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Psykiatriplanen
Af Jesper Priskorn

Som alle nok allerede ved nu, er
psykiatriplanen vedtaget i alle relevante
politiske organer. De nye regions-
ledelser skal være på plads inden som-
merferien og arbejdet med at få
psykiatriplanen ført ud i livet - skal være
færdig til d.1.1.2002.

Omstrukturering har gennem de sidste
mange år været hovedordet i psykia-
trien og vi kan kun håbe på at vi med
denne store omstrukturering for lidt ar-
bejdsro til at gøre det vi nu engang er
bedst til, for de flestes vedkommende,
nemlig at pleje og passe vores sindsli-
dende.

Der skal herfra ikke lyde noget nega-
tivt i forhold til planen, en plan som vi
har støttet med få kommentarer, en plan
som i hvert fald for vores brugere, vil
styrke indsatsen væsentligt.

Bjarne Krogh, vores direktør gennem
de sidste mange år takker med planen
af og går på efterløn fra d. 1.9.2001. Vi
vil gerne her og allerede nu takke Bjarne
for hans indsat gennem de mange år.
ikke fordi vi altid har været enige, det
ville også have været unaturligt, men
fordi døren altid var åben til at lufte vores
synspunkter.

Planen bryder op med en central ledel-
sesform og uddelegere de fleste opga-
ver til de nye regionsledelser, dette for
betydning for de tillidsvalgtes opgaver.
Regionerne går på tværs af de FOA-
afdelingskel der eksisterer i dag i Århus
amt.

Derfor arbejder vi hastigt på at tilpasse
strukturen til den nye plan.

Sammenlægning
Af Jesper Priskorn

Udviklingen går stærkt i Danmark, især
indenfor psykiatrien, straks som vi har
accepteret en situation, ændres grund-
laget. Vi må derfor hele tiden tilpasse
os efter hvad der er bedst for vores
medlemmer af Psykiatriklubben.
Vi har i flere år arbejdet ud fra at vi alle
bliver social- og sundhedsassistenter om
et givent antal år, dette er stadigt rig-
tigt, men grundlaget for servicen har
med psykiatriplanen ændret sig.
Vi har fra starten af social- og sundheds-
assistentuddannelsen, set at det var dem
som skulle føre denne klub, med de
stolte traditioner, videre de næste
mange år.
Med den nye uddannelse nedlagde vi
Plejerklubben og skabte Psykiatri-
klubben, en klub som efter vores bed-
ste overbevisning har fungeret til gavn
for medlemmerne.
Det næste trin på stigen var sammen-
lægning af de klubber som relaterede
til social- og sundhedsassistenterne. Vi
var i dette forum enige om at om føje
år var der 2 store grupper tilbage under
social og sundhedssektoren, Social- og
sundhedsassistenter og social- og
sundhedshjælperne.

Vi var tæt på denne sammenlægning,
da psykiatriplanen kom på banen.
Hvordan sikrede vi nu bedst vores med-
lemmer, vi er ansat indenfor funktionen
psykiatri og har for de flestes vedkom-
mende et brændende ønske om at ligge
vores arbejdsliv der og fokusere derfor
“kun” på denne funktion, men vi skal
stadig have for øje at der kun om få år,
kun er social- og sundhedsassistenter
ansat og de kan have andre behov, hvis
de vælger at flytte funktionsområde el-
ler bare hvis de vil følge med i deres
faggruppes udvikling generelt.

Dette fordre et tæt samarbejde med det
der nu hedder social- og sundheds-
assistent
klubben. Hvis vi laver en funktionsklub
i Århus amt, hvordan sikre vi så dette
tætte samarbejde.
Vi har fået et tilbud om at indgå i et
formelt samarbejde, hvis de andre slår
sig sammen til en storklub, et samar-
bejde som sikre at den nye storklub
bevare en indsigt på tæt hold i det psy-
kiatriske område og vi for assistenternes
vedkommende bevare en direkte linie
til faglig vejledning af social- og
sundhedsassistenterne.
Vi vil, hvis vi får en funktionsklub for
psykiatrien i Århus amt, gøre vores til
at dette samarbejde bliver en realitet.

Et samarbejde skal etableres, ellers går
sammenlægningen for de andre klub-
ber i vasken, og hvorfor nu det. Social-
og sundhedsassistentuddannelsen er en
uddannelse som har forbundne kar i alle
funktioner og de er meget opmærk-
somme på den faglige udvikling af de-
res uddannelse, så de vil føle sig ampu-
terede hvis de ikke har funktionen psy-
kiatri med i denne storklub. På deres
generalforsamling for nyligt var budska-
bet da også klart, ingen sammenlæg-
ning hvis ikke psykiatrien kan indgå på
et formelt plan. Vi har ingen grund til at
forhindre en sammenlægning, som vi
indtil for nyligt stor last og brast med.
Og vi ønsker kun den bedste service
for alle vores medlemmer. Med denne
meget foreløbige aftale kan vi kun sige
at vi i Psykiatriklubben for en sublim
service, især for social- og sundheds-
assistenterne.
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GENERALFORSAMLING

PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS

Af Jesper Priskorn

Klubben afholdt sin årlige Generalforsamling d. 21 februar i Den Gamle festsal, på psykiatrisk hospital i Risskov. Det var ikke
det store tilløbsstykke og det til trods for den utrolig spændende generalforsamling sidste år med kampvalg til følge. Vi i
bestyrelsen havde håbet på et større fremmøde, men heldigvis blev det til en hyggelig komsammen med de fremmødte 23
personer.
Beretningen og dermed det fremtidige arbejde med at forsøge at danne en amtsklub, blev vedtaget enstemmigt.
Ligeledes blev det bestemt at vi fortsat skal arbejde frem efter at sikre det psykiske arbejdsmiljøet for vores kollegaer.
Som noget nyt blev det vedtaget, at vi vil være med til at støtte vores medlemmers ønske om at dygtiggøre sig indenfor det
psykiatriske område.
Dette blev med et økonomisk tilskud, noget vi har praktiseret af flere gange , men der har ikke været en generalforsamlings-
beslutning bag, dette har vi nu fået rettet op.

Hvem blev valgt...
Jesper Priskorn, genvalgt som formand
Reimer Murmann, nyvalgt bestyrelsesmedlem
Myrna Larsen, nyvalgt bestyrelsesmedlem
Anna Maria Korsgaard, nyvalgt bestyrelsesmedlem
Bent Hvolby, genvalgt som næstformandssuppleant
Jan Skou, genvalgt som kasserersuppleant
Jens Ove Mathiesen, tilsynsførende assistent, nyvalgt  1. bestyrelsessuppleant
Jan Skou, nyvalgt 2. bestyrelsessuppleant
Jørgen Keller, genvakgt bilagskontrollant for 2 år
Preben Bøgelund, nyvalgt bilagskontrollantsuppleant for 1
Bent Lykke, nyvalgt fanebærersuppleant for 1 år

Foruden ovenstående valg, blev der også valgt følgende:

Jesper Priskorn, genvalgt sektorbestyrelsesmedlem for Plejerne
Mette Grandjean, genvalgt sektorbestyrelsessuppleant for Plejerne
Jesper Priskorn, genvalgt faggrupperepræsentant for Plejerne
Mette Grandjean, genvalgt faggruppesuppleant for Plejerne

J.O.Mathiesen, genvalgt sektorbestyrelsesmedlem for Tilsynsførende assistenter
Gunnar, nyvalgt sektorbestyrelsessuppleant for Tilsynsførende assistenter
J.O.Mathiesen, genvalgt faggrupperepræsentant for Tilsynsførende assistenter
Gunnar, genvalgt faggruppesuppleant for Tilsynsførende assistenter

Værkstedsassistenterne ønskede ingen at opstille på ovennævnte poster.
Social- og sundhedsassistenterne valgte Tine Vissing til begge poster på deres generalforsamling d. 20.02.01.

Jeg vil også her benytte muligheden for at takke de afgående bestyrelsesmedlemmer Eva Steffensen, Susanne Madsen og
Werner Lund, for deres indsats i de forgangne år.

Længere inde i bladet vil du kunne læse referatet fra generalforsamlingen.
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Amtsklub
Af Jesper Priskorn

Generalforsamlingen sagde ja til et fort-
sat arbejde for en amtsklub og som det
fremstår af ovenstående, ikke uden pro-
blemer, men problemer er til for at lø-
ses.

Vi mener stadig at en amtsklub for funk-
tionen psykiatri, vil sikre vores medlem-
mer en fremtidssikret service som
mange vil være misundelige på. Tilbage
står bare om hvornår, hvor og hvordan
denne klub opstår.
Tillidsrepræsentanterne arbejder på
højtryk for at skabe et netværk og en
struktur for de tillidsvalgte som er til-
passet til psykiatriplanen og det kan
ikke gå hurtigt nok.
Funktionsklubben er i denne sammen-
hæng det samlende led, basen om i vil,
som skal kunne samle alle trådende og
servicere såvel de tillidsvalgte som alle
medlemmerne i psykiatrien i Århus amt
og tilknyttede kommuner.

De tillidsvalgte har holdt møde d. 22
marts med deltagelse af afdelings-
formændene.
Her nåede man frem til, at det vi arbej-
der hen imod nu er at få en fælles-
tillidsrepræsentant i hver af de fire re-
gioner. Da der fortsat er en del uafkla-
rede ting i forhold til ledelsesstrukturen
har det ikke været muligt at lave en
endelig struktur for øvrige tillids-
repræsentanter. Men udgangspunktet er,
at der ikke skal være færre end vi har
nu.
Vi skal afholde endnu et møde med
afdelingsformændene den 19. april, hvor
vi skal have beskrevet opgaverne for
fællestillidsrepræsentanterne. Herefter
skal afdelingsformændene have en for-
handling med amtet om den nye struk-
tur.
Alle tre afdelingerne er positive i for-
hold til at ændre vores nuværende struk-
tur og for et tæt samarbejde i en amts-
klub for psykiatriansatte, både amtslige
og kommunale

Høringssvar
Indsat af Jesper Priskorn

Referat af regeringens folkehøring
om indsatsen for de sindslidende
9. november 2000.
Regeringen fik konstruktiv kritik på
høring om sindslidendes vilkår.
Regeringens folkehøring om sindsliden-
des vilkår blev en succes i den forstand,
at de to ministre, der var til stede, fik
noget at tænke over.  Indlæggene havde
en meget høj kvalitet, og sundheds-
ministeren og socialministeren kunne
rejse fra Århus med  mange gode for-
slag og synspunkter, som deres respek-
tive ministerier vil bruge i deres fort-
satte overvejelser om, hvordan de sinds-
lidendes vilkår kan forbedres.

Distriktspsykiatrien skal holde åbent
døgnet rundt. Der skal bruges mindre
medicin på de psykiatriske afdelinger,
og flere skal have mulighed for medicin-
fri behandling. Andre faggrupper, spe-
cielt psykologer, skal altså inddrages
betydeligt mere. Mange steder er den
gal med menneskesynet og etikken -
de sindslidende bliver ikke altid behand-
let med respekt.  Og så er der et vold-
somt behov for at gøre mere for de un-
ge.  Både sindslidende børn og børn af
sindslidende. Ikke mindst den sidste
gruppe repræsenterer et overset pro-
blem.  Generelt føler pårørende sig ladt
i stikken og ønsker støtte.  Behovet for
større sammenhæng mellem de forskel-
lige tilbud i sundhedssektoren og på det
sociale område er udtalt.
Det var nogle af hovedbudskaberne på
regeringens dejligt velbesøgte folke-
høring om de sindslidendes vilkår, der
fandt sted i Scandinavian Congress Cen-
ter i Århus den 9. november sidste år.
Socialminister Henrik Dam Kristensen
og daværende sundhedsminister Sonja
Mikkelsen var arrangører, og begge er-
klærede sig efter høringen yderst til-
fredse med arrangementet og de sær-
deles mange konstruktive forslag, de
havde fået.
Af de 57 deltagere, der tog ordet, var
24 primært brugere, mens 17 primært
var pårørende og 16 primært personale.
Oversat til procenter giver det en for-
deling på 42 pct. brugere, 30 pct. pårø-
rende og 28 pct. personale. Alle berørte
hovedgrupper var altså markant repræ-
senteret med brugerne som de domi-
nerende, hvilket vel også er både na-
turligt og ønskeligt.
Høringsreferatet er at finde i sin fulde
længde på klubbens kontor.

Lokalkursus
Af Jesper Priskorn og Mette Grandjean

Foreløbige tanker og planer for lokal-
kurset 2001.

Projektarbejde - en del af vores
hverdag.
Lokalkurset bliver afholdt i Oktober/
November måned, og måske på Pinds-
trup Centret igen.
Vi er af både medlemmer og ledelse
blevet opfordret til at lave et kursus i
projekt arbejde.
Tanken er, at alle kursister skal prøve
hvad det vil sige at lave et projekt, vil
vi mødes en halv eller hel dag til at
starte projektet op i September måned.
Der arbejdes derefter individuelt eller i
grupper frem til vores 2 dages konfe-
rence I oktober/november.
På konferencen gåes der så i dybden
med projektarbejdet og vi slutter så
kurset af med en opfølgningsdag et par
måneder efter konferencen.
Vi har arrangeret 2 meget dygtige un-
dervisere, Pernille Broch og Birgitte
Junø.

Hvis vores planer lykkedes, vil der blive
udsendt ansøgningsskemaer sammen
med kursusbeskrivelsen inden medio
juni måned, med ansøgningsfrist d.1
august.

Vi håber at der er mange der vil tage
imod dette tilbud også selvom man har
snust til dette arbejde på forhånd, det
vil kun være en fordel.
Det er selvfølgelig tanken at vi med
dette kursus for lyst til at beskrive vo-
res hverdag bedre eller måske oven i
købet laver små projekter i hverdagen.

Psykisk
arbejdsmiljøundersøgelse
Pilot-arbejdsklimaundersøgelse
Af Jesper Priskorn

Amtet er nu gået i gang ved at under-
søge arbejdsklimaet på deres arbejds-
pladser.
En arbejdsgruppe med bl.a. Bent Hvol-
by har udarbejdet et projekt som nu er
startet op, i første omgang er det som
pilotprojekt, men allerede fra efteråret
regner man med fra service og kvalitets-
kontoret, at hele områder kan komme
på tale til en undersøgelse.
Vi mener at det er et positivt signal der
her gives fra amtet og forventer at der
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også kommer handling på hvis resulta-
tet viser sig i negativ retning.
Undersøgelsen skal ikke kun være en
ledetråd for amtet, men også et arbejds-
redskab for den enkelte ledelse til at
forbedre arbejdstilrettelæggelsen på det
enkelte afsnit. Undersøgelsen forventes
at være et tilbagevendende gode ca.
hvert andet år.
I pilotprojektet er der udvalgt deltagere
i psykiatrien, fra Provstebakken, Kjærs-
holm, Retspsykiatrisk afdeling og Lokal-
psykiatri Nord.
Læs mere på
www.danskmedarbejderindex.dk

Arbejdsmiljøet på
Børne & Ungdomspsykiatrisk

afdeling
Af Jesper Priskorn

Arbejdstilsynet har været på besøg på
afdeling F og gav dem et påbud.
Et påbud som, hvis man spurgte med-
arbejderne og ledelsen var helt på sin
plads.

I 1999 rejste der 8 medarbejdere, det
samme var gældende i 2000 og i 2001,
altså i år er der foreløbig 3 medarbej-
dere der har sagt op, 2 medarbejdere
er sygemeldt med depression foranle-
diget af stress og en medarbejder er

nok, men arbejdsmiljøet bør være det
område man satser mest på her og nu.

Der er nu iværksat nye tiltag:

· Klientbelægningen er nedsat fra
12 til 10 personer.

· Der er blevet ansat en gruppe-
leder mere.

· Der er blevet opnormeret med
en person i det skærmede afsnit.

· Der er ansat en voksen-
psykiatrisk overlæge, som har
været en stor  mangel.

· Man forsøger kun at arbejde
hver tredie weekend.

· Ledelsen har desuden lovet at
indgå i en dialog før fremtidige
beslutninger tages.

· Afdeling E, fungere nu som af-
lastning for nogle af afdeling F‘s
klienter.

Tiden vil nu vise om disse tiltag kan
forbedre det dårlige arbejdsmiljø som
har præget afdeling F gennem det sid-
ste lange stykke tid og få bygget en
gensidig forståelse for begge specialer,
op til alles tilfredshed.
Udvalgsformand Ove Mikkelsen er på
et uformelt møde blevet orienteret om
klubbens betænkeligheder på området.
Vi håber selvfølgelig på en reaktion på
denne information.

sygemeldt på grund af arbejdsskade. Vi
har kendskab til flere medarbejdere der
rejser, når de får en mulighed for alter-
nativ stilling.
Det er dog ikke alle medarbejderne der
er rejst pga. arbejdet, men skyldes an-
dre årsager.
Men hvordan er det nu gået så galt.
Det var da ungdomspsykiatrien blev
underlagt børnehospitalet, 2 kulturer der
stødte mod hinanden, den pædagogi-
ske og den behandlingskrævende.
Ledelsen kom fra det gamle pædagogi-
ske område og medarbejderne blev
blandet med erfaring fra børneområdet
og erfaring fra det tidligere ungdoms-
afsnit.
Dette faldt ikke særlig heldigt ud da
mange manglede erfaringer om akut
behandling, dette er der løbende rådet
bod på og man har ansat en større skare
fra voksenpsykiatrien.
Som ingen nok er i tvivl om har der
været “succes” fra første dag, der har til
stadighed været et voldsomt pres på
sengeafdelingen, med overbelægninger,
omstruktureringer og udvidelser til følge.

Fra politisk hold har man også nu set
problemet og har valgt at bevilge flere
penge, penge som man dog ikke har
lige nu, men som vil komme så snart
man finder dem på budgettet. Men er
det penge der er brug for ? - Jo, vel

Her er lidt at tænke oHer er lidt at tænke oHer er lidt at tænke oHer er lidt at tænke oHer er lidt at tænke oververververver.........................
Leveregler for det nye årtusinde fra Dalai LamaLeveregler for det nye årtusinde fra Dalai LamaLeveregler for det nye årtusinde fra Dalai LamaLeveregler for det nye årtusinde fra Dalai LamaLeveregler for det nye årtusinde fra Dalai Lama
Sådan sagde Dalai Lama ved årtusindskiftet den 1. januar 2001.
Det tager kun et par minutter at læse og tænke over dette.

1. Husk på at stor kærlighed og store bedrifter kræver store risici.
2. Når du taber så glem ikke at lære af det.
3. Husk følgende: Respekt for dig selv - Respekt for andre  - Ansvar for dine handlinger.
4. Husk at det kan være en stor lykke ikke at få dine ønsker opfyldt.
5. Kend reglerne så du ved hvordan du bryder dem ordentligt.
6. Lad ikke en lille diskussion ødelægge et godt venskab.
7. Når du opdager at du har lavet en fejl så gå straks i gang med at rette den.
8. Tilbring et stykke tid alene hver dag.
9. Vær åben for forandringer, men gå ikke på kompromis med dine inderste værdier.
10. Husk at tavshed sommetider er det bedste svar.
11. Lev et godt værdigt liv. Når du bliver ældre og tænker tilbage kan du nyde det en gang til.
12. En kærlig atmosfære i dit hjem er fundamentet for dit liv.
13. Ved skænderier mellem elskende så hold dig til den øjeblikkelige situation; bring ikke fortiden ind i   billedet.
14. Del ud af din viden. Det er en måde at opnå udødelighed på.
15. Vær nænsom over for jorden.
16. Tag én gang om året et sted hen, hvor du aldrig har været før.
17. Husk at det bedste forhold er et, hvor kærligheden til hinanden overskygger behovet for hinanden.
18. Bedøm din succes på hvad du måtte opgive for at få den.
19. Grib kærlighed og madlavning an med hensynsløs løssluppenhed.
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Høringssvar vedrør ende udkast til r evidere t

vejledning om seksualitet - uanset handicap

FOAFOAFOAFOAFOANyt fra FOA
Indsat af Jesper Priskorn

Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA)
er tilfreds med, at der arbejdes med en
tydeliggørelse af dette område.  Vi er
grundlæggende enige i sigtet med vej-
ledningen.

Vejledningens formål er bl.a. at tilveje-
bringe de rammer og den åbenhed, der
gør, at en person med nedsat funktions-
evne kan få eller opretholde et
kærligheds- og seksualliv.  Dette gøres
bl.a. ved at respektere personens pri-
vate rum.
Det fremgår af vejledningens kapitel 7,
at hjælpepersonen må være indforstået
med at skulle vejlede og støtte den
enkelte i forhold til seksualitet, men ikke
i direkte seksualoplæring.
FOA mener, at det også skal være mu-
ligt for den ansatte at sige fra overfor
vejledningsopgaven uden, at det får
konsekvenser for ansættelsesforholdet.
Det skal være muligt for hjælpepersonen
at henvise til en anden hjælpeperson
eller en anden fagperson også hvad
angår vejledning.

En større åbenhed og uddannelse vil
medvirke til, at det bliver de bedst eg-
nede, der varetager både vejlednings-
opgaven og den direkte seksualop-
læring.

FOA anser det for afgørende for accep-
ten og udbredelsen af handicappedes
ret til et kærligheds- og seksualliv, at
der på hver enkelt arbejdsplads udar-
bejdes en handlingsplan. Handlings-
planen skal udarbejdes i samarbejde
mellem alle ansatte og være synlige for
alle. Handlingsplanen skal indeholde
bestemmelser for, hvordan de enkelte
handlingsforløb tilrettelægges; det vil
sige hvordan nærværende vejledning
udføres i praksis.

Sygdom og medicinering kan ændre en
persons seksualitet og adfærd betyde-
ligt.  Det kan derfor være vanskeligt at
vurdere, om man er i overensstemmelse
med den handicappedes ønsker.  Om-
givelsernes kendskab til den handi-
cappedes seksuelle ønsker er måske

ikke længere dækkende for den
handicappedes behov.

Særligt hvis der er tale om stiltiende
samtykke, hypotetisk samtykke eller
samtykke ved passivitet vil hjælpe-
personens retssikkerhed være usikker.
I kapitel 7 står der, at der bør ligge en
skriftlig beskrivelse af den konkrete
støtte, inden den iværksættes.
Det er FOA’s holdning, at det særlig for
denne gruppe handicappede er vigtigt,
at eventuel hjælp diskuteres i et fagligt
forum.  Der skal foreligge en skriftlig
dokumentation for det handlingsforløb,
som det faglige personale har udarbej-
det - med underskrift af den stedlige
leder - før hjælpen iværksættes.
Hvor skriftlig samtykke er muligt bør
dette også i vid udstrækning benyttes.

Der vil fra socialministeriets side udby-
des en temadagsrække i løbet af for-
året.

Sektorgeneralforsamling
Af Jesper Priskorn

Social og sundhedssektoren afholdt d.
7 marts et brag af en generalforsamling.
En noget anderledes generalforsamling
- med Cafe, underholdning af FOA-ung-
dom, de tillidsvalgte og ikke mindst
Morrell & Morrell.
Vores egen næstformand Mette Grand-
jean har været en af hovedkræfterne i
denne succes og der kan vist ikke være
tvivl om at det forsat skal gøres på
denne måde.
Langt over 200 medlemmer havde valgt
at bruge deres aften på dette og de blev
ikke skuffede.
Cafeen var måske det eneste der var
lidt af et flop, i hvert fald for vores egen
klubs vedkommende.

FOA ungdom bidrog med en sang skre-
vet om deres uddannelse og hvad de
kan bruge den til bagefter.
Jørgen Hebsgaard og Tine Vissing op-
førte en lille sketch, med stort bifald til
følge.
Generalforsamlingen blev nu afviklet og
det eneste punkt der var stor debat om,
var et forslag om at der kun var 1 re-
præsentant fra hver faggruppe i sektor-
bestyrelsen.
For at gøre en lang historie kort endte
det med at dette sker pr 1.3.2003.
Alle blev genvalgt uden modkandidater,
og det betyder at Jørgen Nyegaard som
er plejer er genvalgt som faglig sekre-
tær.

Efter spisningen, blev Margit Jeppesen
fortjent hyldet for sit lange liv som tillids-
valgt, dette på grundlag af hendes be-
slutning om at gå på efterløn.
Aftenen blev afsluttet af en meget for-
nøjelig underholdning af Morrel &
Morrel.

Så husk at komme med til næste år.
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Hvad får du for pengene?
- Hvad betaler du som fuldtidsforsikret medlem?
Husk det er før skat, har du tænkt over det?

Fagligt kontingent:
Forbund 133,50 kr., incl. gruppeliv - afdeling/sektor 170,00 kr.  - klub 80,00 kr.

I alt : 383,50 kr.

Forsikringer:
A-kasse 378,85 kr. - Efterløn 343,00 kr.

I alt : 721,85 kr.

Som medlem af FOA skal du vide, at du har følgende muligheder og rettigheder:

***** Hjælp fra forbundet, i forbindelse med uoverensstemmelser om overenskomsten,Hjælp fra forbundet, i forbindelse med uoverensstemmelser om overenskomsten,Hjælp fra forbundet, i forbindelse med uoverensstemmelser om overenskomsten,Hjælp fra forbundet, i forbindelse med uoverensstemmelser om overenskomsten,Hjælp fra forbundet, i forbindelse med uoverensstemmelser om overenskomsten,
samt dine ansættelsesvilkår på arbejdspladsen.samt dine ansættelsesvilkår på arbejdspladsen.samt dine ansættelsesvilkår på arbejdspladsen.samt dine ansættelsesvilkår på arbejdspladsen.samt dine ansættelsesvilkår på arbejdspladsen.

***** Hjælp ved uoverensstemmelser om opsigelsesvarsel.Hjælp ved uoverensstemmelser om opsigelsesvarsel.Hjælp ved uoverensstemmelser om opsigelsesvarsel.Hjælp ved uoverensstemmelser om opsigelsesvarsel.Hjælp ved uoverensstemmelser om opsigelsesvarsel.

••••• Hjælp ved manglende betaling af feriepenge og søgnehelligdagsbetaling.Hjælp ved manglende betaling af feriepenge og søgnehelligdagsbetaling.Hjælp ved manglende betaling af feriepenge og søgnehelligdagsbetaling.Hjælp ved manglende betaling af feriepenge og søgnehelligdagsbetaling.Hjælp ved manglende betaling af feriepenge og søgnehelligdagsbetaling.

••••• Hjælp ved arbejdsskader, hjælp til at rejse kravfor svie og smerte samt tabtHjælp ved arbejdsskader, hjælp til at rejse kravfor svie og smerte samt tabtHjælp ved arbejdsskader, hjælp til at rejse kravfor svie og smerte samt tabtHjælp ved arbejdsskader, hjælp til at rejse kravfor svie og smerte samt tabtHjælp ved arbejdsskader, hjælp til at rejse kravfor svie og smerte samt tabt
arbejdsfortjeneste.arbejdsfortjeneste.arbejdsfortjeneste.arbejdsfortjeneste.arbejdsfortjeneste.

••••• Bistand fra afdelingens socialrådgiver, samt rådgivning i sociale spørgsmål,Bistand fra afdelingens socialrådgiver, samt rådgivning i sociale spørgsmål,Bistand fra afdelingens socialrådgiver, samt rådgivning i sociale spørgsmål,Bistand fra afdelingens socialrådgiver, samt rådgivning i sociale spørgsmål,Bistand fra afdelingens socialrådgiver, samt rådgivning i sociale spørgsmål,

••••• 2 medlemsblade der informere dig, og holder dig ajour.2 medlemsblade der informere dig, og holder dig ajour.2 medlemsblade der informere dig, og holder dig ajour.2 medlemsblade der informere dig, og holder dig ajour.2 medlemsblade der informere dig, og holder dig ajour.
Nyt fra FOA Århus og FOA bladet.Nyt fra FOA Århus og FOA bladet.Nyt fra FOA Århus og FOA bladet.Nyt fra FOA Århus og FOA bladet.Nyt fra FOA Århus og FOA bladet.

••••• Kurser og efteruddannelse der kvalificerer dig.Kurser og efteruddannelse der kvalificerer dig.Kurser og efteruddannelse der kvalificerer dig.Kurser og efteruddannelse der kvalificerer dig.Kurser og efteruddannelse der kvalificerer dig.

••••• Gruppeliv, der sikre dig og dine efterladte.Gruppeliv, der sikre dig og dine efterladte.Gruppeliv, der sikre dig og dine efterladte.Gruppeliv, der sikre dig og dine efterladte.Gruppeliv, der sikre dig og dine efterladte.
••••• Fritids- og ulykkesforsikringFritids- og ulykkesforsikringFritids- og ulykkesforsikringFritids- og ulykkesforsikringFritids- og ulykkesforsikring
••••• Modtagelse af tilskud til begravelseshjælp til både dig og din ægtefælle,Modtagelse af tilskud til begravelseshjælp til både dig og din ægtefælle,Modtagelse af tilskud til begravelseshjælp til både dig og din ægtefælle,Modtagelse af tilskud til begravelseshjælp til både dig og din ægtefælle,Modtagelse af tilskud til begravelseshjælp til både dig og din ægtefælle,

samt ligestillede.samt ligestillede.samt ligestillede.samt ligestillede.samt ligestillede.
••••• Modtagelse af tilskud til lommepenge til ens børn, på ArbejderbevægelsensModtagelse af tilskud til lommepenge til ens børn, på ArbejderbevægelsensModtagelse af tilskud til lommepenge til ens børn, på ArbejderbevægelsensModtagelse af tilskud til lommepenge til ens børn, på ArbejderbevægelsensModtagelse af tilskud til lommepenge til ens børn, på Arbejderbevægelsens

efterskoler.
••••• Fri adgang til medlemsarrangementer i afdelingenFri adgang til medlemsarrangementer i afdelingenFri adgang til medlemsarrangementer i afdelingenFri adgang til medlemsarrangementer i afdelingenFri adgang til medlemsarrangementer i afdelingen
••••• Fri adgang til benyttelse af EDB værkstedet i dagtimerne.Fri adgang til benyttelse af EDB værkstedet i dagtimerne.Fri adgang til benyttelse af EDB værkstedet i dagtimerne.Fri adgang til benyttelse af EDB værkstedet i dagtimerne.Fri adgang til benyttelse af EDB værkstedet i dagtimerne.

Der  udover har du jo klubben - og hvem kan undvære den?
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Glæd dig til juli -så er det sommer, og så kommer næste nummer afGlæd dig til juli -så er det sommer, og så kommer næste nummer afGlæd dig til juli -så er det sommer, og så kommer næste nummer afGlæd dig til juli -så er det sommer, og så kommer næste nummer afGlæd dig til juli -så er det sommer, og så kommer næste nummer af

Vidste Du.......
at som medlem af FOA har du disse muligheder?

· Forbrugsforeningen
Vidste du, at som medlem af FOA kan du blive medlem af forbrugsforeningen. Medlemmer får 9% bonus på næsten
alle indkøb. Der er tilsluttet 5.900 forretninger til forbrugsforeningen.

· Ferie
Vidste du, at FOA‘s medlemmer tilbydes forskellige typer ferie på Bymosehegn kursuscenter i Nordsjælland til
fordelagtige priser. FOA har en aftale med Dansk Folkeferie, husk at sige du er medlem af FOA ved henvendelse
til Dansk Folkeferie.

· Tilskud
Vidste du, at FOA giver tilskud på 500,- kr. til ophold på udvalgte efterskoler, for medlemmers børn.

· EDB
Vidste du, at FOA Århus har en IT-Cafe i Østergade, hvor medlemmer får gratis undervisning.
Tilbud fra begynder til øvet niveau.

Pensam
Af Jesper Priskorn

Kritisk sygdom forsikring, er nu også blevet en realitet for alle vores medlemmer.
Ordningen trådte i kraft d.1.januar 2001.
Klubben kan oplyse nærmere om forsikringsordningen ved henvendelse.
Eller se www.psykiatriklubben.dk

R O S
Af Hanne Elkjær E1
Psykiatrisk afdeling Herning

Jeg vil takke jer for det flotte materiale på jeres hjemmeside, som jeg tit er inde og kigge i. Det er er stor hjælp os små
afdelinger, at kunne få oplysninger og ideer.
Det er dejlig at se så meget energi i bruger.

Jeg er TR på Psykiatrisk afdeling Herning. Der er 60 senge, fra 2002 åbner en ungdomsafdeling.  Ingen lukket afdeling, med
afdelingerne lukkes ved behov.
Vi er 25 social- og sundhedsassistenter
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Krummen
Af Mette Grandjean

Pårørende eller plejepersonale

Mens disse linier skrives, skinner solen
udenfor fra en skyfri himmel. Det er
koldt, men foråret anes alligevel lige om
hjørnet. En dag hvor selv den værste
vinterdepression, bliver fejet af bordet.
For de fleste mennesker er foråret en
dejlig tid, hvor forventningen om sol,
sommer, og ferietid, -tid med familien
presser sig på.
Og sådan er det også for mig. Men for-
året betyder også, at min familie og jeg
bliver mindet om, at vi har et handicap-
pet barn. Det er nemlig på den her tid,
hvert eneste år, at vi skal til diverse
kontroller og undersøgelser. Og hvert
år ribber det op i minderne i hans 12
årige liv. Gode, som dårlige.

Mathiaś historie
Historien om Mathias er ganske kort
fortalt, at han er født som hjertebarn,
blev opereret som 3 årig og er nu
hjerterask.
Derudover har han nogle motoriske
vanskeligheder, med lav muskelmasse,
hypermobile led, balanceproblemer og
knoglevæksten er et par år bagud.
Intellektuel er han endnu alderssva-
rende, men har nogle adfærdsmæssige
problemer, - formentlig med baggrund
i en revne i hjernestammen, som bl.a.
gør det vanskeligt for ham at trives so-
cialt med jævnaldrene.
Mathias har ingen diagnose, der kan for-
klare hans handicap, hvilket har gjort
det vanskeligt, at finde ud af, hvordan
han hjælpes bedst. Det hører med til
Mathias´ historie, at han heldigvis, er et
meget glad, harmonisk og tillidsfuldt
barn, der ikke lader sig gå på, at han
ikke er helt som de andre børn.

Mor eller ansat
Tilbage til minderne, der i takt med, at
diverse indkaldelser er dumpet ind af
brevkassen, sætter forskellige tanker i
gang. Om alle de indlæggelser han og
jeg sammen, har været igennem i løbet
af årene fra han var et halvt år.
I som er i samme situation, ved hvor
hårdt det kan være.

Og hvor meget man skal kæmpe for at
holde fast i forskellige behandlingstiltag
og bevillinger. Og holde fast i at jeg er
mor til mit barn og ikke et plejeperso-
nale, der ved en hel masse om lige præ-
cis det, som Mathias er indlagt for.
Jeg ved ikke hvor mange gange, jeg
har hørt sætningen; det ved du jo alt
om, du og din mand (han er sygeple-
jerske) er jo selv inden for systemet. I
starten lod jeg som om, at det gjorde
jeg så. Vidste hvad der foregik. Jeg ville
jo nødig være dum og uvidende. Men
jeg fandt hurtigt ud af, at jeg mistede
mangeinformationer og at jeg simpelt-
hen ikke havde energi til, at være klog
på det pågældende speciale, være ple-
jepersonale og mor på en gang.
Så jeg valgte det sidste, hvilket også
betød, at jeg gav mig selv lov til at være
både ked af det og bange for, hvad det
nu var Mathias skulle igennem. Og at
jeg havde meget mere energi til at tage
mig af Mathias. Trøste og opmuntre
ham. Samtidig betød det, at jeg blev op-
fattet som vanskelig. For jeg begyndte
at stille krav. At jeg højt fik formuleret;
nej det ved jeg ikke noget om, jeg er
med som mor til Mathias og jeg vil gerne
ha´ at du forklare mig det hele og må-
ske skal jeg ha´ det at vide mere end
een gang.
Jeg kan faktisk kun nævne en enkelt
eller to, af de forskellige behandlere og
plejepersonale, vi har været i kontakt
med, der ikke har fremturet med vores

faglige baggrund. Det skal i parentes
bemærkes, at hverken Mathias´s far el-
ler jeg på noget tidspunkt, under vores
uddannelser eller siden, har beskæfti-
get os med nogle af de specialer, som
vi i forbindelse med Mathias´s handicap
har været i kontakt med.

Rutiner
En anden ting der igennem årerne har
undret mig, er rutinerne.
Det er dog besynderligt, at når Mathias
bliver indlagt i 14 dage, for at få kigget
på sin adfærd, altså ikke noget fysisk
eller en eller anden smittefarlig sygdom,
så skal der alligevel tages blodprøver.
Vel og mærke på et 4-5 års barn, der i
forvejen har været udsat for lidt af hvert.
På spørgsmålet om, hvad disse blodprø-
ver skal bruges til, er de svar skyldige.
Det er blot rutine. Og når så jeg sætter
mig imod, opfattes jeg endnu engang
som vanskelig. Det kan jeg heldigvis
godt leve med. Og Mathias kan også.
Når jeg nu bringer Mathias´s historie i
Krummen, er det for at gøre mig selv
og alle andre opmærksom på, at når vi
i vores arbejde bliver udsat for patien-
ter, eller deres pårørende, som er ansat
i systemet, er det vigtigt at vi møder
dem som patienter/pårørende, der har
brug for vores viden, vores omsorg og
forståelse og ikke som personale, der
da må vide en masse om netop vores
speciale.
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Pjecer på kontore t
FOA har udgivet en række pjecer om forskellige emner. De er oplistet nedenfor. Er der en eller flere, som
du har interesse i kan de ses på Psykiatriklubbens hjemmeside eller du kan afhente den/dem på
tillidsrepræsentantkontoret.

Ældreområdet - en værdig alderdom
Dokumentation, det gælder vores faglighed
Elever - fremtidige kolleger
Handicaphjælpere og ledsagere
Handling fremfor rapporter
Kompetenceudvikling
Intern kontraktstyring
Kvalitetsstandarder
Muligheder fremfor begrænsninger

Ny løn, fik du noget?
Patienten en blindtarmsbetændelse eller et menneske?
Psykiatri, vokseværk gør ondt
Serviceassistenter, hvorfor?
Individuel stillingsbeskrivelse
Hvem er dit talerør?
Udlicitering - Velfærd til salg?
Vold, mobning og chikane en del arbejdet?

Håb for psykisk syge
Af Antje Gerd Poulsen
Danmarks amtsråd - Nr. 5/2001

*De kan blive raske
*Sindslidelser kan forebygges

Den 1. april er det 25 år siden amterne
overtog statshospitalerne.  Det marke-
res med en konference på Odense
Congress Center den 26. - 27. marts,
der forsøger at indkredse fremtidens
udfordringer for psykiatrien.  Danmarks
amtsråd har taget hul på to af de em-
ner, som formentlig vil præge fremti-
dens psykiatri.  Det ene handler om et
nyt begreb „recovery“, som tager ud-
gangspunkt i, at man godt kan komme
sig og måske endda blive rask selv ef-
ter svær psykisk sygdom.  Det andet
handler om, at vi skal satse langt mere
på forebyggelse end hidtil

Sindslidende kan
komme sig
PSYKIATRI.  Udsigten til et liv med
en kronisk lidelse har præget patienter
og behandlere med håbløshed og pes-
simisme, lyder kritikken fra et hold in-
ternationale forskere.  De gør nu op
med håbløsheden og påpeger, at det
godt kan lade sig gøre at komme sig
efter psykisk sygdom.

International forskning
En tværfaglig og international gruppe af forskere har sat sig for at undersøge,
hvad dersker, når nogle mennesker kommer sig efter alvorlig psykisk syg-
dom.
Deltagerne i projektet er fra Italien, Sverige, Norge, England og Australien.
og blandt de faggrupper, der er repræsenteret, er sociologer, psykologer,
psykiatere.
Man kan læse mere om den svenske del af projektet på hjemmesiden
www.vsso.sll.se/Fou

en afhandling om emnet og har udgi-
vet en bog om det.

Håbløshed og
pessimisme
Alain Topor påpeger, at den fremher-
skende opfattelse hidtil har været, at de
svære psykiske lidelser var kroniske.
De kunne svinge igennem et livsforløb
og måske forsvinde helt i perioder, men
de ville altid ligge som en lurende fare
parat til at bryde ud når som helst.  Den
opfattelse har ifølge Topor betydet, at
både behandlere og patienter har væ-

Rask - det lyder forjættende, men ikke
desto mindre er det en udsigt, som er
realistisk for en del af de psykiatriske
patienter.  Det mener en international
tværfaglig forskergruppe, som forsker i
det nye begreb „recovery“, som kan
oversættes med „at blive rask“ eller „at
komme sig“.
Blandt forskerne er den franske psyko-
log Alain Topor, som ved Forskningsen-
heden i Psykiatrien i Stockholm, (
Forsknings- og Utviklingsenheten/psy-
kiatri, Västra Stockholms Sjukvårds-
område), beskæftiger sig med begre-
bet „recovery“.  Han er ved at skrive
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ret præget af håbløshed.  Og manglende
dokumentation for effekten af de for-
skellige behandlinger har medvirket til
at fastholde pessimisme som en grund-
stemning i psykiatrien.  Men Alain Topor
og de andre forskere påpeger, at flere
langtidsstudier viser, at nogle menne-
sker faktisk bliver raske selv efter svære
psykiske lidelser.  Forskerne har samlet
og gennemgået fem studier, og de vi-
ser blandt andet, at selv mennesker, der
har fået diagnosen »skizofren« og som
har været behandlet for lidelsen, mange
år efter kan leve en normal tilværelse,
helt uden symptomer, uden medicin og
uden kontakt med det psykiatriske sy-
stem.  Andre lever en tilværelse, hvor
de fungerer med meget lidt medicin og
meget lidt kontakt til behandlings-
systemet, og på alle måder har en nor-
mal tilværelse, som ikke forstyrres af
sygdommen, selv om de for eksempel
fortsat hører stemmer.  Men de har fun-
det en måde at leve på, som forhindrer,
at sygdommen dominerer deres liv.

Bevarer en egen
identitet
I en svensk-norsk undersøgelse, som
Alain Topor har været med til at gen-
nemføre, forsøger man at indkredse,
hvad det er, der gør psykiatriske patien-

ter til raske - eller næsten raske menne-
sker.  Fem dybtgående casestudier gi-
ver patienternes egne bud på, hvad der
har hjulpet dem til at komme sig.  Un-
dersøgelsen viser, at det helt afgørende
er, at patienter, der bliver raske, har und-
gået at identificere sig selv med diag-
nosen.  De ER ikke skizofrene eller de-
pressive, men HAR skizofreni eller en
depression.
Dermed opfatter de selv - og andre - at
de rummer andet end psykisk sygdom.
De bevarer trods svære psykiske lidel-
ser en »normal« del af sig selv - en egen
identitet.  Og det er den, som også hjæl-
per dem igennem sygdommen.  Afgø-
rende er det også, at de i behandlings-
forløbet har mødt en behandler, som
netop har knyttet an til den »normale«
side af deres personlighed, og som des-
uden over lang tid har fastholdt en kon-
takt med dem, som har rakt ud over,
hvad der var deres arbejde.  Det er
behandlernes personlige egenskaber
mere end de faglige, som har haft be-
tydning, vurderer patienterne.  Også de
personlige relationer til familie og ven-
ner spiller en afgørende rolle.  Og i for-
hold til selve behandlingen, tillægger
patienterne det stor betydning, at de
selv har haft indflydelse på, hvilken be-
handling de skulle have.
Alain Topor mener, at begrebet „recove-
ry“ må ændre psykiatrien i retning af
flere behandlingsmuligheder, større
valgfrihed for patienterne og en højere
prioritering af de medmenneskelige re-
lationer. »Man må gøre op med den tan-
kegang, at hver diagnose har en årsag
og en løsninger, siger Alain Topor.
Marit Borg, der er Norges repræsentant
i forskergruppen, underviser blandt an-
dre ansatte i psykiatrien i brugernes
egne erfaringer med at komme sig - på
norsk „bedringsprocesser“
„Der er en stor interesse blandt fagfolk
for at høre om det her, fordi de er be-
kymrede over en udvikling i retning af
en mere og mere administrativ og
modelstyret psykiatri.  De tager imod
det her, fordi det åbner for mangfoldig-
hed og en individuel tilgang til psyki-
ske lidelser“, forklarer hun.
Mens begrebet „recovery“ i Norge og
Sverige endnu er på et plan, hvor der
først og fremmest er genstand for forsk-
ning og diskussion, arbejder man i blandt
andet Boston i USA og i Birmingham i
England med at udvikle arbejdsmetoder
med „recovery“ som mål.

Opgør med
„veteranpsykiatri“
PSYKIATRI.  Psykiatrien har i mange
år koncentreret sig om at behandle de
sværeste tilfælde men nu vil man også
forebygge.

Psykisk syge med en svær kronisk li-
delse har længe været den gruppe af
psykisk syge, som psykiatrien først og
fremmest har drejet sig om. Og det har
fået nogle psykiatere til at opfinde det
lidet flatterende udtryk »veteran-
psykiatri«.
En af dem er Cheflæge i psykiatrien i
Århus Amt dr. med.  Per Jørgensen.
„Selvfølgelig skal vi tage os af kroni-
kerne.  Ingen tvivl om det, men vi er
nogle, der mener, at det nu er på tide,
at vi også begynder at interessere os
for, hvordan vi kan undgå, at så mange
bliver kronikere“, forklarer Per Jørgen-
sen, der er ankermand i OPUS-projek-
tet i Århus Amt, hvor man arbejder med
en tidlig indsats over for unge med ski-
zofreni.
Formanden for Dansk psykiatrisk sel-
skab og ansvarlig for OPUS-projektet
på Bispebjerg Hospital, overlæge Me-
rete Nordentoft, bryder sig ikke om
betegnelsen »veteranpsykiatri«:
»Jeg tror ikke betegnelsen er dæk-
kende, for man behandler både lang-
varigt syge og akut syge uden tilstræk-
kelig grad af intensitet og udnyttelse
af ny viden«, siger hun.  Men hun er
helt enig med Per Jørgensen i, at tiden
er inde til også at arbejde mere fore-
byggende. Det skal blandt andet ske
igennem et tættere samarbejde med
almen praksis og lettere tilgængelighed
til psykiatrisk undersøgelse og behand-
ling, og igennem undervisning af pa-
tienter og pårørende, mener hun.

Intensiv tidlig indsats
Per Jørgensen mener, at psykiatrien li-
gefrem står i et paradigmeskift.
„Vi går fra den institutionsbaserede be-
handling rettet mod kronikerne til en
ambulant, intensiv indsats, der går tid-
ligt i gang og som fokuserer på fore-
byggelse. I psykiatrien har det traditio-
nelt været sådan, at der var en tilbage-
holdenhed med at sætte ind ved de
første tegn på psykisk sygdom, men i
dag ved vi, at en tidlig indsats kan
mildne sygdommene og endog fore-

Det helt afgørende er, at patienter,
der bliver raske, har undgået at
identificere sig selv med diagno-
sen.  De ER ikke skizofrene eller
depressive, men HAR skizofreni
eller en depression.

Patienterne tillægger det stor betydning, at de selv har haft indflydelse
på, hvilken behandling de skulle have.
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bygge nogle af de kroniske forløb.
Derfor skal det være som med alle an-
dre sygdomme, hvor man kommer ud
af hullerne lige fra starten“.
De foreløbige erfaringer fra Opus-pro-
jektet viser, at en tidlig indsats nytter.
De unge bliver mindre syge - dog har
man endnu til gode at se langtids-
effekterne af indsatsen. Alligevel er År-
hus Amt så tilfreds med de hidtidige
resultater, at amtet netop har besluttet
at gøre det permanent, og Per Jørgen-
sen håber, at komme i gang med et til-
svarende projekt for mennesker med
manio-depressive tilstande og for unge
med svært misbrug.
Man kan godt bruge principperne fra
OPUS til en indsats over for andre lidel-
ser. Det handler om at sætte intenst ind
så tidligt som muligt, efter at sygdom-
men er brudt ud, og sørge både for den
rette psykiatriske behandling og for den
sociale indsats med inddragelse af fa-
milien“, siger Per Jørgensen, der ser det
som en stor fordel, at socialpsykiatrien
og sygehuspsykiatrien i Århus Amt hø-
rer under samme udvalg og administra-
tion.  „Det er en af de helt store udfor-
dringer for psykiatrien i fremtiden
atkoble den psykiatriske behandling

med den sociale indsats.  Det er
psykiatriens opgave ikke bare at hjælpe
mennesker ud af en sygdom, men også
at hjælpe dem ind i samfundet igen“,
siger han.

Oplysning som
forebyggelse
Per Jørgensen tror ikke, at vi i den nær-
meste fremtid kan forebygge at psykisk
sygdom opstår.  Dertil ved vi endnu for
lidt om, hvad årsagen til sygdommene
er.  Generne kan ganske vist fortælle
noget om, hvem, der er disponeret for
psykiske sygdom, men derfra og til at
udpege, hvem der rent faktisk vil ud-
vikle en lidelse, er der et stort spring.  I
USA og Australien arbejder man med
forebyggelse blandt unge i „højrisiko-
grupper“.  Det er unge, som er gene-
tisk disponeret og som måske også i kraft
af det miljø, de vokser op i, er i fare for
at udvikle en psykisk sygdom.  De ind-
kaldes til jævnlige samtaler og medicine-
res endog forebyggende, men Per Jør-
gensen kan ikke forestille sig, at noget
lignende kan omsættes til danske for-
hold.  Det vil ikke passe til dansk men-
talitet, mener han. »Vores genetiske vi-

den kan vi bruge til rådgivning, men
ikke til behandlinger, siger han.
Derimod tror han på, at oplysning om
psykisk sygdom kan have en forebyg-
gende effekt.
„I Norge har man netop gennemført
en meget målrettet oplysningskam-
pagne om psykotiske tilstande, og den
har haft en forebyggende effekt.  Man
arbejder med et begreb, der hedder
„varighed af ubehandlet psykose“ -
altså hvor længe man går med psyko-
sen, inden man kommer i behandling.
Før kampagnen var den på et år, efter
kampagnen på en måned.  Det vil sige,
at de syge selv og deres nærmeste har
fået en viden om psykoser, som har
fået dem til at reagere langt hurtigere,
end de ellers ville have gjort“, fortæller
Per Jørgensen.
Herhjemme kører Psykiatrifonden til-
svarende i øjeblikket med en stor kam-
pagne om depression, og målet er også
her blandt andet at hjælpe nogle af de
mange, der går med ubehandlede de-
pressioner, til at komme i behandling
hurtigst muligt.  Per Jørgensen mener,
at vi i fremtiden vil se flere af den slags
kampagner som led i forebyggelse af
psykiske lidelser.
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Læserindlæg fra vores udsendte medarbejder på Grønland

Hallo! Hallo!
Af Lonni Thomassen,

Nuuk, tidligere afsnit 39 afdeling B

Jeg tog en stor beslutning i mit liv, jeg
ville ud og opleve verden, og af alle
steder valgte jeg Grønland, nærmere
betegnet Nuuk.
Nuuk er en „stor by“ i Grønlandske øjne.
Der er ca. 13.000 indbyggere, der er
2000 indregistreret biler, det har jeg vir-
kelig undret mig over, for man kan
altså ikke kører særlig mange kilome-
ter, før man ender i en klippe væg.
Der er alle de butikker man har brug
for, man kan købe alle de varer som
man er vant til fra Danmark, de er bare
en smule dyrere.

Alt hvad der er frisk, alkohol og cigaret-
ter koster en bondegård.
1 liter flyfrisk letmælk koster 39.95kr
1 flaske rødvin fra 80.00kr og op efter
20 cigaretter 50.00kr.
Det er voldsomme priser men man
vænner sig til det, der er jo ligesom ikke
andet at gøre ved det.

Jeg søgte arbejde på psykiatrisk afde-
ling A1 på Dronning Ingrids Hospital i
Nuuk.

Afdelingen er normeret til 13 patienter,
det er en akut åben afdeling der er un-
der ombygning, så der også kommer
en skærmet enhed til 3 patienter.
A1 er den eneste psykiatriske afdeling
i hele Grønland, derfor kommer der pa-
tienter fra hele kysten. Det foregår ofte
på denne måde, at de bliver indkaldt til
indlæggelse eller de kommer akut. Hvis
patienterne er for dårlige til at kunne
rummes i åben regi, bliver de sendt til
Vordingborg.
Der er utrolig mange ting der ikke fun-
gere, eller kan fungere som i Dk.
Det er for eksempel psykiatri loven,
heroppe arbejder vi under loven fra
1981 og jeg må nok indrømmer at der
er sket ting og sager siden.

Lønnen er noget mindre end i Danmark,
men der er så et årligt standart fradrag,
men man får altså mindre udbetalt end
i Danmark. Der er så nogle fordele ved
at være fastansat, man skal ikke betale
husleje så længe man bor vakant og det
kan man gøre længe, da der er stor bo-
ligmangel her i Nuuk.

Men det skal ikke være for pengenes
skyld at man tager til Grønland, det skal
helt klart være for oplevelsens skyld,
det er et fuldstændigt ubeskriveligt
smukt land. Der er fjelde, vand, en sol
der er fuldstændig anderledes end i
Danmark den maler himlen i alle mu-
lige farver, der nordlys, der vel mest af
alt minder om „star wars“, hvaler, sæler
og fugle. Det er en utrolig stor ople-
velse.

Der er store muligheder for skiløb både
langrend og alpin.
Jeg står alpin, det er ikke de franske
alper, men det er lille Marlene og det er
faktisk okay. Man kan stå fra slut de-
cember til engang i maj, så der skulle
vel være rigmulighed for at blive en
piste sild.
Jeg er begyndt på skiskole, men vores
lære kan ikke rigtig lærer mig noget,
jeg er jo et født talent på ski.

Der er mange beværtningssteder i
Nuuk, men nogle af stederne skal man
ikke komme som dansker, hvis man har
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sit liv kært. Men bortset fra det er der
okaymuligheder for en tur i byen. Og
er der noget Grønlænder er gode til, ja
så er det altså at feste!

Det er sjovt at lærer en anderledes kul-
tur at kende. Her på afdelingen arbej-
der jeg sammen med mange Grønlæn-
der, nogle af dem er ufaglærte, og man
må nok sige at de ikke har den samme
indstilling og respekt for deres arbejde
som danskere.
Når der har været løn udbetaling (hver
14 dag)-  Ja, så er det altså ikke sikkert
at vi ser dem på arbejde næste dag, det
er vel sjovere at gå på druk!
Når der går rygter om mange ryper, alke
eller en anden slags fugl, ja så er det
vel sjovere at gå på jagt!

Jeg sidder heroppe og undre mig over,
hvorfor der er en dame der kan lave en
film om „Italiensk for begyndere“ og lige
frem for succes med den.
Man kan da lige så godt gøre film til
virkelighed, og det har jeg så gjort.
Jeg går til Grønlandsk for begyndere....
Hold da kæft hvor er det svært og det
lyder højt sandsynligt skide sjovt.
For lige at vende tilbage til filmen „Ita-
liensk for begyndere“ Så er det det ab-
solut næste højde punkt her i Nuuk.

Jeg har virkelig været glad for min be-
slutning om at rejse her op, det er et
skønt land, nogle skønne mennesker og
oplevelsen værd.

Men nu til noget helt andet..... en histo-
rie fra det virkelige liv.
Jeg har været på “ Ice Robinson “, det
tror jeg godt man kan kalde det.
Vores afdeling skal som sagt renoveres
og de håndværker der er i gang med
vores afdeling har sådan set været i gang
siden maj, men som  et gammel ord-
sprog jo siger „hastværk er lastværk“ og
det motto, tror jeg de arbejder under.
Men langt om længe var turen nu kom-
met til at lægge nyt gulv og vi kunne
ikke blive på afdelingen.
Da det er den eneste psykiatriske af-
deling, kunne vi ikke bare flytte patien-
terne til en anden afdeling - så vi måtte
flytte/rejse, til en øde ø „Qoornaq“.
Det er en ø der blev nedlagt engang i
1973, fordi dem der boede der, skulle
flytte eller rejste til Nuuk eller andre
steder, man har så bevaret husene og
bruger dem nu som sommerhuse. Der
er vel 70-80 meget velholdte huse på
øen, der nok er på størrelse med Venø.

Nå, men vi skulle af sted en tirsdag
morgen. Vi var 6 personaler og 7 pa-
tienter.
Der bredte sig stille og roligt en util-
fredshed over at skulle af sted og lidt
panik og stress. Har alle nu husket alt,
er der styr på vores madvarer, petro-
leum, benzin og sengelinned.
Men det vigtigste var vel nok, at alle
havde nok af smøger med.
Portørerne, som ikke er kendt for at
være de hurtigste mennesker her på
hospitalet, skulle sørger for at køre vo-
res ting til båden og bagefter hente os,
det gjorde de godt nok, men vi blev 2
timer forsinket, der var lige nogle vigti-
gere ting der skulle ordnes.
Nå, men vi kom af sted i det smukke-
ste vejr, solen skinner fra en næsten
skyfri himmel og der er ikke særlig me-
get vind (i hvert fald i Nuuk).

Men man må sige at vinden tog til da vi
kom på havet, der var høj søgang det
blæste med 18 m/s, temperaturen var -
11 C, det svare til - 20-25 C på havet,
så båden blev over iset, og manden der
sejlede havde ikke tænkt at tage en
ekstra mand med som kunne banke isen
af.
Så 1 times sejllads fra Qoornaq måtte vi
vende om. - Virkelig FEDT for der
bredte panikken sig først, hvor skulle
patienterne sove, spise osv.
Den ene af vores patienter, var en før-
ste gangs indlagt ung pige, der var stang
psykotisk, paranoid og mistolkende, hun
var da sikker på at det var et komplot
der blev gjort mod hende.
Men vi kom tilbage til Nuuk ved 16:00
tiden, godt trætte og det var skide koldt
og der er de igen - portørerne, de blev
bedt om at hente os på havnen, men,
der var endnu engang vigtigere ting,

nogle mennesker der skulle hentes i
lufthavnen, så vi måtte stå og vente i
ca. 15 min på havnen.
Til sidst fik vi patienterne indlogeret på
patienthotellet. Godt nok!!
Vi skulle så af sted igen dagen efter,
men det var lettere sagt end gjort,- vo-
res patienter ville ikke med.
Den ene stod med tåre i hans store
brune øjne, den anden nægtede at tage
af sted og Lena (den paranoide pige)
ville under ingen omstændighed med,
da det jo bare var noget vi gjorde mod
hende for at teste hende, så der måtte
virkelig meget overtalelse til.
Vi kom af sted,- dog uden 1 patient der
måtte tage et ophold på „Aaqa“, det er
et socialpsykiatrisk bofællesskab.
Det blev denne gang en skøn og per-
fekt sejltur ind til øen, det tager ca. 4
timer.

Da vi skulle lægge til, kunne det ikke
blive der, hvor vi havde planlagt på
grund af isskosser, så vi måtte sejle om
på den anden side af øen. Det var da
også meget godt, hvis ikke lige det
havde været for alt vores bagage.
Vi skulle slæbe det ca. 500 meter i utro-
lig meget sne, ja vi gik faktisk i sne til
knæene!
Det eneste vi havde til at transportere
det, var en lille bobslæde som
slæbebrædt, det var simpelthen umen-
neskeligt og drøn hårdt!!!!
Kreativiteten måtte råde, jeg opfandt
et nyt slæbebrædt, ved at flå benene af
et plastikhavebord og binde noget tov
i, så kunne det godt bruges.
Men det var altså ikke for tøsedrenge
alt det slæberi og vores patienter var
for dårlige til at kunne hjælpe, så ens
tålmodighed kom virkelig på en prøve.
Jeg er noget overrasket over, hvor stor
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en tålmodighed jeg egentlig har!
Jeg fik ikke nogle af mine velkendte
raseri anfald, det kan vel skyldes at na-
turen omkring mig er så storslået og
smuk at det får en til at slappe mere af,
jeg ved det ikke?!

Da der ikke havde været nogle og op-
varme huset for os, ja så var det sim-
pelthen SKIDE KOLDT.  Det var så
koldt, at det sne vi slæbte ind ikke smel-
tede, -  vi måtte feje sne inde i stuen.
Vores bestik var frossen, så det sad fast
på fingrene. Man skulle ikke overveje
for længe om man kunne lide hval-
gullash, for så var maden altså kold.

Jeg skulle senere varme mig op ad
petroleumsovnen, men kom så tæt på
at jeg syntes at det lugtede brændt. Jeg
vendte mig om til Mikael og spurgte
om der var ild i mig, det var der, om
han så ikke lige gad og slukke det!!
Jeg havde fået brændt 3 huller i min
bluse, så den kunne jeg smide ud da
jeg kom hjem.

Vi fik vand ved at smelte sne eller is-
klumper. Den personlige hygiejne var
så som så. Vi kunne klat vaske os, så
jeg har ALDRIG drømt så meget om et
dejlig varmt bad.
Der var et lokum til 12 mennesker. Det
var en spand man skulle „gøre det i“.
Den skulle så tømmes hver dag, men
HELDIGVIS kom jeg ikke på lokums-
holdet!! FY FOR PYFFER!!

Ellers blev tiden brugt med at gå ture i
det smukke landskab. Som en hver
grønlænder vil gøre, havde en af mine
kollegaer sit jagtgevær med, så han gik
på jagt.
Det vil sige, at han stod på jagt på lang-
rendsski. Det lykkes ham også at
ramme. Han kom hjem med en edder-
fugl. Jeg var ellers overbevist om at det
var en and. Vi stod og diskuterede det
længe og blev så enige om, at jeg tog
et billede og sendte det hjem til min far
til bedømmelse, men så kom en af pa-
tienterne og sagde at det altså var en
edderfugl.
Det var en sjov, men meget hård tur.
Nå, men vi kom hjem i god behold og
en oplevelse rigere.

Til sidst vil jeg fortælle, at Nuuk´s sne-
skulptur festival gået i gang.
Den startede d.15.3 og sluttede søndag
18.3.01. Det er simpelthen det bedste
vejrder kunne tænkes til sådan en festi-
val, skyfri himmel og solskin.

Man får stillet en klump sne til rådighed
på 3x3x3 meter også er det bare at gå
i gang med at lave en eller anden figur.
Vores ergoterapi skal lave en figur der
forstiller 3 ølflasker der ligger lidt hulter
til bulter med 3 fulde mænd på. Jeg glæ-
der mig til at se de færdige resultater,

det skulle være utroligt flot.
Så skynd jer at komme forbi, inden de
smelter.
Jeg vil smutte for denne gang, pas godt
på jer selv.

Takuss - Lonni

Ps: Lige en lille historie fra Grønlandsposten
- Hvis brevkasseredaktør var en mand!

Spørgsmål: Min mand er ikke interesseret i forspil.
Svar: For en mand er forspillet meget smertefuldt. Når du skriver sådan, er det fordi
du ikke elsker din mand så meget som du burde - han skal arbejde virkelig hårdt for
at få dig gjort varm.
Glem alle dine tanker om forspil, og køb din mand en flot og dyr gave, og lav ham
noget lækker aftensmad.

Spørgsmål: Min kommende ægtemand taler stadig om sine ex-veninder. Jeg er
bange for, at han ikke vil være trofast.
Svar: En mands evne til at elske flere samtidig er uudtømmelig. Det er videnskabeligt
bevist, at mandens kærlighed øges, jo flere seksuelle partnere han har. Ved at din
mand har et par andre kvinder, beviser han blot sin store kærlighed til dig.
Det bedste, du kan gøre, er at købe ham en flot, dyr gave og lave ham noget lækker mad
- og lad være med at nævne din angst for hans trofasthed.

Spørgsmål: Min mand er for meget ude med gutterne.
Svar: Det er en fuldstændig naturlig opførsel - du burde opmuntre ham til det. Man-
den er en jæger og han har brug for at bevise sin mandighed sammen med andre
mænd.
Ikke fordi jeg tror han nyder det, for en nat i byen med gutterne er en stresset sag, og at
komme tilbage til dig er en stor lettelse for din partner. Bare se tilbage på hvor følelses-
ladet og glad manden er, når han returnerer til sit stabile hjem. Det bedste man kan
gøre, er at købe ham en flot, dyr gave, og lave ham et lækkert måltid mad - og lad være
med at nævne denne del af hans opførsel for ham.

Spørgsmål: Min mand falder direkte i søvn efter vi har elsket - vi har ikke tid til at
tale sammen.
Svar: Sex er en utrolig svær opgave for en mand. Han har brug for at hvile straks
bagefter. Faktisk: Jo mere han elsker dig, jo mere hårdt arbejde er det at elske for ham,
og jo mere hvile har han brug for. Lad være med at lægge pres på ham. Køb ham en
flot, dyr gave, og lav ham noget lækker mad.
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Kursusdeltagelse for deltidsansatte
Af Jesper Priskorn

Løn og personaleafdelingen har nu meldt klart ud om vilkårene for deltidsansattes delta-
gelse i kursusaktiviteter.

Ved obligatoriske kurser, hvor man skal deltage, oppebærer du fuld løn på alle kursusdage
også fridage og afspadseringsdage.
MEN på ikke obligatoriske kurser, herunder den tværsektorielle efteruddannelse får du kun
betaling for de dage hvor det i forvejen er planlagt du skal arbejde.
Og husk det er uden vagttillæg.
Det vil sige at du deltager uden betaling på dine fridage og afspadseringsdage.
Du må dog højst arbejde 6 dage i træk, så hvis du er på ugekursus fra mandag til fredag og
skal arbejde weekenden før eller efter skal du kun arbejde den ene dag.

Dette er en retningslinie som adskiller sig afgørende fra de retningslinier der er i Århus kom-
munes afdeling for sundhed og omsorg.
Der værdsætter de at medarbejderne uddanner sig og betaler både mistet tillæg og time til
time betaling på de dage, hvor medarbejderne ellers havde fri.

Jeg havde ellers en fornemmelse af, at medarbejderens største støtte i behandlingen var
viden.
Så ønsker du at blive bedre til dit arbejde, så brug din fritid.
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mødereferater
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Psykiatriklubben Århus
Bestyrelsesmøde d. 7.2.01
Fremmødte: Mette Grandjean, Susanne Havemann, Reimar Muurmann, Jesper Priskorn, Jesper Dideriksen, Myrna Larsen(suppl.)
og Bent Hvolby Olesen(FTR)

Afbud: Susanne Madsen og Verner Lund.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Generalforsamling
4. Indkomne forslag
5. Amtsklub/sammenlægning
6. PC indkøb/kamera
7. Gensidig orientering
8. Evt.

ad 1: Dagsorden godkendtes.

ad 2: Mette gør opmærksom på, at det ikke er “personalet” men “hjemmestøtterne” i lokalpsykiatrien, der er færdige med
deres 1 årige efteruddannelse.
  Endvidere bemærkedes det, at Søhuset ikke er ledigt d. 5.3.01, hvor vi havde tænkt at reservere det til en evt. temadag om
sammenlægning.

ad 3:

Regnskab: Susanne Havemann mangler et par enkelte regninger, der vedrører 2000-regnskabet, men det tegner til et
overskud i nærheden af de 27.000 kr.
Hun orienterede endvidere om, at pcén brød fuldstændig ned, og at der er indkøbt en ny med behørig assistance af Bent H.
Olesen, der menes at have en vis viden på området.

Budget: Susanne H. og Jesper P. fremlagde udkast til budget for 2001. Med enkelte mindre justeringer blev det fremlagte
godkendt.

Beretning: Jesper P. fremlagde bestyrelsens færdigbearbejdede beretning, der med små bemærkninger kunne tages til
efterretning.

Valg: Vi har foreløbig fået meldinger fra 3 medlemmer, der påtænker at opstille til bestyrelsen.

ad 4: Vi har d.d. ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Øget kørsel: Jesper P. redegjorde for at hans udgifter til kørsel efterhånden har et omfang, så han ønsker reel kompensation
herfor, og spørger om det skal være et forslag, der skal medtages til generalforsamlingen.
Vi var enige om, at arbejdskørsel udover 100 km. om måneden fremover dækkes via reglerne om kørselsgodt-
gørelse.

Lovændringer: Der blev stillet spørgsmål om, hvilke lovændringer, der vil være nødvendige, hvis vi skal sammenlægges med
FOA medlemmerne i Randers og Silkeborg. Efter en kort debat var vi enige om, at vi ikke skal foretage lovændringer i den
forbindelse, da vi anser det for mest fornuftigt, at vi i så fald nedlægger Psykiatri
klubben og holder stiftende generalforsamling i en amtsklub.
Det blev dog fremhævet, at især spørgsmålet om, hvilke(n) FOA instans en amtsklub skal referere til er vigtigt at få afklaret.

Tilskud: På baggrund af tidligere debatter fremlagde Jesper D. et forslag til Retnings
linier for økonomisk tilskud til medlemmers uddannelse. Forslag blev gennemdrøftet og rettet til.

ad 5:
Jesper P. kom ind på, at det kan være problematisk, at vi på sidste års generalforsamling fik mandat til at arbejde for
etablering af en fællesklub med de øvrige “sos” klubber under FOA-Århus, mens vi i årets løb er drejet mere over til at
arbejde for en fælles psykiatriklub for hele Århus amt.
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Jesper P. spørger i den forbindelse om, det måske var det rigtigste, at medlemmerne ved generalforsamlingen fik mulighed
for at stemme i dette spørgsmål ?
Bestyrelsen var enige om, at medlemmerne kan stemme imod den linie, vi har ført, ved at stemme nej til beretningen.

Jesper P. orienterede videre om, at - uanset at vi evt. etablerer en amtsklub - ønsker de øvrige “sos” klubber i FOA Århus
Psykiatriklubben repræsenteret i deres kom
mende fællesbestyrelse.
Denne idé blev afvist. Vi mener ikke, at vi kan være en del af en sådan bestyrelse, men der er selvfølgelig mulighed for, at
de kan invitere enkeltpersoner til at deltage i deres bestyrelsesmøder.

Ny klub: Ved det næste møde for psykiatriens TRére (FOA Randers, Silkeborg og Århus) d. 1.3.01, skal der fremlægges en
skitse til struktur og opgaver for en kom
mende klub.
Vi var enige om, at det p.t. må være de respektive tillidsrepræsentanter der alene arbejder med emnet, hvorfor TRérne
Jesper P. og Bent H. Olesen selv ser nærmere på dette inden mødet.
Det oplyses endvidere, at TRérne mødes med repræsentanter for de 3 FOA-afdelin
ger d. 22.3.01.

ad 6:

pc: Den pc, der hidtil er benyttet til klubbens regnskab er brudt fuldstændig sammen. En ny er bestilt - pris ca. 12.500 kr.

Kamera: Reimar og Jesper P. har gjort undersøgelser på markedet for digitale kameraer. Vi konkluderede, at det ikke er det
rette tidspunkt for et sådant indkøb.

ad 7:

Jesper P. orienterede:

Psykiatriplanen er godkendt af amtsrådet g.d.
Samtidig er der bevilget 19 mio. kr. til B&U-psykiatrien, og til udbygning af lokalpsyki
atrien er bevilget 20 mio. til Århus, 3 mio. til Randers og 2,3 mio. til Silkeborg.

Misbrugspladser: Der er ændret på planerne for brugen af den nye institution i Tilst. Misbrugerne skal i stedet bo på Højvang-
kollegiet. Beboerne på Højvang skal så flytte til Provstebakken. Det skulle så blive nuværende beboere fra Provstebakken,
der rykker ind i den nye institution i Tilst.

AT‘s vejledninger: Bent orienterede om, at der på B1, hvor der er givet varsel om påbud, er nedsat 2 hurtigtarbejdende
arbejdsgrupper, der skal finde løsninger på de rejste problemstillinger. Amtsrådet skal bl.a. på denne baggrund kunne melde
tilbage til AT senest d. 1.4.01.
Èt udvalg: På baggrund af drøftelser mellem ledelse, TR og SR er det besluttet, at sammenlægge MED-udvalget og hoved-
sikkerhedsudvalget.

Århus kommune: Mette er blevet valgt som suppleant til MED-udvalget for magistra
tens 1. afdeling.

Socialpsykiatri: Jesper D. er af FOA udpeget til at sidde i et redaktionspanel for bladet “Socialpsykiatri”, der udgives af
Videnscenter for Socialpsykiatri.

ad 8:

Intet at referere.

Ref.
jd
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Psykiatriklubben Århus
Bestyrelsesmøde d. 17.1.01
Tilstede:  Mette Grandjean, Susanne  Madsen, Susanne Havemann, Reimar Muurmann, Jesper Priskorn og Jesper Dideriksen.

Afbud: Werner Lund

Budgetmødet, der var aftalt forud for det egentlige bestyrelsesmøde,  måtte udsættes til d. 31.1.01 da 2 x Jesper
var blevet forhindrede i at møde frem til kl. 14.00.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Kassereren
4. Generalforsamling
5. Amtsklub/TR-struktur
6. Gensidig orientering
7. Evt.

ad 1: I forbindelse med det refererede ang. sektorgeneralforsamlingen, præciserer Mette, at det ikke er eleverne men den
nedsatte arrangementsgruppe, der vil optræde med en lille sketch.
Samarbejdsaftalen med Social- og sundhedsassistentklubben, er ikke kommet med i Vingefanget, som besluttet og refereret.

Med disse bemærkninger kunne referatet godkendes.

ad 2: Kassererens pkt. blev indføjet som pkt. 3.

ad 3: Susanne Havemann orienterer om, at hun og Bent H. Olesen er nået frem til, at det nuværende regnskabsprogram er
forældet og bør fornyes. De foreslår et program ved navn WinKas Pro. Susanne H. har arbejdet med programmet
påkassererkursus og hendes erfaring er, at det virker lettere og mere overskueligt at arbejde med. Udgiften vil være lige
omkring 2.000 kr.
Forslaget tiltrædes.

ad 4:
Vi skal have fundet 2 medlemmer, der vil være dirigenter ved klubgeneralforsamlin
gen. Vi vil adspørge 2 x Bent - henholdsvis Olesen og Lykke.

Bestyrelsen mødes kl. 16.30 forud for generalforsamlingen.

Vi har tidligere besluttet, at generalforsamlingen skulle forholde sig til, hvilken holdning vi skal have til at yde tilskud til
medlemmers uddannelse og kursusaktivitet.
Vi skal derfor fremkomme med et forslag, der kan tages stilling til. Vi diskuterede os frem til, at vi vil foreslå, at den enkelte
max. kan opnå et årligt tilskud på 500,- kr.
Forslagets endelige ordlyd behandles på næstkommende møde.
Beretning: Det besluttes, at Jesper P. mailer til TR-erne og opfordrer til, at fremsende nogle linier til den skriftlige beretning.

Klubbens fremtid: Da det ikke kan forventes, at vi har et helt reelt billede af mulighe
derne for at etablere en amtsklub, vil vi ikke fremsætte konkret forslag herom, men orientere om tiltag, overvejelser og
status under beretningen.

ad 5:

TR-struktur: Der arbejdes på en ny TR-struktur, der skal kunne matche de nye regioner og regionsledelser, som der lægges
op til i den nye psykiatriplan. Bent H. Olesen skulle være i gang med en fuldstændig oplistning af alle psykiatriske arbejds
pladser i amtet og dets kommuner.
Det diskuteredes, hvilke kriterier, der skal ligge til grund for vores vurdering af, hvornår en arbejdsplads skal kaldes psykia-
trisk, og dermed henhøre under en evt. ny amtsklub.
I denne omgang nåede vi frem til, at uanset at der kan være andre FOA-grupper, der er beskæftiget med psykiatriske
arbejdsopgaver, så vil vi holde fast i, at det kun er ansatte under fællesoverenskomsten(herunder tilsynsførende assistenter)
og værkstedsoverenskomsten, der kan optages som medlemmer.
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“Køreplanen” for de næste par måneder blev skitseret således:

- Den 1.2.01 afholdes nyt fællesmøde for FOA´s TR indenfor psykiatriområdet i hele amtet. Her satser vi på, at indstilling om
såvel TR som SR-struktur kan vedtages.
Interesserede TR vil på mødet blive opfordret til at indgå i en arbejdsgruppe m.h.p. dannelse af en amtsklub.

- FOA-afdelingerne(Randers, Silkeborg, Århus) forhandler med amt og kommuner m.h.p. accept af en ny TR og SR-struktur.

- Forbundet går i gang med at udvikle et nyt kontingentsystem, der tilpasses de specielle  forhold, der vil være gældende,
når en ny klub organiserer medlemmer fra 3 forskellige  afdelinger.

- Det afklares, hvorledes en ny klub skal dannes. Kan vi tage udgangspunkt i vores nuværende Psykiatriklub og “blot” udvide
denne ? Eller skal vi i gang med at få ned-
lagt den eksisterende klub og afvikle stiftende generalforsamling i en ny amtsklub.

- Særnummer af Vingefanget påtænkes udsendt til “nuværende” og “kommende” medlemmer af en amtsklub.

- Den 5. og 6. marts afsættes til nærmere planlægning af forholdene omkring etablering af en ny klub. Forhåbentlig vil der
også deltage TRér fra Randers og Silkeborg, hvorfor vi satser på at kunne være i Søhuset.

ad 6:

Arbejdsskader: LO-Århus afholder fyraftensmøde d. 30.1. , hvor der lægges op til debat om regeringens arbejdsmiljøpakke.
Baltiske forbindelser: Vi har modtaget opkrævning på 50,. Kr. for fortsat medlems
skab. Det betales.

Arbejdsmiljø: Reimar har været i kontakt med vore medlemmer i SiU, m.h.p. indkal
delse af møder for sikkerhedsrepræsentanter.

Psykisk arbejdsmiljø: Jesper P. orienterede kort om “overskrifterne” i Arbejdstilsynets vejledninger til afd. B. Emnet tages op
igen når vi ved noget mere.

Sektorgeneralforsamling: Jesper P. orienterede om, at han ved møde i sektor
bestyrelsen oplever at ikke alle er enige i forslaget om nedbringelse af antal medlem
mer af sektorbestyrelsen.

Ny TR: Susanne Madsen orienterede om, at medlemmerne på Korsagergården har valgt ny TR, at valget er faldet på social-
og sundhedsassistent Jørn Høj Madsen og at han er tilmeldt det første tillidsmandskursus, G1, i næste uge.

Kursus for bestyrelsesmedlemmer: Reimar og Susanne H. har tilmeldt sig bestyrel
seskursus på LO-skolen.

Efteruddannelse afsluttes: Mette orienterede om, at personalet i lokalpsykiatrien afslutter deres 1-årige efteruddannelse i
februar måned.

Seniorordning: Jesper P. orienterer om, at amtets seniorordning nu først kan søges fra det fyldte 60. år mod tidligere 57 år.
Jesper P. betegner det som en klar forringel
se i.f.t. intentionerne.

Social- og sundhedsskolen i Århus: Jesper P. med flere orienterer om at skolen fra flere sider er udsat for markant kritik.
Kritikken retter sig mod en række forskellige områder - bl.a. undervisere, lærebøger, skoleledelsen og en stor dumpepro-
cent.
Fra forskellig side vil der nu blive sat mere fokus på skolen og dens problemer.

ad 7: Intet at referere.

Ref. jd
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Psykiatriklubben Århus
Generalforsamling d. 21.2.2001

DAGSORDEN
1. Valg af dirigenter
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg
8. Eventuelt

Formand, Jesper Priskorn bød velkommen til de (kun) 21 fremmødte og foranledige
de forretningsordenen godkendt.

Som dirigenter blev Bent Lykke og Jan Skov valgt med applaus.
Dirigenterne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.

ad 2: Annette Møller og Anna Jensen valgtes.

ad 3: Jesper P. understregede, at en stor del af årets begivenheder er beskrevet i Vingefanget og i den skriftlige beretning.
Der var dog emner han ville komme nærmere ind på:

Arbejdsmiljø: Tillidsrepræsentanterne har gennemført stor spørgeskemaundersøgel
se, der viste, at der især i afd. B og i Børne- og Ungdomspsykiatrien er problemer med arbejdsmiljøet. Undersøgelsens
resultater blev sendt til Arbejdstilsynet(AT), Bedriftssundhedstjenesten(BST) og den politiske ledelse med flere. Den eneste
direkte reaktion kom imidlertid fra amtsrådsmedlem, Bente Nielsen.
Meget passende fulgte så AT´s undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på Psykiatrisk Hospital og B&U-psykiatrien, hvor
der blev peget på en række af de samme problemfelter som vi tidligere havde peget på.

Jesper Priskorn kom herefter ind på,
- at rehabiliteringsafdelingerne er forsvundet fra Psykiatrisk Hospital.
- at Dalstrup Centrets lukning medfører omstruktureringer på Provstebakken og Højvang        Kollegiet og at en ny institution
i Trige tages i brug til efteråret.
- Plejernes efteruddannelse er afsluttet, i stedet er der etableret en tværfaglig efteruddannelse.
- hjemmestøtterne i Århus kommune har gennemgået en ét-årig efteruddannelse.

Planerne for sammenlægning med andre klubber indenfor social- og sundhedsområ
det i Århus er nu så langt, at man er enige om præmisserne herfor. Men Psykiatri
klubben er imidlertid søgt en anden vej.
Med vedtagelse af den nye psykiatriplan bliver der en ny ledelsesstruktur, der nødvendiggør en omorganisering af TR-
områderne. I den forbindelse er tillidsrepræ
sentanterne nået frem til, at de ønsker etableret én klub for psykiatrien i hele amtet. På møde med Trérne har såvel FOA´s
amtsformænd som formændene for social- og sundhedssektorerne bakket idéen op.
I marts vil forbundet - ved Jens Folkersen - deltage i et møde med Trérne.

En del andre emner, der samtidig er mere udførligt beskrevet i den skriftlige beret
ning, blev berørt.

Slutteligt opfordrede Formanden til at tage aktivt del i det forestående kommunevalg, og takkede såvel afgåede som
nuværende Trér og bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde i perioden.

Dirigenterne satte herefter beretningen til debat.
Ingen ønskede ordet, og beretningen blev godkendt med bifald.

ad 4: Susanne Havemann fremlagde regnskabet for år 2000. et viste et lille over
skud. Formand Jesper Priskorn påpegede, at det næste år er Århus‘s tur til at står for det Nordiske Træf, hvorfor det er
udmærket, at der er lidt ekstra at gøre med.
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Jan Skov spurgte, hvad det forventes, at det Nordiske Træf vil koste os.
Jesper P. svarede, at det tidligere har kostet omkring 50-60.000 kr., men at han har håb om, at psykiatriledelsen vil dække
nogle af udgifterne - bl.a. begrundet i at arrangementet falder sammen med hospitalets 150 års fødselsdag.

Susanne Havemann gjorde opmærksom på, at budgettet for 2001 er fremlagt til gennemsyn.

Regnskabet blev herefter sat til afstemning og godkendt med pænt applaus.

ad 5: Bestyrelsen fremsatte nedenstående forslag, som dirigent, Bent Lykke, oplæste.

“Retningslinier for tildeling af økonomisk tilskud til medlemmers uddannelses- og kursusaktivitet.

Klubbens medlemmer kan ansøge bestyrelsen om tilskud til kursusafgift, kursusma
terialer o.lign.

Tilskud kan gives til medlemmer, der individuelt deltager i kursus eller uddannelse m.h.p. at øge sine evner og kompetencer
indenfor det psykiatriske arbejdsområde.

Den enkelte kan maximalt opnå et årligt tilskud på 500,- kr.

Bestyrelsen vurderer den enkelte ansøgning ud fra ovenstående og under hensynta
gen til klubbens budget.

Baggrunden for forslaget er, at vi jævnligt modtager ansøgninger om tilskud til diverse kurser og uddannelser. De ansøgte
beløb er til tider betydeligt højere end deforeslåede 500,- kr., som vi “som tommelfingerregel” har holdt os til som den øvre
grænse.
Spørgsmålet har aldrig været diskuteret på generalforsamling, og vi mener at det bør være generalforsamlingen der udstikker
retningslinier for dette område.”

Efter oplæsningen satte Bent Lykke forslaget til afstemning, og det blev énstemmigt vedtaget.

ad 6: Jesper P. foreslog uændret kontingent. Ingen bemærkninger eller spørgsmål.
Forslaget blev énstemmigt vedtaget.

ad 7:
Formand: Jesper Priskorn genvalgtes.
Bestyrelsesmedlem: Myrna Larsen valgtes.
Bestyrelsesmedlem: Reimar Muurmann valgtes.
Bestyrelsesmedlem: Anne Marie Korsgaard valgtes.
(Ovenstående valgtes alle for 2 år)

Næstformandssuppleant: Bent Hvolby genvalgtes
Kasserersuppleant: Jan Skov genvalgtes
1. bestyrelsessuppleant: Jens Ole Mathiesen valgtes.
2. bestyrelsessuppleant: Jan Skov valgtes.
Bilagskontrollant(2 år): Jørgen Keller genvalgtes.
Bilagskontrollantsuppleant: Preben Bøgelund valgtes.
Fanebærersuppleant: Bent Lykke valgtes.

ad 8: Mette Grandjean opfordrede til deltagelse i sektorens generalforsamling d. 7. marts og til at udfylde de omdelte
skemaer angående idéer/ønsker til bestyrelsens arbejde.

Afslutningsvist tog Jesper P. ordet, og stillede spørgsmål ved om noget var gået galt siden fremmødet var så begrænset, og
at generalforsamlingen var afviklet på rekordtid - 1 time og 15 minutter ?
Spørgsmålet “lod han hænge”, og bød de nyvalgte velkomne til arbejdet i bestyrelsen og sluttede med at takke de frem-
mødte for deres deltagelse.

Ref.
Jesper Dideriksen



Psykiatriklubben Århus
Bestyrelsesmøde d. 14.3.01
Tilstede:  Mette Grandjean, Reimar Muurmann, Jesper Priskorn, Anna Maria Korsgaard og Myrna Larsen.

Afbud: Susanne Havemann, Jesper Dideriksen.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Velkomst
4. Generalforsamling
5. Amtsklub/sammenlægning
6. Lokalkursus
7. Vingefanget
8. Gensidig orientering
9. Evt.

Ad.1. Dagsorden godkendt.

Ad.2. Referat godkendt.

Ad.3. De nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen og vist rundt.

Ad.4.
Til næste år skal vi sende et opslag rundt umiddelbart før generalforsamlingen som ekstra inspiration til deltagelse, da
fremmødet var det laveste i flere år.

Ellers forløb generalforsamlingen på rekordtid, og vi ,må tage det som udtryk for at medlemmerne er velinformeret om hvad
vi laver imellem generalforsamlingerne.

Opgavefordeling, er jo et af de punkter som kommer naturligt når der er skift i bestyrelsen, men da alle ikke var deltagende
udsættes dette punkt til næste gang, dog med den undtagelse at Anna Maria blev udpeget som seniorklubbens sparrings
partner.

Mødehyppighed/tidspunkt, blev også pga. afbud udsat, men de første 3 møder er aftalt til: 4. april, 2. maj, 6. juni.

Sektorgeneralforsamlingen, var i år en succes, i hvert fald målt i medlemmer, med over 200 deltagende.
Der var også lagt op til en anderledes generalforsamling, med cafe, underholdning af både tillidsvalgte og professionelle.

På generalforsamlingen var det eneste punkt der var til debat, antallet af bestyrelses
poster i sektorbestyrelsen. Et flertal i sektorbestyrelsen havde indstillet at der kun var en repræsentant fra hver faggruppe.
Forslaget blev stemt ned, men et ændringsforslag blev vedtaget, så forslaget træder ikraft fra d.1.3.03.

Afdelingsgeneralforsamling afholdes d.26.04.01.

Ad.5.
Amtsklubtankerne har fået konsekvenser for de andre klubber der relatere til en sammenlægning. Vi er derfor blevet bedt
om at tage stilling til et formelt samarbejde med de klubber der ligger sig sammen, forstået på den måde at vi fortsat bliver
en del af bestyrelsen i deres klub.
Dette diskuterede vi livligt og blev enige om, at hvis det i det hele taget kan lade sig gøre, vil vi meget gerne hjælpe det vi
kan og i det omfang tiden rækker.
Vi vil gerne stille med en områderepræsentant og en faggrupperepræsentant, til deres kommende bestyrelse.
Ligeledes vil vi som nu, arbejde på et tæt samarbejde også på andre punkter som  uddannelse, kurser, etc.
Jesper deltager i sosu-ass. ekstraordinære generalforsamling d. 9. april.

Ad.6.
Emne projektarbejde.
Der er forslag om underviserne Pernille Broch og Birgitte Junø, underviserhonorar ca. 24.000,-.
Der var også forslag om vold som udtryksform, men da det lige har været afholdt blev det sat på ventelisten.



Ligeledes blev behandlerens rolle i forhold til seksualitet sat på ventelisten.
Mette og Jesper forsøger at beskrive kurset til det næste vingefang og sender kursusmateriale ud inden sommerferien.

Ad. 7.
Vingefanget har deadline d.23.3.01, og det er allerede lang fremme

Ad.8.
FOA har medlemshvervning på programmet, der er udarbejdet en folder til de tillidsvalgte og man er lang med et forsøg på
KH.
Vi forsøger allerede i dette nummer af vingefanget, at gøre opmærksomme på vor lidt medlemmerne rent faktisk betaler til
fagforeningen.

Der er repræsentantskabsmøde i Lo og Mette og Jesper forsøger at deltage.
Jobsnuseren er udkommet med en pjece, med CD, fint materiale.
Psykiatrien fortsætter med at være en deltager i dette fine projekt.

Hjemmestøtternes efteruddannelse udløste 1 løntrin til alle deltagerne.

ref.
Myrna Karred



Frikvart eret

Værd at tænke over - og glem det ikke igen!
På hospitalet, var pårørende til et alvorligt sygt familiemedlem samlet i opholdsstuen.
Lægen kom ind og så træt og dyster ud.
„Jeg er bange for jeg bringer dårligt nyt“ sagde han og så på de ængstelige ansigter, „Det eneste håb der er tilbage for
patienten på dette tidspunkt, er en hjernetransplantation“.
„Det er en vanskelig og risikabel proces, og De skal selv betale for hjernen“.

De pårørende sad stille og tænkte over tingene.
Efter lang tid var der en der spurgte, „OK, hvor meget koster en hjerne“?
Lægen svarede hurtigt, „30.000 kr. for en mandehjerne, og 1.200 for en kvindehjerne“.
Stemningen var lidt pinlig.
Mændene i værelset prøvede at lade være med at smile, undgik øjenkontakt med kvinderne, men sad med et veltilfreds
udtryk i ansigtet.
En mand, ude af stand til at styre sin nysgerrighed, spurgte om det alle ønskede at spørge om, „Hvorfor koster en mands
hjerne så meget mere“.
Lægen smilede af denne barnlige enfoldighed og sagde
„Det er standardpris. Vi må nedsætte prisen for en kvindehjerne, for den har været i brug“.

Kender du den om rabbineren, hinduen og Pia Kjærsgaard ?
En rabbiner, en hindu og Pia Kjærsgaard var ude og rejse, og da natten kom, skulle de finde et hotel. Men da de ikke kunne
finde et, gik de ind til en herregård og bad om husly. Gårdejeren tillod dem at blive for natten, men han havde kun plads til
to personer i huset! Til gengæld var der plads i stalden med køerne og grisene.

Så meldte rabbineren sig frivilligt til at overnatte i stalden. Men lidt efter bankede det på døren hos gårdejeren. Det var
rabbineren.
- Jeg er ked af det, men min religion forbyder mig at spise grise, så jeg er ikke tryg med at skulle sove samme sted som dem.

Derpå meldte hinduen sig frivilligt til at sove i stalden, men lidt efter bankede det atter på døren. Det var hinduen.
- I mit land er køer hellige, så jeg kan ikke sove samme sted som dem.

- Så skidt da, sagde Pia og meldte sig frivilligt. Men som de andre gange bankede det lidt efter på gårdejerens dør.
Det var køerne og grisene.
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Medlemsændringer
Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer,
stillingsbetegnelse eller skift af arbejdsplads, bedes du meddele det til
Psykiatriklubben Århus.

NAVN _________________________________________CPR-NR. __________________________

ADRESSE ______________________________________POSTNR. /BY _______________________

TLF. NUMMER___________________________________NYT TLF. NR. _______________________

NY ADRESSE ___________________________________POSTNR. /BY _______________________

NY ARBEJDSPLADS _____________________________DATO _____________________________

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Frikvart eret

VIRUS A D VARSEL
Der er en ny virus i omløb som hedder ARBEJDE.

Hvis du modtager nogen form for ARBEJDE, enten som email, internet eller simpelthen over-
draget til dig af en kollega så lad være med at acceptere det.
De personer som har accepteret ARBEJDE har fundet sig selv i en position, hvor deres fritid er
forsvundet og deres tankevirksomhed er ophørt med at fungere normalt.

Hvis du modtager ARBEJDE via email eller noget som helst ARBEJDE i al almindelighed, så
fjern virusen og send en mail til din chef med ordene: „Jeg har fået nok - Jeg smutter ned på
den lokale“.

Alle former for ARBEJDE skulle herefter automatisk forsvinde fra dine tanker.

Hvis du modtager ARBEJDE i papirform tager du simpelt hen dokumentet og overfører det til
din skraldespand.

Denne advarsel er sendt ud fra Microsoft her til morgen - skynd dig at sende advarslen videre
til samtlige venner i din email adressebog. Hvis din email adressebog ikke indeholder nogle
venner, er der fare for, at ARBEJDE allerede har angrebet dig og ødelagt dit liv.
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PSYKIATRIKLUBBENS STRUKTUR

BESTYRELSEN

Formand:
Jesper Priskorn

Næstformand:
Mette Grandjean

Kasserer:
Susanne Havemann

Sekretær:
Jesper Diederiksen

Øvrige:
Anna Maria Korsgaard
Reimer Muurmann
Myrna Karred Larsen

Du skal melde
arbejdspladsskift
til Psykiatriklubben
og/eller FOA-afdelingen

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Hospitalpsykiatrien &
Socialpsykiatrien:
Bent Hvolby
tlf.: 77893282
Afdeling A:
Jesper Priskorn -Afsn. 9
Afdeling B:
Bent Hvolby - Afsn. 39
Afdeling C:
Peter Bugge Nielsen - Afsn. 2
Afdeling D:
Herdis Christensen - Afsn. 28
Afdeling R:
Bent Lykke - Afsn. 5.
Børn /- Unge:
Verner Lund - Afsn. F
Forsorgshjemmet:
Peter Møller
Lokal Psykiatrien:
Mette Grandjean - Nord

Caritas:
Alice Grunspahn - Afd.2
Provstebakken:
Anette Møller
Korsagergården:
Jørn Høj Madsen
Kragelund:
Bo Nielsen
Katrinebjerg Centret
& Windsor:
Dorte Friis
Rosenhuset:
Annette Rasmussen

Sikkerhedsudvalgsmedlemmer
PSH.:
Søren Rath - Afsn. 3

Har du brug for hjælp
angående arbejdsforhold?
Så kontakt venligst din tillids-
mand!

Har du noget, du gerne vil
have med i bladet -eller
noget du ønsker, vi skal
skrive om - så kontakt os

Er der ikke nogen på
kontoret, så læg besked
på telefonsvareren
- vi ringer!


