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Vold og trusler - har vi selv en skyld i det?
Af Jesper Priskorn
Efter en inspirerende temadag med
Psykolog Dorthe Birkmose sidder jeg
tilbage med en følelse af, om vi selv
kan være ansvarlige for en del af den
vold og de trusler der opstår.
Bevist eller ubevist sætter vi grænser
og laver bestemmelser, som påvirker
patienterne direkte og kan for dem
være det, som får vold og trusler til at
fyge gennem luften.

Vi må spørge os selv – kan vi gøre tingende anderledes? – kan vi møde patienterne på en anden
måde?
Vi fik også en klar fornemmelse af, at vi var ”gruppe
dyr” og vi hurtigt indordnede os i den gruppe vi var
iblandt – Når man ved det – kunne man så udnytte
det mere med fælles undervisning – temadage etc.

Der var ingen tvivl om at der blev lyttet – 100 kollegaer sad som på nåle en hel dag og sugede til sig
og tog imod de verbale ”tæsk” som der også var en
del af dagen.
Synd for de 25 personer der havde meldt sig til – men
aldrig dukkede op.
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Vi udkommer igen til marts
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Efter knivdrab: Vold skal under luppen
Voldelige overfald og drab på ansatte skal nu undersøges helt til bunds.
Af: Kristine Jensen
Hvordan forebygger vi overfald og
drab på medarbejdere på bosteder og
forsorgshjem som
dem, der har været
på Ringbo og Saxenhøj?

På bosteder og forsorgshjem har der de senere
år været flere tilfælde af drab og overfald på ansatte, som nu skal analyseres nøje.
Foto: Colourbox
Det skal en ny undersøgelse være med til at give et
svar på. 10 enkeltsager fra de seneste år om vold
eller drab på beboere eller medarbejdere skal analyseres grundigt.
I undersøgelsen skal det kortlægges, hvad der skete
op til ulykken, og hvad der udløste den. Det skal
også undersøges, hvad bosteder, kommuner og
regioner efterfølgende har ændret for at forebygge
ulykker mod beboere og ansatte.

Skal forebygge
Det er Socialstyrelsen der står bag opgaven.
”Vi har behov for en større viden om, hvad der udløste ulykkerne, og mere viden om, hvordan man
bedst forebygger voldsepisoder og øger sikkerheden på botilbud. Det kan være med til at danne ramme for nye tiltag på området,” siger Pernille Brems til
Fagbladet FOA. Hun er souschef i Socialstyrelsens
kontor for psykosociale indsatser.
På bare to år er fire mennesker blevet dræbt på
forskellige bosteder. Senest i maj hvor to medarbejdere mistede livet på institutionen Saxenhøj, hvor
en beboer angreb dem med en kniv.

FOA: Glædeligt
Fagforbundet FOA og Landsforeningen SIND har
tidligere efterlyst en grundig undersøgelse af voldsepisoderne.
”Der er en stigning i antallet af sager om vold i psykiatrien, så det er glædeligt, at der bliver sat gang i
det her arbejde. Det kan være med til at gøre os klogere på, hvordan vi arbejder på bostederne, så både
beboere og ansatte er trygge,” siger formanden for
FOAs Social- og sundhedssektor Karen Stæhr.
Hun håber, at undersøgelsen på sigt vil brede sig
til resten af psykiatrien.

SIND:
Både af hensyn til ofre og beboere
I Landsforeningen SIND er man også glade for det
nye initiativ.
”Når der sker disse hændelser, så skylder vi ofrene
og den beboer, der ulykkeligvis bliver gjort til voldseller drabsmand, at blive klogere på hvad der skete,
så det ikke gentager sig,” siger Knud Kristensen,
landsformand i SIND.
Socialstyrelsen forventer at rapporten er færdig til
april.

3

Økonomitænkning øger volden på bosteder
Indsat af Jesper Priskorn
6 ud af 10
omsorgsmedhjælpere på
bosteder har været udsat for vold
på deres arbejde i løbet af det
seneste år. Det
skyldes blandt
andet, at flere
handicappede
borgere ikke får
et behandlingstilbud, der matcher
deres handicap,
mener FOA.

Mennesker med fysisk- og psykisk handicap får oftere et behandlingstilbud, der ikke matcher deres
handicap, end de gjorde for to år siden. Det vurderer
30 procent af omsorgsmedhjælperne på bosteder i
en ny undersøgelse fra FOA.
Og det øger risikoen for vold. 2 ud af 3 af dem, der
oplever flere fejlplaceringer, oplever nemlig samtidig en stigning i udadreagerende borgere. For lave
normeringer og et uhensigtsmæssigt betalingssystem mellem kommunerne er baggrunden for tallene, mener FOA.
”Der er ingen tvivl om, at lave normeringer og mange skiftende vikarer har en negativ indflydelse på
oplevelsen af vold på bostederne,” siger formand
for FOAs pædagogiske sektor, Jakob Sølvhøj, og
fortsætter:
”Det kræver stor viden om hver enkelt beboer at give
en omsorg og en behandling, som passer til hver
enkelt borgers handicap, og det kan være svært,
hvis økonomitænkning tilsidesætter faglige hensyn
ved visitering af borgerne.”
Mere end halvdelen af omsorgsmedhjælperne i undersøgelsen siger, at der er færre ansatte pr. borger
på deres arbejdsplads, end der var for to år siden.
Og 34 procent vurderer, at andelen af ikke-faste
vikarer er steget.
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FOA peger på kommunernes indbyrdes betalingssystem som årsag til, at mange handicappede borgere
ikke får det tilbud, der matcher deres handicap.
”Kommunerne overtog i stor stil det specialiserede
område i forbindelse med kommunalreformen i
2007, og det tyder på, at der er kommuner der vægter kommunernes økonomi højere end den faglige
vurdering af borgernes behov. Det er ikke rimeligt,”
siger Jakob Sølvhøj.
FOA foreslår, at der i stedet for det nuværende system etableres et system, hvor udgifterne til blandt
andet botilbud bliver finansieret af kommunerne i
fællesskab.
”Det er ikke værdigt over for borgere med handicap, hvis der er kommuner, der ikke vil betale for
det bedste tilbud, fordi det ligger i nabokommunen.
Og det er heller ikke rimeligt over for personalet, der
oplever et stort arbejdspres og udsættes for vold i
deres hverdag,” siger Jakob Sølvhøj.

Strammere sikkerhed efter voldtægt mod
kvindelig nattevagt
Indsat af Jesper Priskorn

Region Midtjylland ventede med at informere offentligheden om, at en ung beboer havde begået
voldtægt.
En voldtægt mod en kvindelig nattevagt på døgninstitutionen Himmelbjerggården er et behandlingshjem med intern skole for døgnanbragte børn og
unge. Her bor 30 normaltbegavede børn og unge,
som alle har behov for at langvarigt behandlingstilbud.
Himmelbjerggården ved Ry får nu Region Midtjylland til at stramme sikkerheden.
Flere nattevagter, låste døre og bærbare alarmer er
svaret efter at nattevagten blev voldtaget af en ung
mandlig beboer natten den 26. august.
Politiet blev tilkaldt efter voldtægten, og efter fremstilling i grundlovsforhør har beboeren siden siddet
i varetægtsfængsel, oplyser Region Midtjylland.
Ifølge Jyllands-Postens oplysninger lå nattevagten i
lighed med de to andre vagter og sov, da beboeren
pludselig kom og vækkede hende.
Vi har holdt det hemmeligt af hensyn til medarbejderen. Det er ikke særligt rart at ende på forsiden,
og det er en hændelse, som har påvirket os alle
meget.
Ann-Britt Wetche,
socialdirektør i
Psykiatri og Social
i Region Midtjylland

Men regionen har af hensyn til medarbejderen ikke ønsket at fortælle yderligere om det seksuelle
overgreb.
”Vi har holdt det hemmeligt af hensyn til medarbejderen. Det er ikke særligt rart at ende på forsiden,
og det er en hændelse, som har påvirket os alle
meget,” siger Ann-Britt Wetche, socialdirektør i Psykiatri og Social i Region Midtjylland.
Hun oplyser, at Himmelbjerggården har gjort alt for
at hjælpe og støtte den pågældende medarbejder
med bl. andet tilbud om krisehjælp fra psykolog.
Desuden har regionen umiddelbart efter voldtægten
indført strammere sikkerhedsprocedurer.
”Fremadrettet skal mindst en af nattevagterne være
vågen. To andre vagter sover bag en låst dør. Den
vågne vagt holder øje med matriklen, men hvis man
har brug for at gå ud, kontakter man den sovende
nattevagt, så man er to om opgaven,” siger AnnBritt Wetche.
Desuden er nattevagterne nu forsynet med alarmer.
Regionen var efter flere alvorlige episoder på døgninstitutioner og bosteder - blandt andet voldtægten
og drabet på socialpædagogen Judy Meineche Simonsen i 2012 - i gang med at indføre alarmer på
Himmelbjerggården.

Fakta
Himmelbjerggården er en af Region Midtjyllands
døgninstitutioner for børn og unge med store sociale-, emotionelle- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Himmelbjerggården hører under Specialområde
Socialpsykiatri Børn og Unge.
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Region Midtjylland er med omkring 1.000 døgnpladser, 775 dagpladser samt 57.600 timer på kommunikations- og specialrådgivningsområdet en af de
største enkeltstående leverandører på det specialiserede socialområde i Danmark.
”Vi manglede at fastlægge manualer og instrukser
i forbindelse med en alarm, og vi var ved at diskutere, hvad der er er mest hensigtsmæssigt. Men
når sådan noget sker, haster man det jo igennem,”
siger socialdirektøren.
Ingen af beboerne på døgninstutionen er straffede, men Ann-Britt Wetche siger, at institutionerne i

dag rummer ”flere af den type mennesker, der har
udadreagerende tendenser med vold og truende
adfærd.”
Institutioner som Himmelbjerggården tager sig af
borgere, som ”på forskellig vis er udfordrede,” siger
socialdirektøren.
”Det er blevet mere koncentreret, og så bliver det
også mere markant og massivt i forhold til sikkerheden,” forklarer Ann-Britt Wetche.
Voldtægten fandt sted på en af Himmelbjerggårdens tre afdelinger, der ligger relativt langt fra hinanden.

- Sikkerheden er øget efter voldtægt af
medarbejder på Himmelbjerggården
Sikkerheden er øget efter politiet natten til den 26. august blev kaldt til døgninstitutionen Himmelbjerggården ved Ry, hvor en ung beboer havde overfaldet og voldtaget en kvindelig nattevagt.
Den unge mand er efterfølgende blevet fremstillet i grundlovsforhør og er varetægtsfængslet.
- Det er en hændelse, som har påvirket os alle meget, og på Himmelbjerggården har man gjort alt for
at hjælpe og støtte den pågældende medarbejder med blandt andet tilbud om krisehjælp fra psykolog, siger Ann-Britt Wetche, socialdirektør i Psykiatri og Social i Region Midtjylland.
Politiet varetager efterforskning i sagen, men straks efter hændelsen har Region Midtjylland set nærmere på interne arbejdsgange og sikkerhedsprocedurer på Himmelbjerggården.
- Konkret er der allerede taget initiativ til at øge bemandingen om natten, og en planlagt indførsel af
bærbare alarmer er blevet fremskyndet, så alle medarbejdere nu har alarmer, siger Ann-Britt Wetche.
Af hensyn til den kvindelige medarbejder har Psykiatri og Social valgt først at omtale hændelsen nu,
efter politiet i dag er blevet kontaktet af pressen.
Himmelbjerggården er en af Region Midtjyllands døgninstitutioner for børn og unge med store sociale, emotionelle- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Himmelbjerggården hører under Specialområde
Socialpsykiatri Børn og Unge.

Facebook kan hjælpe psykisk syge
Indsat af Jesper Priskorn
Sociale medier som eksempelvis facebook kan
hjælpe psykisk syge, viser en ny undersøgelse,
fortæller Tv2 Østjylland.
Lidt over halvdelen af undersøgelsens adspurgte
mener, at nettet er stedet, hvor de kan finde ligesindede, og hvor tabuer bliver brudt.
Sara Munk Nielsen, regional koordinator i Region
Midtjylland, mener, at landskampagnen ”En af os”
med facebook siden har skabt en platform, som
gør det legalt at snakke om det, der er svært. Siden
skaber åbenhed og nedbryder tabuer.
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Men der er gråzoner: Facebook er kendt for falske
facader, hvor folks sande jeg ikke kommer frem.
Cirka 1500 mennesker har deltaget i den undersøgelsen.

Når gode mennesker handler ondt
Af Jesper Priskorn
Der blev afholdt en spændende temadag arrangeret af FOA, i Risskov
d. 19.11.14 - Psykiatri direktør Gert
Pilgaard, lagde ud og fortalte på bedste vis om de tiltag som HMU, Ledelsen og arbejdsmiljø organisationen
har gjort gennem de sidste mange år for at mindste
trussel og voldsniveauet – Der blev ikke lagt fingre
imellem – og der blev også tydeligt sagt – at det var
det bedste man kunne gøre, med de midler der var
stillet til rådighed –og at regler – skemaer og alarmer
– ikke sænker trusselsniveauet alene – det kræver
også en indsat fra den enkelte – vi skal passe på
os selv og hinanden.
Neuropsykolog Dorthe Birkmose, tog
over - og så blev vi alle tryllebundet
i en næsten 5 timer lang enetale om
ondskab - og hvad den gør ved os som
mennesker.
Der blev lagt ud med at, I disse tider hvor
krav om øget effektivitet og nedskæringer er en realitet, rammes vi på vores faglighed. Vi kan i afmagt
blive forråede, dvs. mere og mere rå.
Vi kan på trods af gode intentioner komme til at
handle uhensigtsmæssigt og i yderste konsekvens
komme til at handle ondt. Vi kan også handle ondt,
fordi vi tager mere hensyn til os selv end til patienterne. Og vi kan handle ondt, fordi vi ikke har tænkt
os om.
Dette har store konsekvenser for de mennesker,
det går ud over, og det har store konsekvenser for
vores egen oplevelse af at blive forråede og miste
vores faglighed og arbejdsglæde.
Der blev ikke lagt fingre imellem – og vi som personale – sad og kunne kun tænke på – hun jo havde
ret – og man kunne ikke lade være med at finde
de episoder i ens eget liv – hvor man kunne have
gjort en forskel og måske – måske ikke kunne have
undgået en episode, med grænsesætning og magtanvendelse.
Ondskabens psykologi skulle hjælpe os til at forstå
mekanismerne bag forråelse. Den viden gav os en
forståelse af – hvor langt vi som mennesker går i
grupper og i magt hierarkiets navn.
De mange historier og eksempler – satte sit tydelige spor på forsamlingen – sjældent har jeg set 100
voksne mennesker fra hele Regionen i den grad få
verbale tæsk og samtidig sidde stille og lytte.
Jeg tror at alle deltagerne har fået en - AHA oplevelse – og en udbytterig dag.
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Vold og trusler hverdagskost i psykiatrien
Indsat af Jesper Priskorn
En undersøgelse viser en
stigning i vold og trusler
mod de ansatte i psykiatrien. Nu kræver forbundet for
offentligt ansatte handling
fra regeringens side. Det
skriver TV MidtVest på sin
hjemmeside.
En episode med en paranoid
og skizofren patient, der tilmed
var påvirket, kunne sidste år
være endt katastrofalt for overlæge Inger Andreasen.
- Han var voldsomt truende, så vi trykkede på overfaldsalarmen. Og da han senere blev visiteret, fordi
han bliver indlagt, der har han en lang grillkniv i lommen, forklarer Inger Andreasen.

Inger Andreasen er overlæge på Klinik for Retspsykiatri, en særlig ambulant enhed under Regionspsykiatrien Viborg-Skive. Her betjener hun nogle
de farligste retspsykiatriske patienter i den vestlige
del af Region Midt.

Kort om Psykiatrien i Viborg

Regionspsykiatrien Viborg-Skive,
afsnit Viborg © Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland består af to afdelinger, som udreder og behandler børn og unge.
Regionens psykiatri har ni voksenpsykiatriske afdelinger heriblandt Regionspsykiatrien Viborg-Skive,
der deltager i Sikker Psykiatri med et afsnit i Viborg
for psykotiske lidelser.
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Sengeafsnittet har patienter fra 40 år, som ofte
har et kronisk sygdomsforløb med kompliceret
medicinsk behandling og behandling af somatiske
lidelser. Derudover udfordres behandlingen af, at
patienterne har et misbrug af stoffer eller alkohol.
Afsnittet for psykotiske lidelser har 11 sengepladser

Livet i Søndersøparken som tv-serie
Indsat af Jesper Priskorn
Et tv-hold fra TV2 MidtVest har i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i Regionspsykiatrien Viborg/
Skive i over et halvt år fulgt livet på den psykiatriske afdeling Søndersøparken i Viborg.
Det er der kommet ti tv-programmer ud af.
Første afsnit blev sendt mandag den 20. oktober.
Første afsnit havde undertitlen ”Frivillighedens svære vej” og fulgte blandt andet en ikke særlig samarbejdsvenlig skizofren patient, der ikke ville tage sin medicin. Derudover fortalte udsendelsen i løbet af dets knap ti minutter om havde stedets brogedes historie fra fængsel til psykiatrisk hospital.
De øvrige programmer sendes den 27. oktober, 3. november, 10. november, 17. november, 24. november,
1. december, 8. december, 15. december og 22. december, kl. 19.
I nyhedsudsendelsen op til hvert afsnit planlægger TV2 Midtvest at lave et aktuelt nyhedsindslag om psykiatri og samarbejdet med socialområdet.

TVMIDT VEST og kan efterfølgende ses her http://www.tvmidtvest.dk/nettv.
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Tangkær
Af Marianne Nanette Lund Andersen
Tangkær er et social psykiatrisk botilbud til voksne.
Vi har to afdelinger:
• Bomiljø SP som er for mennesker med komplekse
og svære psykiske lidelser, ofte kombineret med
misbrug, udadrettet adfærd og evt. retslig foranstaltning.
• Bomiljø Hs, som er for mennesker med Huntingtons sygdom.
Vi bor ganske idyllisk i Ørsted med udsigt til mark
og skov. Nogen vil måske mene vi er langt ude på
landet, men vi bor dog kun 25 min. fra Randers og
45 min. fra Århus

Frivillige i socialpsykiatrien
Som noget helt ekstraordinært har vi på Tangkær
et stort team af frivillige, som kommer i huset flere
gange om ugen.
De har dannet en forening ”Tangkærs venner”, som
har til formål, at støtte op om samvær og aktiviteter i og udenfor Tangkær bomiljø, sammen med
beboerne.
De besøger fast hver torsdag vores beboere til eftermiddagskaffe og spil. De tager til fester, på udflugter og deltager i arrangementer, som fødselsdage,
i huset. Det giver en helt særlig stemning for vores
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beboere, at de får besøg at personer, som ikke få
løn for at være her.
Vi har ligeledes en frivillig, som arbejder med at
søge fonde for os. Vi har senest modtaget penge
til sansehave, og arbejdet med at anlægge denne
er startet op her i efteråret 2014.

Tangrock og sundhedsprojekt
Torsdag d. 28. august blev ”Tangrock og motion
festival” afviklet for
3. gang på Tangkær i Ørsted. Arrangementet er
en musik og motionsfestival og i år var der ca. 200
deltagere. Festen er åben og gratis for alle. Vi har
god opbakning fra de lokale borgere og forretningsdrivende.
I det store musiktelt blev festen skudt i gang kl.
14.00, der var musik hele dagen med bands fra forskellige institutioner bl.a The Watch Hills fra Hammel, Bandit/against all odds fra Herning og Under
Cover fra Horsens.
De første år var det musikken der trak det store læs,
men med udbygning af Tangkærs udendørs arealer
med bl.a ny motionsbane er interessen for motionsdelen vokset. Vi oplevede også i år at, flere bandmedlemmer stillede op til aftnens motionsløb.

Nogle af vore sundhedsprojekter blev præsenteret i et sundhedstelt, som var placeret umiddelbart
udenfor det store musiktelt.
Man kunne bl.a. læse om NADA-terapi og medicinpædagogik.
Her kunne man også få info og intro til spinning via
frivillige instruktører.
Der var også opstillet bænkpreskonkurrence, så
dagens stærkeste m/k blev kåret med præmie.
Derudover var der en bemandet livsstilscafe, hvor
man kunne høre om sunde
snacks. Her kunne man bl.a. smage på en ”sund”
kage samt snacksticks og tage en opskrift med
hjem.

Idéen var at udbrede sundhed og bl.a. få en snak
omkring, hvordan man ”kommer i gang” med sundere livsstil.
Teltet var godt besøgt og der var mange gode
snakke i gang. Der blev kørt spinning et par gange
for højt musik og bænkpres konkurrencen tiltrak
mange.
Sundhedsteltet falder godt ind i Tangkærs politik
med fokus på aktivitet, motion og sundhed. Udover
teltet blev der også afviklet diverse motionskonkurrencer, bl.a. 4 og 8 km løb, motionsbanko, eccoløb,
crossfit og kørestolsfodbold. Alle præmier blev annonceret og tildelt inde i hovedteltet.
Alt i alt fik festivalen et godt udtryk af sundhed og
bevægelse, som blev en fælles og sjov oplevelse.
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OK15
Af Jesper Priskorn
De mange krav til næste års overenskomstforhandlinger er nu blevet indsamlet.
FOA`s

hovedbestyrelse,

faggrupperne

og

sektorerne er i gang med at prioriterer hvilke
krav der er de vigtigste. I dette forløb bliver det
også besluttet hvilke krav FOA skal rejse som
fælles krav.
Overenskomstforhandlingerne 2015 vil foregå

af dit løntab kræver det medlemskab – og er du

efter den samme model som sidste gang. Det vil

ikke medlem af et FOA, ville jeg nok finde en

sige at man forhandler så tæt på medlemmet som

indmeldelses blanket snarest.

muligt – det vil sige sektoren kommer først – med

Du skal være medlem af FOA med virkning

faggrupperne siddende med ved bordet.

senest d. 01.01.15.

Hovedkravet er vist ikke nogen hemmelighed –

Som faggruppe vil vi selvfølgelig også forsøge at

Sikkerhed og LØN.

få de specielle krav igennem, som er indsendt – de

Derudover er der mange andre krav.

skiller sig ikke væsentligt udfra de krav vi før har

Men vi får ikke noget uden kamp, det kan betyde

set – men bedre SIKKERHED presser sig meget

konflikt og det betyder, at vi kan risikere, at

på.

komme til at strejke og for at få dækket noget

Forhøjede tillæg og andre specielle krav tager vi
med og gør hvad vi kan for at få igennem.

Personaleweb: Lønadministrationen får et løft
Indsat af Jesper Priskorn
Som på andre området, sker der også løbende en
udvikling i regionens administration af vores løn. Det
er Silkeborg Data, der længe har stået for regionshusenes lønsystem, der nu digitaliserer deres system.
Navnet er Personaleweb og er første skridt i retning
af et mere moderne og tidssvarende lønsystem,
hvor fokus er på effektive arbejdsprocesser, genbrug af data og sammenhængen til andre it-systemer. Således vil Personaleweb digitalisere store
dele af tiltrædelsesprocessen, dvs. fra rekrutteringsprocessen er slut til den nye medarbejder er sat i
løn og har fået en personalesag – tidligere kaldet
en personalemappe. Automatisk udarbejdes hurtigt
et ansættelsesbrev, og ligeledes vil senere ændringer i arbejdstiden, afdelingsskift, orlov, oplysninger
om fratrædelse med mere hurtigt være på plads.
Digitaliseringen betyder, at der billedligt talt sættes strøm til en række arbejdsgange mellem afdelingernes HR-folk og Koncern HR. Noget som
tidligere skete på papirer og i mails, der sendtes
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mellem flere adresser. Med systemet sikrer HR, at data kun fødes ét sted og kan genanvendes
i andre systemer – helt i tråd med
regionens overordnede it-strategi.
For øjeblikket er løsningen ved at
blive udrullet på regionens hospitaler og i Psykiatri
og Social. Snart kommer turen til regionshusene.
Arbejdsgangen er simpel i Personaleweb. Med nogle få oplysninger registreres den nye medarbejder i
et enkelt og overskueligt skærmbillede og samtidig
dannes der automatisk en personalesag. Herefter
er den nye medarbejder klar til lønoprettelse hos
Koncern HR. I Personaleweb får afdelingerne også
mulighed for at journalisere ansøgning, CV og andre
relevante dokumenter, samt kan tilgå personalesagerne for deres egne medarbejdere.

Vi skal have lavtlønsløsning i 2015
Indsat af Jesper Priskorn
Ved næste års offentlige overenskomstforhandlinger skal de lavest lønnede tilgodeses. Det kræver
FOA, der ønsker ”en klar og forstærket indsats” for
lavtlønsgruppen ved OK15.
FOA har i dag vedtaget forbundets kommende overenskomstkrav. Lønmodtagerkravene for kommunalt
og regionalt ansatte bliver endeligt koordineret på
lønmodtagersiden 15. december i den spritnye organisation Forhandlingsfællesskabet.
”Reallønnen er godt og vel sikret i den nuværende
periode, når man kikker på gennemsnitstal. Men
det dækker desværre over, at de højtlønnede igen
stikker af lønmæssigt, mens de laveste lønninger
på det offentlige område er i problemer,” siger forbundsformand Dennis Kristensen.
Derfor ønsker FOA denne gang ”en lavtlønsløsning,
der sikrer en klar og forstærket indsats for de laveste lønninger.”
I den seneste to års periode er det igen de højtlønnede, der har scoret klart mest ved de lokale lønforhandlinger. Og når der bliver mere til DJØF´erne,
så bliver der tilsvarende mindre fra den såkaldte
reguleringsordning til de lavere lønnede.
”De offentlige arbejdsgivere har ikke ønsket forlods
at sætte penge af til de lokale lønstigninger, der altid gives til de højtlønnede. Derfor er opgaven nu
at rulle denne manøvre tilbage, og det vil vi sætte
mange kræfter ind på,” siger Dennis Kristensen.

Han peger på, at en enkelt måde at løse problemet
på er fremover at aftale, at lønstigninger fra 2015
gives i kroner og ører – og ikke i procenter. FOA
stiller med knapt et halvt hundrede generelle krav
til de nye overenskomster.
Et af de nye krav er denne gang indførelse af betalt
spisepause til folk, der arbejder i mindre end seks
timer. Et vigtigt krav er at satse markant mere på
uddannelse.
”Fra politisk hold har der været stort fokus på, at vi
skal blive bedre og dygtigere. Politikerne har også
vedtaget en række reformer på området, bl.a. erhvervsskolereformen. Problemet er, at når politikerne har deres arbejdsgiverhat på, så bliver det ved
de fine ord. Derfor skal vi denne gang sikre nogle
præcise rettigheder for de ansatte, så jobbet giver
adgang til ny uddannelse og ny viden,” siger Dennis Kristensen.

Koncerndirektør i Region Midtjylland har
søgt nye udfordringer
Indsat af Jesper Priskorn
Region Midtjyllands koncerndirektør Anne Jastrup forlader den 31. oktober koncernen til fordel
for et nyt job som underdirektør i TrygFonden.
Medlem af Region Midtjyllands tre personer store
direktion, Anne Jastrup, har søgt nye udfordringer.
Den 31. oktober fratræder hun derfor jobbet som
koncerndirektør, hvor hun har haft ansvaret for
psykiatri, det specialiserede socialområde, Nære
Sundhedstilbud, samarbejdet med praksissektoren, Folkesundhed og Kvalitet samt koncern HR.
- Det er en omhyggelig og særdeles velorienteret
direktør, vi tager afsked med, siger regionsrådsfor-

mand Bent Hansen (S) om Anne Jastrups farvel.
- Jeg vil gerne kvittere for, at Anne Jastrup på bedste vis har varetaget ansvaret for en bred og meget
mangfoldig del af Region Midtjyllands opgaver, siger Bent Hansen.
Region Midtjyllands forretningsudvalg træffer tirsdag den 16. september beslutning om, hvem der
skal konstitueres som koncerndirektør indtil der
er fundet en permanent afløser for Anne Jastrup.
Direktionen tæller, udover den snart ledige post,
også koncerndirektør Ole Thomsen og Regionsdirektør Bo Johansen.
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Højtlønnede løber med lønpuljen i det offentlige
De bedst uddannede offentligt ansatte snupper de lokale lønkroner og en større lønstigning
foran de andre, viser analyse
OVERENSKOMSTFORHANDLINGER. Fagforeningerne skal snart til at forhandle overenskomst med det
offentlige. Først skal de dog lige blive enige om, hvad de stiller af krav.

Jonathan Tybjerg Journalist
jonathan.tybjerg@pol.dk
Michael Olsen
Arbejder du som offentlig ansat jurist, økonom, magister eller lærer, er der grund til at glæde sig i den
søde juletid.
De højtuddannede lønmodtagergrupper har formået at sikre sig de klart største lønstigninger på
det offentlige arbejdsmarked i de forløbne år. Til
gengæld er sygeplejersker, sosu-assistenter og
pædagogmedhjælpere de store tabere i den offentlige lønkamp.
Det fremgår af en omfattende lønanalyse, udarbejdet af fagforbundet FOA på baggrund af de nyeste
tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.
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Værst ser det ud for sygeplejerskerne, der taber
lønkampen både på den korte og lidt længere bane. Inden for de seneste to år er sygeplejerskernes
lønninger steget med beskedne 2,6 procent, mens
lærerne har hentet 5,3 procent mere i løn.
Og målt på den lange bane, fra 2011 til 2014, har sygeplejerskerne haft en lønudvikling på 4,8 procent,
mens jurister og økonomer har hentet 8,4 procent
og lærerne 8,3 procent i lønstigning.

FOA: Lad nu andre komme til fadet
»Det er stærkt deprimerende tal: Alt tegner til, at det
også i denne overenskomstperiode er de højt uddannede, som arbejdsgiveren har valgt at belønne
med de lokale lønpuljer. De offentlige arbejdsgivere
mener åbenbart, at der er en større nytteværdi af det
arbejde, der bliver udført bag tastaturer og regneark,
end det der skal leveres hjemme hos Fru Jensen,
når der skal leveres pleje og omsorg«, siger Dennis Kristensen, formand for fagforbundet FOA, der
blandt andre repræsenterer en stor gruppe af of-

fentligt ansatte social- og sundhedsassistenter- og
hjælpere, der heller ikke er sluppet heldigt gennem
den seneste overenskomstperiode, når det gælder
lønudviklingen.
Nu vil FOA forsøge at få de højtuddannedes forbund til at acceptere et »solidarisk lønløft« til de
lavets lønnede grupper, når forhandlingerne om de
ny overenskomster på det offentlige arbejdsmarked
går i gang til foråret.
»Mit budskab til de fagforbund som igen har formået
at trække mest ud af de lokale lønmidler er dette; lad
nu andre komme til fadet« siger FOA’s formand.
Jurister: Urimelig sammenligning
Hos dem der har fået lidt mere i lønposen, mener
man ikke, at analysen er så enkelt. Formand for de
overenskomstansatte medlemmer af juristernes og
økonomernes fagforening, DJØF, Lars Qvistgaard
forklarer:
»Det er jo de lokale ledelser, kommuner og regioner, der afgør, hvem der skal have mere i lønningsposen, og så falder der åbenbart mere ud til vores
medlemmer end til andre grupper, men det er altså
en lokal vurdering«:
»Tilbage i 2011 aftalte vi med kommunerne, at der
skulle lukkes ned på de lokale puljer, men til gengæld skulle der så være mulighed for at føre reelle
lønforhandlinger mellem kommunerne og de ansatte; som vi oplever situationen, vil kommunerne slet
ikke forhandle løn. Så det kan godt være vi får en
større del af den lokale kage, men kagen er blevet
mindre«, siger Lars Qvistgaard.
Men kunne I så ikke give de lavestlønnede lidt mere
af den kage:
»Jamen jeg synes ikke det giver nogen mening at
sammenligne en sosu med en akademiker. Og jeg
kan garantere, at vores offentligt ansatte medlemmer tjener langt mindre end de privat ansatte, og
det er det vi kigger på«.
Lærere: Det er på grund af nedlagte stillinger
Heller ikke lærernes formand Anders Bondo Christensen, vil uden videre købe analysens konklusioner:
»Når vores lønninger er steget er det simpelthen
fordi der er nedlagt utrolig mange lærerstillinger. Så
stiger gennemsnitslønnen jo af den simple grund, at
gennemsnittet skal fordeles på færre lærere, men
det betyder jo ikke at den enkeltes har fået mere i
posen«, siger han.
Men er I også gode til rage til jer af de lokale lønmidler?
»Nej – og i virkeligheden er de lokale lønmidler jo
stort set gået i stå. Kommunerne har ingen penge,
og der har faktisk ikke siden 2011 været afsat særskilte midler til lokale forhandlinger og derfor er det
jeg hører fra mine lokale afdelinger, at der stort set
ikke er nogle lokale lønforhandlinger mere«, siger
Anders Bondo Christensen.

Ekspert: Det er et klassisk problem
Ud over, at der ikke rigtig er nogen penge, så er
der altså langt fra enighed blandt fagforeninger om,
hvad lønudviklingen skyldes. Ifølge Mikkel Mailand,
der er lektor ved FAOS, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, er det dog
et klassisk problem, at de beskedne lokale lønpuljer
ikke rammer de lavtlønnede medarbejdergrupper:
»Mest af alt handler det om, at de lavtlønnede typisk
udgør store faggrupper. Hvis kommunerne skulle
give en lønstigning, der battede, ville bunden ryge
ud af kommunekassen. Derfor er det nemmere at
give de mindre grupper« siger han.
Faggrupperne skal snart sidde på samme side af
bordet, når de skal forhandle overenskomster med
arbejdsgiverne. Det er dog ikke uvant, at der er lidt
palaver op til:
»Der er en form for en forforhandling internt på
lønmodtagersiden. Alle kan blive enige om mere i
løn, men FOA vil have solidariske lønstigninger, så
lavtlønsgrupperne procentuelt får mere«, forklarer
Mikkel Mailand.
Det kunne være ved, at lønstigninger skulle komme
i kroner i stedet for procent, så alle fik lige mange
penge. FOA taler da også for en sådan ordning,
men Mikkel Mailand vurderer, det er svært at få det
i gennem. Det kræver, at de andre faggrupper skal
give sig og have noget til gengæld.
»Interessant«, mener han dog nok, det skal blive.
Sygeplejerskerne: Dem tæt på toppen får stigningerne
Ligesom alle andre, har Dansk Sygeplejeråd det
indtryk, at der ikke var meget at komme efter i
de kommunale lønpuljer. De har fået de mindste
stigninger af alle, og de har ifølge formand Grete
Christensen haft svært ved overhovedet at få en
forhandling lokalt:
»Det vidner måske også om, at jo tættere du sidder på topledelsen, jo nemmere er det at gøre sig
fortjent til lønstigninger. Mens jo mere du bevæger
dig blandt borgere, jo sværere er det at vise dit værd
over for kommunale ledere«, forklarer Grete Christensen som en mulig årsag.
»Vi har bidraget til at andre har kunnet få nogle lønstigninger. Det skal laves om i den kommende periode«, fortsætter hun. Det skal dog ikke laves om
på den måde, FOA ønsker, hvis det står til Dansk
Sygeplejeråd. For selvom de har fået de mindste
stigninger, så er de ikke blandt dem med den laveste løn. Derfor vil FOA’s model ikke stille dem
meget bedre.
Selv om det ikke umiddelbart er til at se solidariteten på tværs af fagforeningerne, så håber Grete
Christensen, at de kan blive enige:
»Vi har nogle forskellige krav, men vi håber vi kan
enes. Jo stærkere vi står, jo nemmere er det at
kæmpe mod vores rigtige modpartner«.
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Holder din løn?
Nye tal viser, at reallønnen i kommuner
og regioner har det bedre end frygtet.
Og de kommende forhandlinger om
OK15 rummer gode muligheder for, at
medlemmernes løn som minimum kan
bevare sin købekraft, mener FOAs formand.
Af: Finn Danielsen

Reallønnen mere end holder, for inflationen har ikke klippet nær så meget som frygtet i lønkronernes købekraft.
De senere års meget små lønstigninger ved overenskomst-forhandlingerne har skabt frygt for, at
reallønnen ville blive udhulet. At priserne på dagligvarer med andre ord ville overhale udviklingen i
lønningerne.
Men sådan er det indtil videre ikke gået. Lønnen
til ansatte i regioner og kommuner holder nemlig
ikke bare trit med priserne. Faktisk er lønnen steget mere end priserne både på det korte og det
længere stræk, viser nye tal fra Danmarks Statistik
(DST) og Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL)
Ifølge DST har prisudviklingen det seneste år været
på bare 0,5 procent. mens KRL opgør lønstigningerne til 2,2 procent på det kommunale område og 1,5
procent i regionerne for ansatte i samme stilling.

Bedre løn over 10 år
Siden 2005 er lønningerne i kommuner og regioner
steget med 28,4 procent (tal fra DST).
På den baggrund kan ”Forhandlingsfællesskabet”
(det tidligere KTO), som FOA er en del af, konkludere, at ”Betragtes udviklingen på længere sigt siden 1. kvartal 2005 er vurderingen fortsat, at der
samlet set har været en positiv reallønsudvikling.”
(notat, 19. november 2014).

Større lønramme i 2015
Konklusionen glæder FOAs formand Dennis Kristensen.
”Vi har været bekymrede for, om det magre forlig ved
OK13 kunne bevare medlemmernes købekraft. Det
er rigtig godt, at den bekymring er gjort til skamme,”
siger han til Fagbladet FOA.
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Dennis Kristensen mener, at de kommende forhandlinger om Overenskomst 2015 også rummer gode
muligheder for som minimum at sikre reallønnen.
FOAs forventninger er da også en større ramme
end i 2013. Selv om der ikke er udsigt til noget, der
kommer i nærheden af resultatet fra 2008, erkender
FOA-formanden.
”Vi har et overenskomstforlig på det private område
fra sidste år med cirka 2 procents lønstigning hvert
år, vi har meldinger fra økonomerne om fremgang,
og vi har ikke udsigt til inflation. De tre ting tilsammen gør, at den lønbane, vi skal spille på, kan kridtes op, så den er større end i ’13.”

Forskelle på faggrupperne
FOA vil i sin forberedelse af forhandlingerne kikke
nærmere på den nuværende lønudvikling og blandt
andet søge forklaringer på forskelle mellem ansatte
i kommuner og regioner og mellem de forskellige
faggrupper.
Større kommunale grupper som pædagogmedhjælperne (2,1 procent), social- og sundhedshjælpere
(2,1 procent) og social- og sundhedsassistenter
(2,2 procent) har det sidste år haft en lønudvikling
nogenlunde svarende til den gennemsnitlige på
2,2 procent.
Dagplejerne (1,1 procent) ligger væsentligt under
gennemsnittet, mens rengøringsassistenter (2,7
procent) og tekniske servicemedarbejdere (3,2 procent) ligger over.
Lønudviklingen for social- og sundhedsassistenter i
regionerne ligger med 0,9 procent væsentligt under
det regionale gennemsnit på 1,5 procent.

Prisopgave i klinisk psykiatri
Indsat af Jesper Priskorn
Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for
medicinstuderende i samarbejde med regionerne,
Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri
Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne børne- og
ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.
Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver præmieres med
henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.
Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit
forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden indeholde
forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere,
at man kan mestre disse.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Aarhus, Odense, Aalborg og
Københavns universiteter kan deltage. For at ligestille studerende fra alle fire medicinske fakulteter
stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være
universitetsbedømt.

Mere digital post til ansatte i Region Midtjylland
Indsat af Jesper Priskorn
Fra den 1. november vil endnu flere breve, som sendes til ansatte i Region Midtjylland fra HR Løn og Personale, blive sendt til den ansattes e-Boks eller til den digitale postkasse på Borger.dk. Det vil ske på den
samme måde som med lønsedlerne.

De nye digitale medarbejderbreve er:
• Ansættelsesbreve
• Lønaftaler / Lønaftale-tillæg til ansættelsesbrev
• Forlængelser af ansættelsen
• Overgang til fastansættelse
• Orlovsmeddelelser
• Ændring af arbejdstid
I løbet af foråret i år er løsningen i en mindre skala afprøvet på nogle få udvalgte afdelinger. Nu
vil HR begynde at sende de nævnte typer breve som digital post til ansatte i Region Midtjylland.
Der er dog en undtagelse, idet de medarbejdere, der har fået fritagelse fra at modtage digital post fra det
offentlige, forsat vil modtage deres breve i kuvert på bopælsadressen.
Partshøringsbreve bliver fortsat sendt både som papirbrev og elektronisk indtil 1. november. Fra denne
dato det er fastsat ved lov, at al kommunikation fra det offentlige skal ske digitalt.
Og så kan det for ansatte i regionen som for andre borgere anbefales, at man krydser sig af, så man automatisk får en påmindelse om modtaget digital post som sms på mobiltelefonen eller på mail.
17

Kommunen lukkede kassen,
da Bente overså sin e-boks
Sosu-hjælper Bente Babis så ikke, at kommunen havde kaldt hende til møde med en besked til hendes eboks. Det fik kommunen til at stoppe sygedagpengene.
Af: Rasmus Wind
Bente Babis vil nu tjekke sin e-boks dagligt
Fra den 1. november
skal alle voksne danskere kunne modtage
deres post fra det offentlige elektronisk.
Det kræver nye vaner
for mange, for man
kan efter den dag ikke
længere regne med,
at vigtige breve ligger
i postkassen – de kan
lige så vel ligge i din
e-boks.

Det ved Bente Babis, der er sosu-hjælper og medlem af FOA Randers, alt om.
Hun oplevede, hvor galt det kan gå, hvis man ikke
tjekker sin e-boks løbende.
”Jeg blev sygemeldt i april med en dårlig skulder.
Jeg mødtes løbende med min arbejdsgiver og deltog i møder på arbejdet og prøvede, om jeg kunne
klare noget af det mindre krævende arbejde,” fortæller Bente Babis. Troede alt var på plads.
På grund af den hyppige og gode kontakt med
hendes leder troede Bente Babis, at hun havde
gjort alt, hvad hun skulle, i forbindelse med sin sygemelding.
Derfor kom det som noget af et chok, da hun fik en
opringning fra kommunen. Hendes sygedagpenge
blev stoppet, fordi hun ikke havde reageret på tre
indkaldelser til møder i jobcenteret.
”De havde sendt indkaldelserne til min e-boks, men
den kigger jeg jo ikke i ret tit,” siger Bente Babis.
Som det er for så mange andre, er computeren
ikke noget, hun bruger til daglig, men det bliver der
lavet om på nu.
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”Jeg skal vænne mig til at tænde for computeren
og tjekke min e-boks dagligt, for jeg skal ikke stå i
sådan en situation igen,” siger hun og fortsætter,
”Jeg vil gerne advare andre mod at havne i samme
situation.”
Du kan miste lønnen!
Ansatte under FOA’s overenskomst har ret til løn under sygdom, og Bente Babis manglende møde med
kommunen kom ikke til at koste hende penge.
Det ramte i stedet hendes arbejdsgiver, der mistede
en del af refusionen for løn under sygdom fra kommunen.
Det kan dog sagtens koste, hvis kommunen stopper sygedagpengene på grund af fejl fra medarbejderens side. Flere arbejdsgivere har trukket
medarbejdere i lønnen, og det kan være tilladt, hvis
de manglende sygedagpenge er medarbejderens
egen skyld.

Ingen ferie til handicappede i hver 5. kommune
Indsat af Jesper Priskorn
I 18 ud af landets 98 kommuner kan handicappede
borgere ikke få en ledsager med på en eneste feriedag om året. Og i 17 af landets kommuner tilbydes
de handicappede borgere ikke ledsagelse til fritidsaktiviteter. Meget nedslående tal, mener FOA.
De fleste vil mene, at ferie og fritidsaktiviteter er
en helt naturlig del af enhver danskers liv. Sådan
ser virkeligheden ikke nødvendigvis ud for borgere
med fysiske og psykiske handicap, der bor på de
kommunale bosteder eller er afhængig af støtte i
eget hjem.
Det står igen klart, efter KL i dag har offentliggjort
resultatet af en rundspørge blandt landets 98 kommuner. 18 kommuner svarer, at serviceniveauet for
ledsaget ferie er nul dage om året, og 17 kommuner
svarer nul dages ledsagelse til fritidsaktiviteter.
”Det er nedslående, at så mange kommuner forhindrer handicappede i at få et udadvendt og aktivt
liv ved ikke at sørge for et rimeligt niveau af faglig
ledsagelse til ferier og fritidsaktiviteter. Det er også
helt galt, at den enkelte handicappedes muligheder og livskvalitet er helt afhængig af hvilken kommune, de bor i. Faglig ledsagelse på ferier og til
fritidsaktiviteter burde være sikret som et retskrav
over hele landet,” siger sektorformand Jakob Sølvhøj fra FOA.

og 40 kommuner formidler kontakt til frivillige organisationer, der kan tilbyde ledsagelse.

I juni måned viste en rundspørge blandt FOAmedlemmer på landets botilbud, at tre ud af fire
oplevede, at mulighederne for faglig ledsagelse af
beboerne til ferier og fritidsaktiviteter var blevet ringere. Hver anden deltager i undersøgelsen mente
grunden var besparelser og dårlig normering.

”Jeg håber ikke, at det er udtryk for, at næsten
halvdelen af landets kommuner ikke har forstået,
at der ikke er brugerbetaling på ledsagelse,” siger
Jakob Sølvhøj.

”Det kunne tyde på, at man tænker mere i økonomi
end i borgerens behov. Det skal altid være borgerens behov, der afgør hvilken faglig ledsagelse, borgeren har brug for,” siger Jakob Sølvhøj.
Ligeledes viser KL’s undersøgelse, at 46 kommuner
tilbyder tilkøb af ledsagelse.

”Vi forsøgte at råbe politikerne op under forhandlingerne op til finansloven. Vi foreslog et retskrav
på 15 timers faglig ledsagelse om måneden, der
kunne samles til en årlig ferie, men desværre blev
handicappede danskere spist af med et helt utilstrækkeligt satspuljeforlig, der med 39 millioner
fordelt over 4 år til ledsagelses-forsøgsmidler slet
slet ikke indeholder tilstrækkelige midler til at løfte
opgaven,” fortsætte Jakob Sølvhøj.
KL’s undersøgelse viser også, at 36 kommuner formidler kontakt til private leverandører af ledsagelse,
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Kontrakt på byggeri af 50.000 kvm.
Nyt psykiatrisk Center i Aarhus på plads
Indsat af Jesper Priskorn
Kontrakten på byggeriet af 50.000 kvadratmeter
Nyt Psykiatrisk Center i Skejby, Aarhus er nu helt
på plads. Tirsdag den 30. september underskrev
det vindende konsortium Team KPC kontrakten
med Region Midtjylland.
Det ligger nu helt fast, at det bliver Team KPC, der
kommer til at stå for byggeriet af et nyt Psykiatrisk
Center i Skejby, Aarhus. Konsortiet, der består af
KPC Herning A/S og pensionsselskaberne PKA og
Lærernes Pension skrev tirsdag under på kontrakten på byggeriet af 50.000 kvadratmeter psykiatri og
overtagelse af det nuværende psykiatriske hospital
i Risskov, der fremover kommer til at huse beboelse
og rekreative områder.
Billedet fra underskrivelsen af OPP-kontrakten
Byggeriet af Nyt psykiatrisk Center opføres som
et offentligt-privat partnerskab (OPP), hvor ansvaret for design, projektering, udførelse, drift
og vedligehold af bygningerne, samt delvis finansiering, udbydes gennem én samlet kontrakt med en kontraktperiode på i alt 30 år.

Kæmpe løft til psykiatrien
Med indgåelsen af kontrakten sætter Region Midtjylland og Team KPC gang i det hidtil største OPPprojekt i Danmark. Og det glæder Regionsrådets
1. næstformand Bente Nielsen, der mener, at
samarbejdet kan være med til at give psykiatrien
et kæmpe løft.
– Samarbejdet med Team KPC omkring byggeriet af
Nyt Psykiatrisk Center i Skejby, gør det muligt, at vi
nu får skabt nye, moderne rammer til den psykiatriske behandling til gavn for os alle sammen. Der er
heller ingen tvivl om, at vi ved at samle somatikken
og psykiatrien kan tilbyde bedre og mere sammenhængende forløb til de psykiatriske patienter, og det
kan forhåbentlig være med til at nedsætte den høje
overdødelighed blandt denne patientgruppe, siger
Bente Nielsen.
I Team KPC glæder man sig også over at være
med til at skabe bedre rammer for de psykiatriske patienter. Det fortæller Peter Damgaard Jensen, der er adm. Direktør i pensionsselskabet
PKA, der er en del af det vindende konsortium.
– Det er anden gang i løbet af få måneder, at vi er
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medunderskriver på en aftale om etableringen af et
nyt psykiatrisk hospital. Det viser med al tydelighed,
at OPP-projekter hører fremtiden til. Og det glæder
mig, at vores medlemmer, der primært arbejder
indenfor sundhedssektoren, med den her investering, er med til at skabe bedre rammer i det danske
sundhedsvæsen samtidigt med, at de opnår et godt
afkast til deres pensioner, siger Peter Damgaard
Jensen og understreger, at han er meget tilfreds
med samarbejdet med Lærernes Pension og KPC.

Om projektet
Nyt Psykiatrisk Center opføres i tilknytning til den
somatiske del af Aarhus Universitetshospital i forbindelse med det eksisterende hospital i Skejby.
Centeret bliver på i alt 50.210 kvadratmeter og skal
senest i 2019 afløse det over 150 år gamle psykiatriske hospital i Risskov.
Medarbejdere og patient- og pårørendeorganisationer går nu i gang med at præge indretningen af det
nye psykiatriske center via en række workshops og
brugermøder med arkitekter og ingeniører fra Team
KPC. Dog har der allerede været en betydelig brugerinddragelse i forbindelse med udbudsprocessen.
Udover byggeriet af Nyt Psykiatrisk Center i Skejby,
Aarhus består kontrakten også af en overtagelse af
det nuværende psykiatriske hospital i Risskov. Her
vokser en ny bydel frem, nemlig Bindesbøll Byen.
Den nye bydel kommer til at bestå af en række
forskellige boligtyper, blandt andet lejligheder og
rækkehuse, ligesom områdets parker og rekreative områder fortsat bliver åbne for offentligheden.
Læs mere om begge byggeprojekter på
www.dnu.rm.dk.

FOA-medlem får rekordhøj erstatning for sexchikane
Indsat af Jesper Priskorn
Sexchikane bliver sjældent anerkendt som arbejdsskade, fordi det ikke nødvendigvis giver varige mén
eller nedsat arbejdsevne.
Men et FOA-medlem har fået 3 mio. kroner i erstatning for tab af erhvervsevne som følge af sexchikane. Det er formentligt Danmarks største erstatning
for den type sager, skriver Fagbladet FOA.
Kvinden har mistet 75 procent erhvervsevne og er
nu førtidspensionist.
Kvinden, der arbejdede som p-vagt, fik en depression, der er anerkendt som en arbejdsskade, som
følge af personlige overgreb på arbejdspladsen.
Arbejdsdagene var fyldt med lumre sms’er, klamme
bemærkninger og ubehagelige berøringer fra en
mandlig kollega.
”Når erstatningen er blevet så høj, skyldes det alvoren og dokumentationen. Vi har med sms og
mails kunnet dokumentere sexchikanen, og det er
alvorligt, når det er en kollega, der gør det,” siger
socialrådgiver Lissie Kirk, FOA Køge, der har ført
sagen for medlemmet.
”Samtidig kunne vi dokumentere, at arbejdsgiveren
var vidende om sexchikanen, men ikke handlede

tilstrækkeligt på det. P-vagtens mandlige leder henviste til, at det tilhørte privatlivet,” siger hun.
I foråret gennemførte FOA en medlemsundersøgelse om sexchikane. Den viste, at 17 procent af
medlemmerne har været udsat for sexchikane inden for det sidste år. Den mest udsatte gruppe er
social- og sundhedspersonale, hvor hver fjerde har
været chikaneret i løbet af et år.
Ifølge en sammenligning med tal fra Det nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, er FOAs
medlemmer i højere grad udsat for sexchikane end
andre beskæftigede i Danmark, og sosu-medarbejdere er den mest udsatte jobgruppe.
Aktuelt er der tre arbejdsskadesager om sexchikane
i FOA, men konsulent i forbundet Per Grieger-Rene,
vurderer, at det kun er toppen af isbjerget:
”Problemet med sexchikanesager er, at det er tabuområde, så det er kun en lille brøkdel af sagerne, vi
får ind i forbundet, selvom vi ved, at der sker sexchikane hver eneste dag,” siger han.
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En værdig død - ellers tak
DEBAT
Vi har brug for at fremme forståelsen af alderdommens uomgængelige forfald.
TEGNING: Anne-Marie Steen Petersen
MARIANNE HARBOE, tidl. seminarielektor og stifter
af Foreningen af Frivillige ved Hospice.

Der er stille i stuen, hvor jeg sidder og venter.
I værelset ved siden af døser min 98-årige mor. Når
hun indimellem vågner, venter også hun. Vi venter
begge på, at hun skal dø. Hun vil så gerne, men
kan ikke. Hvordan bærer jeg mig ad med at dø?
hvisker hun. Hvordan tror du, det er – får jeg lov at
dø hjemme – bliver det på lørdag – hvor kommer
jeg hen, når jeg er død – gør det mon ondt– er I
hos mig?
Spørgsmålene er flere end svarene, men vi er sammen om dem, og vi venter sammen – og hver for
sig. Hun taler aldrig om, at hun vil dø en værdig død.
Nu kalder hun. Uheldet er ude igen. Ble, natkjole og
sengetøj skiftes. Hun smiler: Jeg er som et lille barn,
nu er det dig, der skifter mig. Rollerne er byttet. Ja,
men tænk på de utallige bleskift, du har foretaget
med tre børn. Jeg tror, du stadig fører på point.
Hun har altid været forfængelig. For ti år siden ville
hun stadig have været flov over sin tiltagende hjælpeløshed, men hun har på smukkeste vis accepteret, at ved livets slutning sejrer forgængeligheden
over forfængeligheden.
Jeg er taknemlig over, at hun ikke længere undskylder sin manglende selvhjulpenhed, endsige begynder at tale om, hvad der er værdigt for hende og for
mig. En klog kvinde sagde engang til mig: Kærlighed
er ikke følelser, kærlighed er kontakt! Vi forsøger at
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bevare begge dele. Til det formål er nænsom humor, og det – for alvor – at ville hinanden, et bedre
redskab end værdighed.
Min mor bor i sit eget hjem. Når man bliver så gammel som hun, er vi børn også gamle. Fra hun var 80
år, gik det hurtigt ned ad bakke med syn, hørelse
og hukommelse. Allerede dengang spøgte jeg med,
at det kunne blive hende, der skulle besøge mig på
plejehjemmet. Nu, knap tyve år senere er komikken
til at overskue!
Misforståelserne står i kø, når det kommer til en
’værdig død’. Gået på klingen afsløres næsten diametrale bud på, hvad vi hver især forstår ved dette,
og konsekvensen er, at vi går fejl af hinanden i ord
og handling. Selv er jeg også usikker, men det støder mig, når det bliver en tom frase, vi slynger om os
med. Mit håb er at medvirke til en fornyet drøftelse,
klargørelse og revision af begrebet.

Vi kan tage ved lære, forberede os på vores
egen død og ikke mindst få sat glæden ved
livet i perspektiv.
Marianne Harboe

Vi har så rigt et sprog og kan, med omhu, vælge
andre, mere præcise ord i disse sammenhænge. I
tidens debatter og i medierne gentages begrebet
som en cementeret standardkliché, der indiskutabelt
og entydigt dækker det, vi håber på og stræber efter, når døden nærmer sig. Men giver ordet værdig
ikke forkerte associationer til det, den enkelte har
som ideal for en god død. Hvornår i vores daglige
liv taler vi ellers værdighed? Værdige fødsler? Værdig børneopdragelse? Værdighed i uddannelse, i
arbejds- og familieliv? Sjældent.
Først når vi nærmer os det sidste livsafsnit, kommer det på banen som en lidt uvant og højtidelig
størrelse, vi skal forholde os til.
En værdig død – er det vores ret? En rimelig forventning? Et krav? Hvem er den stilet imod – den
døende, omgivelserne, eller er det relationen, der
kræver en speciel værdig optræden?
Ser vi på mere nutidige definitioner, står værdighed
for evnen til selvkontrol, styring, styrke til at håndtere kriser og en særlig personlig udstråling. Er det
ikke tvivlsomme dyder at pålægge patienten? (og
for den sags skyld også familien). Det sker nemlig
ikke sjældent, at døende føler sig forpligtet på at
mønstre værdighed af lutter hensyn ... til os. Præstation er ikke den døendes anliggende!
Det er dog en balancegang, da nogle kun nødigt
giver slip på styring og selvkontrol. Men er den døendes privilegium ikke netop dette: successivt at
give sig selv lov til at sætte hensynet til andre på
vågeblus. At tillade sig at være ukontrolleret, pinlig
og at udstråle det, man er – udmattet. Den så højt
besungne værdighed inkluderer jo ikke voldsomme
følelsesudbrud, humørsvingninger og sammenbrud
af former og normer.
Ord skaber, hvad de siger, og skal vi tage værdig for
pålydende, ligger der så ikke hos os en forestilling
om en let distanceret, lidt ophøjet attitude? Det er
problematisk både for den døende og for dem, der
skal hjælpe. Med en let omskrivning af Grundtvig:
Menneske først, værdighed siden. Som frivillig på
et hospice gennem 6 år har jeg oplevet, hvordan
de professionelles tilgang til opgaven er præget af
umiddelbar empati og varme. Værdigheden ligger
implicit som respekt, men er ikke demonstrativt synlig. Det er tiltalende.
Måske er ønsket om en værdig død et udslag af
vores egen angst. Stillet over for dødens realitet
bliver vore forsvarsværker skrøbelige. Det kan
være skræmmende ikke at have overblik og solidt
fodfæste i enhver situation. En veninde sagde til
mig: At dø må være ligesom at falde baglæns ud i
kosmos’ kaos! Vi konfronteres ved et dødsleje med
meget, vi helst fortrænger. Er det i virkeligheden os
selv, der på ubehagelig vis udfordres, når vi som
værn mod dødens trussel anvender værdigheden
som skjold?
I stedet for at leve op til vage formodninger om den
rette opførsel, så indrøm din usikkerhed, og hvor
vanskeligt det kan være – også for dig. Det medfører ikke afstand, tværtimod.

Måske er ønsket om en værdig død et udslag af vores egen angst. Stillet over for
dødens realitet bliver vore forsvarsværker
skrøbelige
Marianne Harboe
Vi gør hinanden en bjørnetjeneste ved for mange
rollespil, der hindrer en egentlig kontakt mellem
mennesker. Det kan være svært at være i dødens
rum, men paradoksalt nok gives der netop dér mulighed for udvidet livserfaring. Vi kan tage ved lære,
forberede os på vores egen død og ikke mindst få
sat glæden ved livet i perspektiv.
Når den ene er døende, og den anden er tilskuer,
befinder vi os mildt sagt i meget forskellige positioner. Men her kan en udgave af værdighed i ordet
ligeværdighed være relevant, hvis vi formår at bevare vores lige værd som mennesker, uanset om
vi er modtagere eller givere af praktisk støtte og
omsorg. Næstekærlighed er ikke kun at yde, men
også evnen til at kunne tage imod. Det sidste er for
mange vanskeligere end det første.
Vi trænger til en folkelig ’opstand’ til fremme for forståelsen af alderdommens uomgængelige forfald.
Der er noget galt, når det at ældes betragtes som
en personlig fornærmelse og døden som en teknisk
fejl, som hurtigst muligt bør findes og korrigeres.
Selv hårdt tilkæmpede balder af stål og struttende
botoxkinder vil før eller siden klaske sammen. Forfaldet er et faktum. Et livsvilkår.
Hvor er værdigheden placeret? Det forstemmende
svar synes at være i det kropslige. Det er unægtelig
også det mest åbenlyse. Pårørende klager over det
uværdige i, at mor skal have ble på, men ærligt talt
– er alternativet at foretrække? Der kan være megen skamfuldhed knyttet til at blive madet, vasket
og hjulpet med toiletbesøg, men er vi varsomme
og udviser større selvfølgelighed, bliver det hele
enklere. Stiller vi os derimod værdigt an, kan det
såmænd komplicere sagen yderligere.
I vores individualistiske, undertiden ekstreme fitnesskultur kan kropsdyrkelsen antage groteske former.
Når hovedparten af vores fritid og energi bruges på
kroppen, så må vore sociale og åndelige liv, hvis vi
ellers har tid til at beskæftige os med sådanne størrelser, blive lettere underernærede.
Tendensen er, at vi skal have styr på det det hele,
og helst alt. Svaghed af enhver art anses som en
falliterklæring. Inderst inde ved vi godt, at den magt,
vi bilder os ind at besidde, på et splitsekund kan
blive til magtesløshed.
Vi frygter det og foretrækker med skyklapper på
at knokle intenst på vores udødelighed. Når vi må
konstatere, at spejle ikke lyver så effektivt som vi
selv, må vi i en vis fart se os om efter nye værdier.
Som vores søn sagde til en sygeligt fitnessramt ven:
Så få dig dog et liv! og vi ældre kan tilføje: Jo før jo
bedre ... Nu! Kroppen skal ikke negligeres, den er
din tjener og skal behandles ordentligt, men undgå
at blive dens slave.
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Min mor har sandsynligvis ikke mange uger
tilbage, men hun har forsonet sig med livets
ophør
Marianne Harboe
I denne livsfase kaster mange sig over diverse fritidsbeskæftigelser, som løb for livet, Twitter, golf,
bridge og tv’s dulmende underholdning. Det er ikke
just her, eksistentielle temaer om liv og død er på
tapetet. Hver ting til sin tid. Hvis du savner sådanne
drøftelser, så tag initiativet og kontakt en håndfuld
ligesindede, som tillidsfuldt kan vende både alderdommens forbandelser, men også støve dens velsignelser op. Kald det ’Læs af – Læs på’.
Her skal det være legalt at komme med hele viften
af hjertesuk og frustrationer, det skal nok vække
genklang og være befriende at lufte hele repertoiret
sammen. Men for at det ikke udvikler sig til et rent
klagekor, er alle også forpligtede på at inspirere hinanden med visioner og konkrete ideer til, hvor der
kan hentes små og store glæder, og hvor man kan
finde motivation til fordybelse og ny livsudfoldelse,
som så kan afprøves – gerne i fællesskab.
At opleve en slægtnings måske langtrukne dødsleje kan i bedste fald bevirke, at vi besinder os og
finder kvaliteter, som ikke nødvendigvis har med
vores vanlige frembrusende og udadvendte liv at
gøre. Mange ældre holder deres frustrationer og
hjertesuk for sig selv. Men det skal være legalt
at tale om alderdommens forbandelser men ikke
glemme at støve dens velsignelser op – at inspirere
hinanden til ny livsudfoldelse på alderens præmisser. Måske åbner der sig ikke en dør, hver gang én
smækkes i.
Men et vindue på klem har også sin berettigelse.
Der er påfaldende mange, der ønsker sig en pludselig død, at falde om på stedet. Af frygt for lidelse,
men også ud fra den betragtning, at familien og de
selv skal skånes for den ydmygende og umyndiggørende nedtur, de forbinder med alderdom. I den
aktuelle diskussion om assisteret, passiv eller aktiv
dødshjælp tales ufortrødent om værdig død. Den
fortvivlede syge og den, der vil medvirke, har hver
deres bevæggrunde.
Det er et dybt alvorligt, etisk tema, men hverken
ønske eller handling bør stemples med prædikater
som værdig/uværdig. Provokeret død, fremskyndet død? Er det ikke mere neutrale udtryk, da de
ikke i udgangspunktet inddrager vurderinger. Helt
absurd bliver det nu, hvor der i England er fortalere for at give give økonomisk kompensation til de,
der ønsker aktiv dødshjælp. – Belønnet død! - der
skal nok være en del arvinger, der synes det er en
rigtig god ide.
Vi bliver gamle – meget gamle. At være vidne til, at
vore nærmeste sygner hen, er pinefuldt og kan være næsten ubærligt. Træthed til døden er en meget
almindelig dødsårsag. Vi bør rette blikket ikke blot
mod døden, men også mod den snigende alderdom.
Bitterhed og panik kan ramme den uforberedte. Kan
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vi mon lære fortrøstningsfuldt at gå måske flere års
svaghed og afmagt i møde?
Kan vi være der for hinanden, når vi overvældes
af tab, begrænsninger og afhængighed, uden at
vi af den grund føler os uværdige. Det kræver en
mentalitetsændring i vores sundheds- og kropsfikserede kultur i tide at se på eget og andres forfald
med milde øjne.
Når den røde lampe lyser, skal vi ikke straks kaste
håndklædet i ringen, men at overgive sig til alderdom og død tjener os bedre end krampagtigt at ville
overvinde den med næb og kløer. Når ord som ældrebyrde stadig får lov at florere, tyder det på, at det
at blive gammel i sig selv anses for mindre værdigt.
Her kan vi med rette tale om uværdighed!
Hvad er dit inderste håb for din egen død? At vi
reflekterer over det, kan komme os til gode. Står
valget kun mellem en værdig og en uværdig død,
giver det sig selv, og for nogle vil den værdige død
være tilstrækkeligt at håbe på. Men der ligger en begrænsning i hele værdighedsterminologien. Denne
begrænsning ophæves, hvis vi taler om en god død.
Også dette udtryk kan anfægtes, men den gode død
rummer en åbenhed for individuel tolkning og plads
til større variation.
Der er så at sige flere ingredienser i den gode død:
en død, hvor medmenneskelig pleje, kompetent behandling af psykiske og fysiske lidelser især vil være
de professionelles ansvar. Hvor venner og familie
kan supplere med deres kendskab og kærlighed
til den, de er ved at miste. Hvor du selv er medbestemmende om, hvorvidt værdighed skal være en
af farverne på din palet.
Endelig er der det religiøse aspekt. For den troende
vil håbet have flere dimensioner. For den kristne vil
det være håbet om opstandelse og et evigt liv. En
død ikke kun i kærlighed, men også i tro og håb, og
at få støtte til at bevare håbet. Heller ikke her slår
værdigheden alene til.
Min mor har sandsynligvis ikke mange uger tilbage
at leve i, men hun har forsonet sig med livets ophør.
Bekymringerne ebber ud i takt med kræfterne. Hun
har en fredfyldt tiltro til, at hun vil få en god død, at
hun vil blive fulgt kærligt og omsorgsfuldt på vej.
Så kort og lidt provokerende sagt: En værdig død
– nej tak. Lad os i stedet følges ad på vejen mod
den gode død.
Kom vær hos mig nu i afskedens time.
Våg denne nat, for natten bli’r lang.
Se kun med hjertet, det viser dig vejen,
hvor ordet forstummer og nærhed er nok.
Hvor blikke kan mødes åbent og trygt,
hvor varsomme kærtegn mildner min frygt.
Ræk mig din hånd nu i afskedens time.
Hvisk mig i søvn med stilhedens ord.
Verset er fra salmen ’Ræk mig din hånd’ med tekst
af kronikøren.

Orientering fra fællestillidsrepræsentanten
Orientering fra HMU:
Økonomi og aktivitet:
Socialområdet er voldsom udfordret af den vigende
efterspørgsel på nogle af specialområderne.
Dette giver et underskud på nogle af specialområderne og derfor sker der mange tilpasninger, da
budgettet skal balancere. Socialområdet er underlagt samme vilkår som en privat virksomhed - og har
igennem mange år oplevet vigende efterspørgsel.
Hvis det fortsætter og socialområdet bliver for småt,
kan man i sidste ende være nødt til at lukke.
Region Midt har det største socialområde i Danmark
og der er fortsat en vigtig opgave at løse.
Psykiatrien ser ud til at have et mindre forbrug på
20 mio. kr. primært på grund af, at regionsrådet i
august har givet en tillægsbevilling på 10,4 mio. kr.
vedr. nedbringelse af tvang. Midlerne forventes dog
anvendt i begrænset omfang i 2014.
Sikkerhed:
Med klassifikation - og kompetencemodel for sikkerhed på Socialområdet er der lavet et skelet, som
kan anvendes bredt og sikrer en fælles tilgang, som
dækker et minimum.
Den hænger sammen med det overordnede sikkerhedsarbejde, og der er blevet arbejdet på at skabe
en fælles basis for alle; i første omgang fastansatte
og herefter vikarer.
Vikarer fra Vikar Midt har ikke fået stillet krav om, at
de skal have gennemført denne uddannelse.
Mange af vikarerne har også konflikthåndteringsuddannelse fra psykiatrien hvilket også er dækkende.
Alle afdelinger skal klassificeres i forhold til et lavt,
mellem eller højt risikoniveau og i de afdelinger, der
f.eks. er højt klassificeret, vil have brug for mere,
f.eks. i forhold til konflikthåndtering
Grundkurset afholdes 10 gange om året og forventes startet op i januar 2015, og der vil efterfølgende
være en vedligeholdelse af opnåede kompetencer.
Valg til MED og arbejdsmiljøorganisationen i
Region Midtjylland:
I henhold til Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale skal der afvikles valg til MED og arbejdsmiljøorganisationen i 1. kvartal i ulige år.
Det betyder, at valget skal være afsluttet senest ved
udgangen af 1.kvartal 2015.
Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at tilrettelæggelsen af valgene gennemføres lokalt indenfor
de enkelte HMU-områder.
Valg til MED og Arbejdsmiljøorganisationen gennemføres i henhold til vedlagte tids - og procesplan,
der giver overblik over tidsfrister, handlinger og relevante regelgrundlag.

Af Bent Lykke

MED- og Arbejdsmiljøstruktur
Ifølge MED- og Arbejdsmiljøaftalen skal både HMU
og CMU være enstrengede.
LMU er som udgangspunkt enstrengede. Hvis der
er enighed om det blandt ledelse og medarbejdere,
kan der oprettes tostrengede Lokal – MED udvalg
– dvs. et LMU der varetager samarbejdsopgaver og
et LokalArbejdsmiljøudvalg, der varetager opgaver
i forhold til Arbejdsmiljølovgivningen.
Hvis der ønskes oprettet eller opretholdt tostrengede Lokal- MED udvalg forudsætter det jf. MEDog Arbejdsmiljøaftalen, at dette godkendes af det
Hoved – MED udvalg, som Lokal – MED udvalget
hører under.
I forbindelse med overvejelser om eventuel ændring
af antallet af arbejdsmiljøgrupper
skal opmærksomheden særligt henledes på § 16 i
bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og
sundhed, jf. vedlagte tids - og procesplan.
Valg til CMU/HMU skal være afsluttet senest den
2. marts 2015, jf. tids - og procesplanen.
Hoved-MEDudvalg dækkende selvejende institutioner.
Hoved-MEDudvalg under hvem der hører en selvejende institution, skal være opmærksomme på, at
den selvejende institution skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder til Hoved-MEDudvalget – jf. § 21 Arbejdstilsynets Bekendtgørelsen
om samarbejde om sikkerhed og sundhed og MEDog Arbejdsmiljøaftalens § 5 stk. 8.
Hvis man lokalt ønsker bistand omkring valg af HMU
repræsentanter fra de selvejende institutioner kan
Koncern HR, stab, Nina Skarum,:
nina.skarum@stab.rm.dk - kontaktes herom.
Valg af arbejdsmiljørepræsentanter / arbejdsledere
til Regions-MEDudvalget
Særligt vedr. valg af arbejdsmiljørepræsentant/arbejdsleder og suppleanter for disse til RegionsMED udvalget skal der gøres opmærksom på, at
der gennemføres valg via mail fredag den 13.
marts 2015, med svarfrist kl. 12.00 jf. tids- og procesplanen.
Områderne/fællesstabe skal derfor senest den 3.
marts 2015 meddele Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Lisbeth.Gilberg@stab.rm.dk hvilke arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er valgt
til Hoved-MEDudvalgene.
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TILLIDSVALGTE PSYKIATRI OG SOCIAL
Psykiatri området
Tillidsvalgte Østlige del

Tillidsvalgte vestlige del

Region Midtjylland
Fællestillidsrepræsentant:
Bent Lykke
Tlf.: 7847 1042 Mob: 51 57 66 35

Region Midtjylland – Vestlige del
Fællestillidsrepræsentant:
Hanne Elkjær
Tlf: 7847 4627 Mob: 7847 4625

Region Midtjylland
Fællestillidsrepræsentant:
Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041 Mob: 20 29 18 19

Regionspsykiatrien Vest Herning
Gl. Landevej 61, 7400 Herning
Hanne Elkjær Tlf. 7847 4625 Mob. 2485 8656

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
Heidi Hornshøj Østergaard
Tlf.: 7847 1330
Retspsykiatrien afdeling
Bent Lykke
Tlf.: 7847 1042 Mob: 51 57 66 35
Regionspsykiatrien Silkeborg
PT: Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041 Mob: 20 29 18 19
Regionspsykiatrien,
Dronningsborg Boulevard 15, 8930 Randers NØ
Brian Graversen Tlf: 78475601
Regionspsykiatrien Horsens,
Sundvej 30, 8700 Horsens
Steen Strandgaard Christensen
Tlf: 7847 5020
Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov
Kirsten S. Christiansen
Tlf: 7847 3250 Mob.: 2382 9062
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Regionspsykiatrien Viborg/Skive
Retpsykiatrisk afd. Søndersøparken 1, 8800 Viborg
Kirsten Larsen Tlf. 7847 4150
Regionspsykiatrien Vest Holstebro,
Lægårdsvej 12, 7500 Holstebro
Joan Just Tlf: 7847 4904
Regionspsykiatrien Viborg/Skive
Psykiatrisk mobil team, Ingegerd Graversen
Karolinegade 11B,7800 Skive
Tlf. 7847 4135
Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter,
Søndersø parken 15, 8800 Viborg
Henning Barslund tlf: 7847 3630
Regionspsykiatrien Viborg/Skive
Søndersøparken 1, 8800 Viborg
Henrik Nielsen Tlf. 7847 4135

Social området
Specialområde Hjerneskade
Boligerne Svalevej, Svalevej 5-6, Assentoft 8960
Randers SØ
Pt. Bent Lykke
Tlf.: 7847 1042 Mob: 51 57 66 35
Høskoven, Damagervej 26, 8260 Viby J
Astrid Viborg Afshar
Tlf: 7847 7372
Tagdækkervej, Tagdækkervej 10, 8450 Hammel
Lone Andersen Tlf: 7847 7457

Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Pilebakken. Pilevej 4, 8653 Them
Karna Stichelbout
Tlf: 7847 7000
Gårdhaven, Møgelkjærvej 6 h, 8800 Viborg
Conny Feddern Tlf: 7847 6700
Sct. Mikkel, Søndersøparken 3, 8800 Viborg
Marianne Trans Tlf: 7847 6250
Sønderparken, Søndergade 21, 8783 Hornsyld
Britta Zacho Tlf: 78476450
Tangkær, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted
TR Marianne Andersen Tlf: 7847 7523
TR Tina Elstrup Lange Tlf. 7847 7522
Blåkærgård, Røddingsvej 11 a, 8860 Viborg
Christine Melcheir Villadsen
Tlf: 78476600

Spec.omr. Udviklingsforstyrrelser og
Fysiske Handicap
Børn og Unge Centret Engvejen Engvejen 5, 7130
Juelsminde
PT: Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041 Mob: 20 29 18 19
Fenrishus Fenrisvej 37 8210 Århus V
PT: Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041 Mob: 20 29 18 19
Ulriksdal, Hamarve3j 1, 8800 Viborg
Peter Hørdum Larsen
Tlf: 7847 5020

Specialomr. Kriminalitetstruede og
Dømte Børn og Unge

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Den sikrede døgninstitution Grenen, Hemmedvej 1,
8585 Glesborg
Tlf.: 7847 9100
Pt. Bent Lykke
Tlf.: 7847 1042 Mob: 51 57 66 35

Mosetoft, Møgelkjærvej 6, 8800 Viborg
Rasmus Skovgaard Sørensen TR
Tlf. 78477100

Den sikrede døgninstitution Koglen,
Timlundvej 44 B , 7270 Stakroge
Pt. Hanne Elkjær, Tlf: 7847 4627 Mob: 7847 4625

Nørholm Kollegiet, Allingevej 6, 7400 Herning
TR Torry Madsen, Tlf: 7847 6891

MultifunC Midtjylland,
Damagervej 26A, 8260 Viby J
Pt: Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041 Mob: 20 29 18 19

Saustrup Grønnevang 12, 7500 Holstebro
Kontakt person Helle Larsen tlf: 7847 6755
TR. Torry Madsen
FTR. Hanne Elkjær
Granbakken, Granbakkevej 22 8961 Allingåbro
tlf: 7847 7900
Pt. Bent Lykke
Tlf.: 7847 1042 Mob: 51 57 66 35
Bygmarken, Bygmarken 25 8722 Hedensted
tlf.: 7847 6100
PT: Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041 Mob: 20 29 18 19

Specialområde Holmstrupgård
Holmstrupgård, Holmstrupgårdvej 39,
8220 Brabrand
Pt: Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041 Mob: 20 29 18 19

Andre sociale tilbud fra Region Midtjylland
Regionens vikarkorps, Nørrebrogade 44,
8000 Århus C
Lise Brandt-Madsen
Tlf: 7847 3750

Specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge
Himmelbjerggården Himmelbjergvej 11 8680 Ry
PT: Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041 Mob: 20 29 18 19
Oustruplund, Oustrupvej 14, 6820 Kjellerup
Tlf.: 78 47 92 00
PT: Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041 Mob: 20 29 18 19
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KL og Danske Regioner undersøger
mulighederne for en fusion
Indsat af Jesper Priskorn
Der er brug for
en stærk varetagelse af det
decentrale Danmarks interesser.
Derfor vil formænd og næstformænd i KL og
Danske Regioner nu foreslå deres respektive
bestyrelser at
undersøge mulighederne for en
fusion af KL og
Danske Regioner. Baggrunden
er, at den voksende centralisering og detailstyring kalder på en organisation, der kan sikre det
decentrale Danmark en endnu stærkere stemme
- Der har siden kommunalreformen været en tendens til politisk og administrativ centralisering i den
offentlige sektor. Det betyder, at færre beslutninger
træffes tæt på borgerne med forståelse for lokale og
regionale behov. Samtidig ved vi, at borgerne bakker op om et stærkt lokalt folkestyre. En analyse fra
Eurobarometer viser, at Danmark er det land i EU,
hvor befolkningen har størst tillid til deres lokale og
regionale politikere. Det skal vi værne om og udbygge. En samlet og stærk interesseorganisation
kan og skal styrke mulighederne for lokale og regionale løsninger, siger Martin Damm, formand for KL.
Det decentrale Danmark udgøres af 98 kommuner og 5 regioner, som tilsammen leverer de
fleste offentlige velfærds- og serviceydelser til
borgerne. Kommuner og regioner tegner sig for
næsten tre fjerdedele af de offentlige budgetter.
En fusion af KL og Danske Regioner vil betyde,
at der sker en samling af kommunernes og regionernes interessevaretagelse, men vil ikke ændre på kommunernes og regionernes opgaver.
- Vores oplæg til bestyrelserne om en fusion tager
afsæt i respekten for den nuværende organisering og arbejdsdeling i den offentlige sektor. Vores
fokus er på at sikre maksimal indflydelse for det
decentrale Danmark. Vi har i dag to stærke og robuste interesseorganisationer; Danske Regioner
og KL. Hvis vi samler vores kræfter, kan vi skabe
en endnu stærkere interesseorganisation, der kan
styrke det lokale råderum og den decentrale opgaveløsning til gavn for borgerne i Danmark, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.
Formændene og næstformændene i KL og Danske
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Regioner lægger samtidig op til, at en fusioneret interesseorganisation skal have fokus på at understøtte sammenhængende velfærdstilbud til borgerne.
- Med en stærkere interesseorganisation vil vi styrke
samarbejdet og sammenhængen i kommunerne og
regionernes opgaver. Vi vil blandt andet understøtte
et mere sammenhængende sundhedsvæsen og
socialområde og et endnu stærkere fokus på den
lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse. Med en
samlet organisation vil vi også stå stærkere som
arbejdsgivere og arbejde for, at overenskomsterne understøtter sammenhængende løsninger for
borgerne, udtaler Erik Nielsen, næstformand i KL.
En stærkere interesseorganisation skal understøtte udviklingen af den offentlige sektor og
sikre en mere effektiv forvaltning af kommuner og regioners midler til interessevaretagelse.
- Vi skal hele tiden forny og udvikle den offentlige sektor til gavn for borgerne. En samlet organisation skal understøtte, at der i udviklingen af
nye innovative løsninger tænkes i sammenhæng
mellem kommuner og regioner. Samtidig skal en
samlet organisation sikre, at vi bruger vores midler til interessevaretagelse så effektivt som muligt.
Med en fælles organisation kan der ydes mere pr.
krone, og dermed vil kommuner og regioner få
mere for pengene. Men det allervigtigste for mig
er, at hvor vi før nogle gange arbejdede på hver
vores spor i KL og Danske Regioner, så samler
vi nu kræfterne om at skabe et stærkt decentralt
Danmark med fokus på borgernes behov, udtaler Carl Holst, næstformand i Danske Regioner.
Forslaget om at undersøge mulighederne for
en fusion forelægges bestyrelserne i Danske
Regioner og KL i december måned. I forhold
til formalia kan en endelig fusion, hvis det bliver besluttet, gennemføres endeligt i 2018.

