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VI ARBEJDEDE HÅRDT, MEN HVER GANG VI 

BEGYNDTE AT FUNGERE BLEV NYE PLANER OM 

OMORGANISERING IVÆRKSAT. 

 

JEG LÆRTE MIG SENERE I LIVET, AT VI ER 

TILBØJELIGE TIL AT MØDE ENHVER NY SITUATION 

GENNEM OMORGANISERING. 

 

-OG JEG LÆRTE OGSÅ, HVILKEN VIDUNDERLIG 

METODE DETTE ER TIL AT SKABE ILLUSION OM 

FREMGANG, - MENS DET I VIRKELIGHEDEN 

FORÅRSAGER KAOS, INEFFEKTIVITET OG 

DEMORALISERING. 

 
Kages Patrons, 
ROMERSK EMBEDSMAND UNDER KEJSER NEGRO, 
død år 65 e. Kristus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I 

PSYKIATRIKLUBBEN  

ÅRHUS D. 7. MARTS 2012  
 

 

 

 

 

1.  DAGSORDENEN FORANLEDIGES GODKENDT 

 

2. DIRIGENTERNE PÅSER AT FORHANDLINGERNE FREMMES, OG KAN OM NØDVENDIGT 

FASTSÆTTE BEGRÆNSET TALETID OG/ ELLER FASTSÆTTE HVOR MANGE GANGE 

ORDET KAN BEGÆRES I SAMME SAG. 

 

3.  BEGÆRING AF ORDET SKER VED MARKERING FRA SALEN 

 

4.  ÆNDRINGSFORSLAG AFLEVERES SKRIFTLIGT TIL DIRIGENTERNE. 

 

5. ALLE AFSTEMNINGER FORETAGES VED HÅNDSOPRÆKNING, DOG SÅDAN AT SÅFREMT 

10 AF DE FREMMØDTE MARKERER, AT DE ØNSKER SKRIFTLIG AFSTEMNING, SKAL 

DETTE IMØDEKOMMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRETNINGSORDEN VEDTAGET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I 

PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS D. 7. MARTS 2012 



Generalforsamling  

FOA - Psykiatri   

Onsdag d. 7. Marts 2012  
kl. 18.00 i ”Vandresalen” på Psykiatrisk Hospital 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

-skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg  

Næstformand  2 år Britt Graabæk 

Bestyrelsesmedlem  2 år Jørgen Nyegaard 

Bestyrelsesmedlem  2 år Bent Lykke Sørensen 

Næstformandssupl.   1 år Bent Lykke Sørensen  

Kasserersupl.   1 år Anna Jensen 

1. Bestyrelsesssupl.   1 år Sine Christiansen 

2. Bestyrelsesssupl.   1 år Hanne Stormfeldt 

Bilagskontrollant   2 år Jesper Diederiksen 

Bilagskontrollantsupl.      1 år Tove Lilmoes 

Fanebærersupl.    1 år Peter Bugge  

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

8. EVENTUELT 

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I PSYKIATRISK HOSPITALS  

Vandresalen - SPISNING KL. 17.30 - 18.00 

 

 



Forord 
Vingefanget er for mig at se en løbende beretning om året aktiviteter.  
Beretningen vil derfor bære præg af gentagelser og være ultra kort.  

 

Kommunen MBS 

Beretning fra Socialforvaltningen i Århus Kommune 

År 2011 har været et noget overvældende år i magistraten for Sociale forhold og 
beskæftigelse. Nye visitationsmodeller, besparelser og omorganiseringer har gjort, at både 
borgere og medarbejdere har oplevet en stor ændring både i service niveau og visiterede 
målgrupper. År 2011 var også året hvor Psykiatri og Forsorg Misbrug blev slået samme  i en 
organisationssøjle ”Socialpsykiatri og Udsatte Voksne”. Der hersker ingen tvivl om, at 
økonomien har været styrende for omorganiseringen, og der kan stilles spørgsmålstegn om 
faglighed og økonomi har gået hånd i hånd i år 2011. 
I en tid, hvor man på landsplan taler om sammenhæng i indsatser i psykiatrien, opleves det 
meget anderledes i hverdagen i psykiatrien. Opløsningen af ”Lokalpsykiatrierne”, har betydet 
at det er vanskeligere både for borgere og medarbejdere, at etablere denne indsats effektivt. 
Borgeren kan ikke længere få en samlet hjælp i sit lokalområde. 
Boformerne i psykiatrien er i en omlægningsfase, hvor de har fået forskellige 
specialeenheder. De skal til og finde sine ben og stå på, og lad os håbe at der findes 
ressourcer i 2012 til opkvalificering af medarbejderne. 
Når besparelser har fyldt så meget, har det haft den affødte konsekvens, at der har været 
meget kortsigtede løsninger. Det har haft betydning for kolleger, som har været nødsaget, at 
finde/tage imod andet arbejde, og AMR og TR har været under stort pres. 

Vi håber at 2012 bliver noget 
lysere, at tilliden til MSB kan vende 
tilbage, så vi har arbejdspladser 
som både udfordre, opkvalificerer 
og indgyder tillid, så vi alle har et 
godt arbejdsliv. 
 

Regionen  
Året har været præget af 
omlægninger – der er skabt nye 
enheder – Afdeling M – P – og Q. 
– Hvilket har resulteret i 
nedlæggelsen af afdeling Nord – 
Afdeling Syd og Gerontopsykiatrisk 
afdeling, mm. Der åbnes et nyt 
afsnit M3 – som kommer til at 
bestå af ene sygeplejersker som 

skal passe de mest belastede af vore patienter – dem med særlige dobbelt diagnoser – 
herunder misbrug – et eksperiment vi afventer med stort alvor. 



Omlægningen har også betydet at sengeafsnittene skal flyttes rundt, så dem med samme 
speciale kommer til at ligge ved siden af hinanden – dette til stor belastning for 
medarbejderne – særligt for dem som skal flytte mere end engang. 
 
Retspsykiatrien har også flyttet et afsnit – R4 – sammen med retspsykiatrien – R3 ligger dog 
stadigt blandt de andre specialpsykiatriske afsnit. 
 
Samtidigt med at strukturen og ledelsen er lavet om for den enkelte – er afdelingerne blevet 
specialiserede – hvor man før lavede behandling efter optageområde er det nu hvilken 
diagnose. Det har også haft den betydning at vores lokalpsykiatriske centrer er nedlagt som vi 
kender dem – de er flyttet rundt og er også blevet specialiseret. Alle trækker nu vejret for at 
se om det holder og hvornår reaktionen kommer over alle disse omlægninger. 
 
Desuden afventer vi kompetenceudviklingsprogrammer for de nye specialer. 

Psykiatrisk Hospital på vej væk fra Risskov 

Et flertal i Regionsrådet vil sætte turbo på beslutningen om at flytte psykiatrisk hospital fra 
Risskov til Skejby. 

Der er masser af penge i den store grund, der i dag huser Psykiatrisk Hospital i Risskov.  

Men man glemmer at både bygninger og parken er fredet. 

Politikerne mener dog de kan betale et nyt hospital i Skejby med pengene fra salget. Men vi 
er jo nogen der har været her i mange år og ved bygningerne er svære at sælge, 
 

Retspsykiatrien 
Antallet af patienter i retspsykiatrien er firedoblet siden 1990 og halvdelen har et 
diagnosticeret misbrug. 29 anbefalinger fra blandt andre Danske Regioner og Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet skal få mere kvalitet og sikkerhed i retspsykiatrien 
 
Kvaliteten og sikkerheden i retspsykiatrien kan styrkes på en række områder - lige fra den 
forebyggende indsats fra de opsøgende psykoseteams over misbrugsbehandling og 
rehabilitering. Det fremgår af 29 anbefalinger i en ny rapport fra Danske Regioner. 

 

Arbejdsmiljøet 
Danmark har verdensrekord i antallet af psykisk syge, der må forlade arbejdsmarkedet. 
 
I psykiatrien i Århus følger vi desværre op til denne problematik og afskediger folk til 
førtidspension som aldrig før, grundet vold – trusler om vold og vedvarende 
belastninger om de samme emner. 
 
Danskere er det folk, hvor flest forlader arbejdsmarkedet, fordi de er psykisk nedslidt. Det 
viser en OECD-rapport. – Og det kan vi snakke med om. 
Det er ikke kun kroppen, der siger stop, når vi herhjemme må forlade arbejdsmarkedet. 
Danmark sætter nemlig en kedelig rekord for, hvor mange, der må stoppe arbejdslivet på 



grund af psykisk nedslidning. 
 
En undersøgelse fra Dansk Sundhedsinstitut viser, at psykiatrien i Danmark er presset. 
Antallet af danskere, der søger hjælp, er steget med 50 procent de sidste ti år. Til gengæld er 
der stort set ikke blevet flere ansatte, og antallet af sengepladser er faldet. Det rammer ikke 
kun patienterne – også de ansatte er hårdt presset. Mere end hver syvende FOA-medlem 
med arbejde i psykiatrien blev således sygemeldt med stress indenfor det sidste år, viser en 
undersøgelse fra september 2010.  
  
Det er et rystende tal, der understreger, at der er noget galt i psykiatrien. Arbejdsmiljøet er 
ikke i orden.  Det rammer ikke kun vores medlemmer, men giver også problemer for 
patienterne, da stressede ansatte ikke kan yde den samme pleje og omsorg, som ansatte, 
der trives på arbejdet. 
De mange sygemeldinger er med til at skabe en ond cirkel, der gør problemerne endnu 
større. 
Sygemeldte kollegaer øger presset på de raske, og er dermed med til at endnu flere bliver 
ramt af stress.  
Mange har jo netop valgt arbejdet i psykiatrien, fordi de gerne vil hjælpe mennesker i en svær 
situation. Når de så oplever, at hverdagen bliver så presset, at det ikke er muligt, så opleves 
det både som et fagligt og et personligt nederlag. 
  
Og så må vi ikke glemme den store regning for de ansatte, som udstødes af 
arbejdsmarkedet, kommer på førtidspension og må behandles på grund af dårligt 
arbejdsmiljø. Paradoksalt nok ender nogle af dem med at blive behandlet i den selvsamme 
psykiatri, som er årsag deres problemer. 
 

 
Psykiatriplanen 
Der har været afholdt 3 fyraftensmøder ….. vi afventer med spænding – får vi får ingen 
mulighed for at deltage i udformningen, det er en ren politisk og DJØF opgave. 
 

OK13  
 
Strategimøder 
 
7. maj er der et opstartsmøde, hvor der skal diskuteres situationen efter OK fornyelsen på det 
private arbejdsmarked, samt de temaer vi forestiller os vil bliver centrale ved OK-13 
forhandlingerne. 25. september hvor kravene skal udtages. 

 

 

 

 

 



Uddannelse 

 
Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis 
 

Som den første i 
psykiatrien blev Social 
og 
sundhedsassistenterne 
Vivian Holst Villadsen 
og Hanne Brund  
færdige d. 17. juni 2011 
og kan nu kalde sig 
både humanom og 
uddannet i 
sundhedspraksis.  
 

 
Hvad er sundhedspraksis uddannelsen; 
Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i social- og sundhedsområdet samt det 
pædagogiske område, der har brug for en overbygning på deres oprindelige uddannelse, og 
til virksomheder, som ønsker at opkvalificere sine medarbejdere til at arbejde analytisk og 
vurderende med de problemstillinger, praksis byder på. 
 
Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis giver adgang til at læse videre på 
diplomniveau. 
 
Akademiuddannelsen består af 6 moduler. Der er tale om 2 obligatoriske moduler, to 
valgmoduler, et specialeforløb og et afgangsprojekt. Hvert modul svarer til 10 ECTS-point. 

Vælger du at gennemføre de 4 fag moduler, har du ret til at kalde dig humanom.  

Vælger at du gennemføre en VVU efter Bekendtgørelsen om VVU inden for sundhed, 
pædagogik og forvaltning, har du ret til at kalde dig akademiuddannet.  
Vælger du at gennemføre en VVU efter akademiuddannelsen 
i sundhedspraksis, har du ret til at kalde dig akademiuddannet i sundhedspraksis.  

Vil du vide mere:http://www.sundhedspraksis.dk 

 
PenSam 

Valg og omstrukturering af grupperne i PenSam – de vil sige At man har lagt de mindre 

grupper sammen med de større – dette for at spare penge og sikre større opsparing til dig – 

men det har skabt store problemer med at få valgkredse til at passe med ansættelsessteder 

mm.  

 

http://www.sundhedspraksis.dk/


FOA 
Der afholdes årsmøde d. 20 marts i sosu sektoren og afdelingsgeneralforsamling d. 19 marts 
– vi opfordrer jer til at deltage.  
 
 

Studieture/Rejser/ aktiviteter 
Bryghus turen som forsvandt 
Vi har forsøgt, på opfordring, med endnu en tur til Aarhus bryghus – men desværre var der for 
få tilmeldte. 
 
Nordisk Træf på Færøerne 
 

Fantastiske 
naturoplevelser, sejlture 
og nervepirrende 
busture – og et propfyldt 
og spændende 
psykiatrisk program 
rigere…- var på Nordisk 
Træf programmet 2011. 
 
Gásadal 

 
Nordisk Træf har været 
et hospitalssamarbejde, 
hvor vi har udvekslet 
erfaringer om psykiatri, 
men selvfølgelig også 
om nordisk levevis og 
haft socialt samvær 
med fællessang og 
traditioner. 

 
 
Danmark kom med i samarbejdet i 1952 og vi stod for et 
50 års jubilæumsarrangement i 2002 – samtidigt med 
hospitalets 150 års jubilæum 
 
 
 
 
Risskov 1956 
FRA VENSTRE: 
Eric Edenö, Vänersborg, Henry Rasmussen, Risskov, 
Finn Ouren, Dikemark, og P. J. Mortensen., Århus. 
 
 

Danmark skal være vært for dette arrangement – Nordisk Træf i 2014  



Fremtiden 

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

Klubbens adoptivbarn 
Sidoine Senankpon Vla 
 
Vil blot kort nævne at den beslutning vi i sin tid tog med støtte fortsætter og her er 
et af de breve vi har modtaget fra vores plejebarn. 

Brev fra FOA Psykiatris plejebarn 
”Kære Psykiatriklub Aarhus 

Hele min familie og jeg er meget glade for at 
have modtaget de to pengegaver på 100 kr., 
svarende til 8800 FCFA, som du har sendt til 
mine forældre og mig her op til jul. 

Beløbet er brugt til at købe følgende: 

6 meter materiale: 57 kr. 

1 par sko: 17 kr. 

1 flaske sirup: 17 kr. 

2 kg ris: 9 kr. 

Sammen med mine forældre, takker vi mange 
gange. 

Jeg er tilbage i skolen og begynder i 5.klasse. 

Jeg kysser dig hjerteligt. 

Må 2012 blive et velstående år for dig og alle 
mennesker omkring dig.” 

 

 
 
 
 
 



Til slut vil jeg takke  
tillidsrepræsentanterne,  
sikkerhedsrepræsentanter og bestyrelsen for 
samarbejdet i det forgangne år. 
 

På bestyrelsens vegne  

          Formand 

     Jesper Priskorn 


