.ledelser hvem det er. En 
af afdelingsledelserne er endda så interes-
seret i blades opbygning og økonomi, at de 
har spurgt ind til hvem der betaler for Vin-
gefanget.

Det skal her slås fast at FOA-Psykiatri ikke er bun-
det op på tilskud eller andre midler - det er ene og 
alene klubbens medlemmer der betaler for bladet 
via deres kontingent, og de har indfl ydelse på hvad 
der skrives - redaktionen og bestyrelsen i FOA-Psy-
kiatri er kun ansvarlig over for medlemmerne.
At nogen har haft interesse i klubben økonomi, lige 
efter en historie fra det virkelige liv, må jeg op-
fatte som, at de er blevet sure og stødt over ind-
lægget her i Vingefanget. Den virkelige historien 
har været omkring patientklagenævnet og de har 
svaret følgende

I går 6/11 2012 modtog vi svar fra Det Psykiatri-
ske Patientklagenævn i en sag vedr. klage over 
tvangsfi ksering, samt en påstået hårdhændet be-
handling fra personalets side.
Tvangsfi kseringen fandt sted den 13. juli 2012, 
og har været under en længere behandling forud 
for afgørelsen.
Da alle Afdelinger har haft afsnit med deltagende 
medarbejdere, og der i øvrigt har været bevågen-
hed omkring sagen, rundsendes derfor et kort re-
sume af afgørelsen.
Patientklagenævnet godkendte at pt. har 
været fi kseret med bælte, og at der foruden 
disse har været benyttet 2 håndremme og 1 
fodrem.
Betingelserne for tvangsfi ksering var opfyldt, 
ligesom det er vurderet at pt. ikke har været 

tvangsfi kseret længere end nødvendigt.
Patientklagenævnet fandt desuden ikke, at 
personalet i denne sag havde handlet forkert 
ift. håndteringen af fi kseringen.
Behandlingen af pt., herunder brugen af pu-
devår i denne forbindelse, stred i denne situa-
tion ikke imod hvad man kan forvente i en så 
hård fi ksering.

Hvad det er for en bevågenhed omkring sagen 
er jeg ikke helt klar over hvad der menes? Men 
vi har fået et resume..... men vi kan åbenbart 
ikke få hele afgørelsen, på trods af mange af 
os er en del af sagen....... 
Jeg har aldrig været i tvivl om at alarmholdet 
har handlet fagligt og professionelt korrekt ud 
fra den voldsomme episode. Der har så ba-
re lige manglet opbakning og erkendelse fra 
den lokale ledelse til personalet der kom for 
at hjælpe afsnittets personale og at der ikke 
skete personskade på de tilkaldte personale 
eller afsnittets personale. 
Men rart med en klar holdning og afgørelse 
fra patientklagenævnet.
Skulle den lokale ledelse have behov for at 
komme med udtalelser i forhold til oktober 
nummeret og dette indlæg, er de så velkom-
men til at sende et indlæg til Vingefanget og 
vi vil selvfølgelig bringe indlægget i dets fulde 
længde.

Vi påskønner faktisk den ytringsfrihed som 
Direktør Gert Pilgaard giver udtryk for på re-
gionens hjemmeside i forbindelse med artikler 
bragt i BT, citat:
Lad mig gøre det helt klart: alle medarbejdere 
i Psykiatri og Social har ytringsfrihed og må 
gerne udtale sig til pressen. Men vi har ikke 
pligt til det. Og hvis man hellere vil henvise til 
en overordnet, er det det, man skal gøre. 

For der ikke skal være nogen misforståelser - må 
kollegaer og ledelser meget gerne kommentere 
indlæg der har været i Vingefanget.
Vi ser gerne at klubbens medlemmer indsender 
kommentar og indlæg til bladet og vil de være 
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Effektiv forandring og udvikling 

Nødvendigheden 
af forandring 

Et klart og fælles 
idégrundlag 

Kapacitet til at 
gennemføre 
forandring 

Konkrete  

”first steps” 

= Succesrig 
forandring 
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idégrundlag 

Kapacitet til at 
gennemføre 
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= For lav 
prioritet 
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”first steps” 

= En hurtig 
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retning 

Nødvendigheden 
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 Konkrete  
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Nødvendigheden 
af forandring 

Et klart og fælles 
idégrundlag 

Kapacitet til at 
gennemføre 
forandring 

 = Arbejde uden 
nytte 

 

De bedste jule- og nytårs hilsner og pas nu på jer selv derude i natten og vi ses i 2013. 

anonyme, er det ok, redaktionen skal bare være 
bekendt med personen. 
Skulle nogen stadig være i tvivl om hvem jeg er, 
kan jeg oplyse, at jeg har været i det faglige sy-
stem i gennem mange år, både på matriklen og i 
FOA. Jeg været med i en del struktur-omlægnin-
ger i psykiatrien, ikke alle har været af det gode 
- men sådan er det jo. 

Men jeg har lært, at en succesrig forandring er af-
hængig af, at fi re faktorer er opfyldt:
-  at man kan se nødvendigheden af 
 forandring
-  at der er et klart og fælles idégrundlag
-  at der er kapacitet til at gennemføre 
 forandring
-  at man konkret kan tage de ”første skridt

Forslag om fri formueforvalter
De seneste dage har både tv og aviser haft en del 
omtale af kommende muligheder for mere valg-
frihed i forbindelse med opsparingen til pension 
i PenSam.
 
Arbejdsmarkedspensionerne i PenSam indeholder 
dels opsparing til pension, og dels forsikringer der 
giver ret til udbetalinger ved død, sygdom og in-
validitet.
Forslaget drejer sig om, hvem der skal investere 
opsparingen til pension
FOA vil til de kommende overenskomstforhand-
linger stille forslag om, at den enkelte selv skal 
kunne vælge en ekstern forvalter til at investere 
den del af indbetalingen til pensionsordningen, der 
går til alderspension. Det vil sige, at den enkelte 
kan vælge fortsat at lade PenSam stå for investe-
ringerne eller vælge at lade en anden forvalter stå 
for denne del. 
 

Forsikringerne i pensionsordningen berøres ikke af 
forslaget. FOA ønsker fortsat, at PenSam skal for-
valte de kollektive solidariske forsikringsordninger 
i pensionsordningerne i PenSam samt stå for ind- 
og udbetalinger til og fra pensionsordningen.
Forslaget er ikke vedtaget endnu
FOA har stillet forslaget som et krav til de kom-
mende overenskomstforhandlinger i 2013, men der 
er ikke truffet nogen beslutning endnu.
 
Fra PenSam’s side hilser vi forslaget om større 
valgfrihed velkommen. Da forslaget stadig ”kun” 
er et krav til overenskomstforhandlingerne, er det 
for tidligt at sige noget konkret om, hvordan en 
given model kommer til at se ud. 
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Nyt fra træningscentret ”Motionshulen” 
Af Jesper Priskorn

Træningscenteret har fået nye maskiner og det er 
blevet renoveret, malet og i det hele taget gjort 
mere indbydende.

Afdeling M har stået for dette og som den der be-
taler, vil de også bestemme mere over hvem og 
hvornår stedet bruges.

Personalet har fået ændrede trænings tider – disse 
er sendt ud og jeg regner også med de er hængt 
op i centeret.
Personaleforeningen blev spurgt – men det var 
afgjort at afd. M skulle have mere tid – dog lyk-
kedes det at alle vagtlag fortsat kan træne inden 
vagt – nogle dage om ugen.

Solariet er der stadigt – det er ikke fi nt mere, at 
have et sådan – så det er gemt væk – det er det 
samme sted som altid – men bag en låst dør – den 
samme nøgle som du bruger, for at komme ind i 
centeret og døren er mærket med – Personalefor-
eningen – møntboksen er ligeså indenfor.

HVIS du ikke er medlem…..

Så er dette et gratis tilbud til dig som ansat – du 
skal blot få din nærmeste leder til at udfylde en 
formular om nøglen.

God fornøjelse og Godt Nytår!
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Orientering fra Fællestillidsrepræsentant  
Af Bent Lykke Sørensen

Den ugentlig arbejdstid:
Da vi har  fået fl ere henvendelser vedr. planlæg-
ningen af den ugentlig arbejdstid, så vil jeg lige 
ridse op hvad der står i arbejdstidsaftalen for 2011 
§ 4 stk 3:
Ifølge Aftale om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden, § 6, stk. 2, må den 
gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 
48 timer inkl. overarbejde. Det betyder at der kun 
i ganske få tilfælde må planlægges med mere end 
48 timer og det er ved meget ekstreme sygdoms-
perioder og ved ferieperioder.

Nyt fra HMU Psykiatri og Social 
Region Midt Jylland
Proces for dannelsen af nye lokal- MED udvalg på 
de nye specialområder på socialområdet og prin-
cipper for sammensætning af udvalgene.
Der var fra fusions Med på specialområderne kom-
met forslag til de nye LMU`er på specialområderne 
og på formødet til HMU mødet var der en bred drøf-
telse af den måde som man i fusions Med havde 
håndteret dette på og der var fra medarbejderside 
en enighed om at dette måtte fusions Med lave om 
da den sammensætningen som fusions Med var 
kommet med der var der alt for mange AMR i de 
nye LMU`er. På HMU mødet blev det også drøftet 
og beslutningen blev at PSL ledelsen ville tage en 
drøftelse med de områdeleder for specialområdet 
for fi nde en mere hensigtsmæssig måde at sam-
men sætte LMU`er på så de blandt andet kom til 
at line den  sammensætningen som HMU har det 
vil sige at der max er 2 AMR og så er det TR og 
Medarbejderrepræsentanter der skal vælge i ste-
det for AMR.   

Udkast til rygepolitik for Psykiatri 
og Social i Region Midtjylland
Folketinget har i 2007 vedtaget en lov om røgfri 
miljøer. Loven trådte
i kraft den 15. august 2007. Loven er skærpet med 
virkning fra den 15. august 2012.
Den 24. oktober 2012 godkendte Regionsrådet 
Rygepolitik for Region Midtjylland. 
Rygepolitikken kan læses på www.rm.dk.
Rygepolitikken betyder, at Region Midtjyllands ar-
bejdspladser er røgfri. 
Det betyder konkret, at der ikke må ryges i re-
gionens lokaler, udendørs arealer og i regionens 
køretøjer. På den måde sikres, at medarbejdere, 
brugere og borgere, der færdes i regionens loka-
ler, ikke udsættes for tobaksrøg. Der kan imidlertid 
dispenseres lokalt fra rygeforbuddet.
Udkast til Rygepolitik for Psykiatri og Social er uar-
bejdet med afsæt i Region Midtjyllands rygepoli-
tik. Det bemærkes i den forbindelse, at udkast til 

Rygepolitik for Psykiatri og Social sidestiller elek-
troniske cigaretter med almindelige cigaretter i 
overensstemmelse med
Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Der skal i øvrigt henvises til Region Midtjyllands 
gratis tilbud om støtte til rygestop. Der forelig-
ger en oversigt over regionens tilbud i form af en 
pjece ”Vil du være røgfri?”. Pjecen kan rekvireres 
på www.rm.dk.

Borgere
• Der må ikke ryges i regionens bygninger, uden-
dørsarealer og køretøjer.
• Der må dog ske rygning i det fri i opstillede ryge-
skure, hvor disse ikke ligger i umiddelbar nærhed 
af indgange til regionens bygninger.
• Eventuel rygning skal foregå i det fri på en så-
dan måde, at andre ikke udsættes for tobaksrøg 
og dermed for passiv rygning.

Patienter
• Der må ikke ryges i regionens bygninger, uden-
dørsarealer og køretøjer.
• Der må dog ryges i det fri i opstillede rygeskure 
og afl ukkede gårdhaver, hvor disse ikke er place-
ret i umiddelbar nærhed af indgange til regionens 
bygninger.
• Rygning skal foregå i det fri på en sådan måde, 
at andre ikke udsættes for tobaksrøg og dermed 
for passiv rygning.
• Specifi kt omkring fi kserede patienter skal der 
udarbejdes lokale regler herom.

Brugere/beboere på voksensocialområdet
• Der må ikke ryges i regionens bygninger, uden-
dørsarealer og køretøjer.
• I boliger på voksensocialområdet kan den enkelte 
beboer beslutte, om der må ryges i det værelse 
eller den bolig, der tjener som den pågældendes 
private hjem. Beboere må dog ikke ryge i værel-
set eller boligen i det tidsrum, hvor personalet 
opholder sig der.
• I forbindelse med dagtilbud må der ryges i det 
fri i opstillede rygeskure og afl ukkede gårdhaver, 
hvor disse ikke er placeret i umiddelbar nærhed 
af indgange til regionens bygninger
• Rygningen må ikke foregå på en sådan måde, 
at andre udsættes for tobaksrøg og dermed for 
passiv rygning.
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Brugere/beboere på børne- og 
ungeområdet
• Der må ikke ryges i regionens bygninger, uden-
dørsarealer og køretøjer.
• På børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og 
lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge un-
der 18 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt 
elever at ryge på institutionens område.
• For døgninstitutioner målrettet børn og unge 
under 18 år, der også fungerer som bolig for de 
unge, tillades det dog at de unge ryger udendørs 
på institutionens område i særlige rygeskure.
• For sikrede afdelinger på døgninstitutioner der 
også fungerer som bolig for unge under 18 år, la-
ves der lokale regler herom.

Medarbejdere
• Der må ikke ryges i arbejdstiden. Der må således 
hverken ryges i regionens bygninger, udendørs-
arealer eller køretøjer.

Rygepolitikken er ændret i både Aarhus Kommune og i Region Midt
Af Jesper Priskorn

Der er kommet ny rygepolitik – både i Aarhus kommune – og i Regionen.

Her forholder jeg mig udelukkende for personalet.
Patienter, klienter og pårørendedelen må du læse om i politikken.

Der vil blive mulighed for rygestopkurser, også på din arbejdsplads. Alt dette skulle være gratis.

Hvad får det så af konsekvenser for dig som er ryger?

Meget enkelt sagt - Du må ikke mere ryge i arbejdstiden. 

Det vil sige, du hverken må ryge inde eller ude – ej heller under transport fra sted til sted i regionens biler.

Rygepolitikken kan skærpes eller indeholde det samme for Psykiatri og Social i Regionen – den nye her er ikke 
vedtaget endnu – men den forventes ikke at blive bedre for personalet.

Kommunens og Regionens rygepolitik kan du fi nde på hjemmesiden 
for din arbejdsplads.

Lader til, at den sidste smøg er skoddet……

• Ledelsen på den enkelte arbejdsplads har ansva-
ret for, at alle gældende regler overholdes.
• En medarbejders overtrædelse af rygeforbuddet 
på en arbejdsplads behandles efter de regler, der 
gælder for den pågældendes ansættelsesforhold i 
øvrigt. Gentagne overtrædelser kan indebære, at 
medarbejderen afskediges fra sin stilling.
 

Jobrotationsprojekt for social- og 
sundhedsassistenter i 
behandlingspsykiatrien 2013
Der pågår i øjeblikket et jobrotationsprojekt for 
sygeplejersker i Behandlingspsykiatrien, som for-
ventes afsluttet maj 2013. På baggrund af dette 
projekt er det relevant at igangsætte et tilsvaren-
de jobrotationsprojekt for social- og sundhedsas-
sistenterne i psykiatrien i anden halvdel af 2013 
mhp at højne kompetenceniveauet af den samlede 
plejegruppe.
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OK13: Strid om SoSu’ers arbejdstid
Indsat af Jesper Priskorn

FOA og kommunerne har nu udvekslet 
krav til nye overenskomster for sosu’er. 
Der er lagt op til en hård kamp om ar-
bejdstid. 
Skal sosu’er arbejde mere fl eksibelt 
uden belønning? Eller skal de have 
bedre mulighed for at få familie og 
arbejde til at stemme overens? 

Spørgsmålet kommer til at skille vandene 
i de kommende overenskomst-forhand-
linger. 
Det står klart, efter at FOA og repræsen-
tanterne for de kommunale arbejdsgive-
re, KL, mandag mødtes for at udveksle 
krav for de største sosu-grupper.  
”Kommunerne vil gøre hverdagen så fl eksibel, at 
den bliver utryg. Det grænser til, at de vil forgribe 
sig på medarbejdernes fritid – helt uden tanke på 
familien derhjemme. Det vil vi ikke være med til,” 
siger Karen Stæhr, der er formand for FOAs social- 
og sundhedssektor, til foa.dk. 

Arbejd 45 timer om ugen 
– uden gulerod?
 Kommunerne vil blandt andet forringe reglerne 
om arbejdstid ved at give arbejdsgiveren mulig-
hed for at:
• kræve, at sosu’er arbejder i vagter på op til 12 
timer. I dag giver de centrale aftaler maksimalt 
mulighed for at arbejde 10 timer ad gangen. Skal 
man arbejde mere, skal det i dag aftales lokalt. 
• individuelt at aftale en arbejdsuge på mere end 
37 timer med en medarbejder uden at give over-
arbejdsbetaling.  
• ændre en vagtplan med kort varsel uden at betale 
tillæg. Det kan for eksempel være at ændre en al-
mindelig vagt med mindre end fi re døgns varsel.
 
Mere familievenligt arbejde? 
Omvendt kræver FOA, at den enkelte medarbej-
der sikres bedre mod ændring af vagtplaner, og får 
større indfl ydelse på at tilrettelægge arbejdet. 
”Sosu’er arbejder i forvejen til påske, pinse jul og 
nytår, hvor vi andre ved, at vi har fri. I stedet for 
forringelser har de brug for forbedringer, så de kan 
få familielivet og arbejdslivet til at hænge bedre 
sammen,” siger Karen Stæhr.

Til kamp for lønnen
Også i spørgsmålet om løn er der lagt op til strid 
mellem FOA og kommunerne på sosu-området. 
FOA kræver mere i løn, mens kommunerne kræ-
ver, at nogle funktionstillæg afskaffes. 
I dag kan man for eksempel få funktionstillæg for 
at være gruppeleder eller ansvarshavende i af-
ten- og nattjeneste. Kommunerne er endnu ikke 
kommet med et bud på, hvilke funktionstillæg, de 
ønsker afskaffet.

Kurser og elever
FOAs andre vigtige krav for sosu’erne lyder: 
• Ret til kurser og efteruddannelse efter eget 
valg. 
• Bedre forhold for elever – for eksempel færre 
weekendvagter og mere fokus på læring. 
• At sosu-hjælpere, der videreuddanner sig til as-
sistenter, sikres lønfremgang.  
 
Hvad nu?
FOA og kommunerne har blandt andet udvekslet 
krav for social- og sundhedspersonale, tilsynsfø-
rende assistenter, portører og gymnastikpæda-
goger.
• Parterne har indtil videre blot udvekslet krav. 
De egentlige forhandlinger går i gang i midten af 
januar. 
• Er du sosu og ansat i en region, så er det onsdag 
i denne uge, at FOA mødes med repræsentanter for 
din arbejdsgiver for at præsentere deres krav.
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OK13: Lønregulering under nyt angreb
Indsat af Jesper Priskorn

Kommunerne støtter fi nansministerens krav 
om at fjerne den automatiske regulerings-
ordning. 
Den ordning, der regulerer offentligt ansat-
tes løn i forhold de privatansattes, er nu også 
under angreb af de kommunale arbejdsgi-
vere i KL.
KL har ganske vist ikke formelt rejst et krav 
om, at ordningen skal afskaffes. KLs cheffor-
handler Michael Ziegler har tværtimod tidlige-
re udtalt til foa.dk, at der ikke vil blive noget 
slagsmål om ordningen ved de igangværende 
overenskomstforhandlinger, hvis lønmodta-
gerne selv ønsker, at den skal fortsætte. Det 
ønsker de kommunalt ansattes forhandlings-
fællesskab KTO.

KL enig med Corydon
Men siden har fi nansminister Bjarne Corydon, 
som er arbejdsgiver for de statsansatte, rejst 
krav om at afskaffe ordningen, og det bak-
kes nu op af KL. Til dagens Berlingske siger 
Michael Ziegler:
”Jeg er enig med Bjarne Corydon i, at lønstig-
ninger ikke bare bør tildeles per automatik, 
men bør være et resultat af en mere effektiv 
opgaveløsning hos de ansatte.”
Foa.dk ville gerne have udtalelsen uddybet af 
Michael Ziegler, men han er sygemeldt. 
Til spørgsmålet, om KL vil bevare regule-
ringsordningen, siger næstformanden for KLs 
løn- og personaleudvalg Steen Christensen 
til foa.dk:
”Vi er enige i, at lønnen i den offentlige sektor 
skal afspejle de effektivitetsforbedringer og 
produktivitetsstigninger, der fi nder sted, og 
er intereresseeret i at forhandle mekanismer, 
der sikrer dette.”

Kommer til at slås
FOAs formand Dennis Kristensen har i sin 
nytårsudtalelse denne kommentar til kravet 
om at fjerne reguleringsordningen.
”Det betyder, at der nu bliver lagt op til, at 
vi skal have et A-arbejdsmarked, det private 
arbejdsmarked, og et B-arbejdsmarked i den 
offentlige sektor. Det kommer vi til at slås 
rigtig meget med ved disse overenskomst-
forhandlinger.
Jeg er så overrasket over, at det ikke er den 
forrige regering, der har bragt det her på 
bane, men at det er den nye regering, der 
ønsker, at de offentlige ansatte altså ikke 
længere skal kunne følges med de privat an-
satte.”
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FOA Psykiatrien

Referat Bestyrelsesmøde d. 09.10.12 

  
1. Godkendelse af referat 
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med en tilføjelse af punkt: invitation til Norge 
       
3. Invitation til Norge 
Efter længere drøftelse blev vi enige om vi IKKE kunne nå at deltage i invitationen fra Oslo, om at del-
tage i fejringen af deres nye forbund.

4.  Hjemmesiden
Jørgen har i samarbejde med webmaster, Bent Hvolby kigget hele hjemmesiden igennem og fundet 
frem til ændringer som kunne løfte siden, FORSIDEN ændres – billedsiden ligeså. 

”Ved referatets skrivning, får jeg at vide at hjemmesiden nu er oppe at stå med disse ændringer.” se 
www.foa-psykiatri.dk.

5. Vingefanget
Vi var enige om at bladet denne gang var faldet heldigt ud og har desuden modtaget mange fl ere go-
de tilbagemeldinger om bladet, end vi plejer, så alt i alt et fi nt blad. Især var der særlig fokus på den 
virkelighed som vi arbejder under.

6. Klubopgaver – er de fordelt som de skal
Jørgen vil meget gerne fremover lave referaterne, hvilket alle støttede op om.

Vi var enige om vi løbende snakker om opgaverne og alle er villige til at hjælpe.

Jørgen bliver desuden medredaktør på vingefanget i kraft af sin post som næstformand.

7. Aktiviteter
Peter er endnu ikke kommet i gang med turen til  nybyggeriet i Slagelse/ ny sikring. Vi snarest under-
søge muligheden. 

Temadag om sikkerhed med psykiatyriledelsen og alle faggrupper, arbejdes der på højtryk om at få 
sat igang, alle syntes det er en god ide, og vi vil forsøge at labve det med tilmelding, for at sikre der 
kommer deltagere.

Vi var også enige om vi var modtagelige for gode ideer til aktiviteter.

8. Økonomi
Vi kan ud fra bankoplysningerne se at vores økonomi går i den rigtige retning fortsat, bogholderen 
havde i dag ikke mulighed for at deltage.

9. Eventuelt
Vi havde en længere snak om den manglende respons vi har fra kollegaerne i Århus Kommune, vi har 
mistet den direkte kontakt, da vi ikke længere har, Næstformanden besat af en fra kommunen og det 
gør vores viden og aktivitet på dette område sårbart. 
Aktuelt blev vi kontaktet om lukning/fl ytning af Skovkanten og stod lidt handlingslammede - men fandt 
dog en løsning på svar – men den direkte kontakt er væk – også fordi kommunen går deres egen vej, 
på tillidsrepræsentantsiden og ikke længere ønsker møder på tværs med regionen. 
Som klub er dette problematisk og kollegaerne i kommunen kan ikke opleve samme service som re-
sten af kollegaer i regionen, i hvert fald i på vidensområdet om hvad der sker.
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FOA Psykiatri
Referat fra bestyrelsesmødet d. 20.11.12
Referent:  Jørgen Nyegaard

1 Godkendelse af referat
Godkendt uden bemærkninger.

2 Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse - orientering fra Formanden som punkt 3

3 Orientering fra Formanden
Der blev orienteret om det nye DNH, Det Nye Universitetshospital. Rent pladsmæssigt går vi fra 96000 
m2 og ned til 46000 m2. Der bliver større sengeafsnit men mindre fællesaktiviteter.
Man påtænker at fl ytte hele det nuværende psyk i et hug. Derudover vil man fl ytte ambulant funktio-
ner med til DNH. Normalt er ambulante sygehusfunktioner ok på somatiske sygehuse, men vi mener 
ikke at den har samme effekt, når vi taler om psykisk syge borger.
Generelt har medarbejderne haft ikke haft meget indfl ydelse på planlægningen.
Der er lavet høringssvar men der har været få dage til at reagere via HMU, 5 dage fi k HMU ifh. til ud-
liciteringen.
Ved HMU-mødet blev udvalget orienteret/drøftes om ovenstående og  der var en del frustration over 
den indfl ydelse eller mangel på samme – det virker mere som alibi at der bliver en drøftelse på Med-
udvalgene.

FOA-Århus barsler stadig med et forslag om at klubberne selv skal opkræve kontingent. Det kan blive 
noget vanskeligt for FOA Psykiatri ifh til alle de faggrupper der er i klubben. Det er der ikke ressourcer 
i klubben. Medlemmerne mister nærheden som klub, men FOA-Århus spare penge på medlemmernes 
klub. 

OK13 (overenskomsterne) er i fuld gang og der bliver bl.a. holdt Skypmøder hvor krav bliver vendt. 
Bl.a. har plejerne som hovedkrav, sikkerhed og tryghed på jobbet.
Der forventes ikke de store lønstigninger, men håber at bevarelsen af reallønnen også indgår.
Samt % udvidelse at pensionen.

4 Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen bliver afholdt 19.03.2013. Se opslag i Vingefanget i januar måned.

5 Hjemmesiden
Der er kommet forskellige opdateringer og skulle være mere overskuelig.

6 Vingefanget
Deadline for januar nr. Er 21.12.2012, og der forventes indlæg fra alle bestyrelsesmedlemmer.
I forhold til sidste oktobernr. Hvor der var en del fokus på alarmer samt vold og trusler vakte ikke den 
store begejstrings fra ledelserne over vores fokus – bl.a. undersøgte en af afd. Ledelserne hvordan 
vores blad blev fi nansieret. ????
Alle har lov at kommentere de indlæg der er i Vingefanget og de vil selvfølgelig blevet bragt i bladet 
også gerne fra lederne.

7 Aktiviteter
Vi har arbejdet for en studietur til Slagelse, både ifh til almenpsykiatrien samt den ny Sikring – det bli-
ver desværre ikke til noget i denne omgang. Byggeriet er startet i september 2012 og forventes først 
færdig i 2014/15.
Vi har også haft gang i at planlægge en Temadag om sikkerhed, i samarbejde med sygeplejerskerne.
Vi ville havde hørt Psykiatri Ledelsen holdning til den daglige sikkerhed herunder vold og trusler om 
samme. Der har været afholdt møde med Psykiatridirektøren og der arbejdes videre med emnet.

8 Økonomi
Økonomien ser ok ud og der er en positiv udvikling i samme.
Vi har nogle gamle regninger ude ifh til tilgodehavender på Vingefanget. Vi sælger stadig bladet til 
både Randers- og Silkeborgafd.
Vi skal tænke lidt frem ifh til henlæggelser da vi skal afholde Nordisk Træf  i 2014

9 Eventuelt 
Det blev planlagt julegaveindkøb til de tillidsvalgte.
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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

FORDELE VED AT VÆRE 35+ 
OG PÅ VEJ MOD 50, 60,70 og 80! 

1) Kidnappere er ikke særlig interesseret i dig. 
2) I en gidselsituation er du sandsynligvis en af de første som blir løsladt. 
3) Ingen forventer at du løber - nogen steder - overhovedet... ... 
4) Folk som ringer kl.09 om morgenen, kan godt fi nde på at spørge:  
"Vækkede jeg dig?” 
5) Folk ser ikke længere på dig som en hypokonder. 
6) Du har ikke... mere du skal lære på den hårde måde. 
7) Nogle af de ting du køber nu, holder resten af livet. 
8) Du kan klare dig uden sex, men ikke uden dine briller. 
9) Du ser ikke længere fartbegrænsning som en begrænsning. 
10) Du holder ikke længere maven inde, uanset hvem som går forbi. 
11) Dine hemmeligheder som du deler med venner blir der.                       
 De glemmer dem også. 
12) Antallet af nye hjerneceller du får, er endelig nede på et niveau du kan 
håndtere. 
13) Du kan ikke huske hvor du fandt denne, men kopierer den før du 
glemmer det......NU !!
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FOA-PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE

FOA-PSYKIATRI
SKOVAGERVEJ 2     8240 RISSKOV      7847 1041      FAX 7847 1049

TIL LIDS VALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD.

Du skal melde arbejdspladsskift 
til FOA-Psy ki a tri 
og/eller FOA-afdelingen

Har du brug for hjælp 
angående arbejdsforhold? 
Så kontakt venligst din tillidsmand!

Har du noget, du ger ne vil have med 
i bladet -eller noget du øn sker, vi 
skal skri ve om - så kon takt os 

Er der ikke nogen på kontoret, så 
læg besked på te le fon sva re ren - vi 
rin ger!

BESTYRELSEN

Formand: 
Jesper Priskorn

Næstformand:
Jørgen Nyegaard

Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Bent Lykke Sørensen
Hanne Stormfeldt

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

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

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

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

Kommunerne
Århus
Fællestillidsrepræsentant Mag. 1
Britt Graabæk Tlf.:  8742 2950  
 Mob: 2920 9495

Center for bostøtte i eget hjem
Nord
Britt Graabæk  Tlf.:  8742 2950
Syd / Vest
Allan Øhlenschläger Tlf.: 8742 2380 
Centrum
Christian Degn Gerlings Tlf:   5157 6519

Center for boformerne
Pt. Britt Graabæk Tlf.: 8742 2950 
 Mob: 2920 9495

Center for dagområdet
TR Dorthe Friis  Tlf: 7847 1018

Center for akut- og opsøgende indsatser
FTR Britt Graabæk Tlf.: 8742 2950 
 Mob: 2920 9495
  
Center for forsorg 
TR Ann Jacobsen Tlf:8629 2255     
 ajk@aarhus.dk 

Tre ege
TR  Jytte Nielsen Tlf:  8713 2000 
 jme@aarhus.dk

Center for misbrugsbehandling
TR Susanne Nickelsen Tlf: 86 19 02 93


