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Tillidsrepræsentantkontoret og Psykiatriklubben flytter
- i gen!
Vi har fået et tilbud som vi ikke kunne
sige nej til.
Træningscenter “Motionshulen” skal flyt-
tes pga af renoveringen og har fået til-
budt at flytte ned i afdeling 19, barak-
ken som ligger i parken.
De vil ikke kunne udnytte alle kvadrat-
metrene og da det ligger lidt afsides,
ville det være fint at vi flyttede vores
kontorer derned også.

Renovering og ombygning har taget fart
og vi kan forvente at flytte derned i
August måned i år.
Men hvorfor nu flytte, det er der flere
grunde til. Vi har allerede i dag for få
kvadratmeter og ingen mødelokale.
Dette bliver indfriet i de nye lokaler.
Desuden vil vi måske blive hovedsædet
for den nye Amtsklub som vi har snak-
ket så meget om og måske det også vil

kræve flere arbejdspladser for de tillids-
valgte.

Vi vil hvis det er muligt holde et åbent
hus arrangement hurtigst muligt efter
vi er kommet i orden dernede.

Jesper Priskorn

Klubsammenlægning
Af Jesper Priskorn

URAFSTEMNING for Social-og
sundhedsassistenter.

Hvad med medlemmerne i psykiatrien
i Århus amt og kommuner?
Psykiatriklubben Århus, har på lige fod
med de andre klubber arbejdet aktivt
for en sammenlægning af de ovenfor
nævnte klubber. Vi ser stadig mange
positive muligheder for medlemmerne
i den kommende fælles-klub.
Imidlertid har udviklingen på psykiatri-
området overhalet os indenom, hvor-
ved vi har været nødsaget til at vælge
nye veje for de ansatte på dette om-
råde.

Vedtagelsen af den nye psykiatriplan for
Århus amt indebærer, at der skal etab-
leres 4 regionsledelser som går på tværs
af de 3 FOA afdelinger i Århus amt.

Det betyder for det enkelte medlem
og for os som tillidsvalgte, at det kan
være meget svært at vide, hvem man
skal rette henvendelse til hvis man har
lønkrav, arbejdsmæssige problemer el-
ler i det hele taget har brug for sin fag-
forening.
Grundet denne nye plan har psykiatri-
ens tillidsrepræsentanter i hele Århus
amt rettet henvendelse til de 3 FOA
afdelinger og Forbundet af Offentligt
Ansatte med et ønske om at blive
indraget i et projekt med sigte på:

Julefrokost år 2001
Af Mette Grandjean

Selv om solen skinner fra
en skyfri himmel og vi
nærmere os mid- sommer
og ferie- tid, så er vi så
småt  begyndt, at tænke

tanker, om Psykiatriens
julefrokost år 2001. Vi vil
meget gerne opfordre til at
kontakte os på kontoret, hvis
du har gode ideer til

* Valg af 1 fællestillidsrepræsentant for
hver af de 4 regionsledelser, som dæk-
ker både amt og kommunal ansatte
medarbejdere indenfor psykiatrien i
Århus amt.

* Oprettelse af et selvstændigt ”service-
center/klub” , som dækker alle psykia-
tri ansatte FOA medarbejdere i Århus
amt og kommuner.

* Medlemmerne af Psykiatriklubben har
på senest afholdte generalforsamling
givet deres fulde støtte til at vi helt og
fuldt satser på dette selvstændige
”servicecenter/klub” for alle psykiatri-
ansatte FOA-medlemmer i Århus Amt
og tilknyttede kommuner.

underhold- ning, revy, eller
hvad det nu kan være.
Ring til os, eller kom forbi
på kontoret.



3

Projektet er blevet godkendt af de 3
FOA-afdelinger og arbejdet er startet op
med fuld opbakning fra Forbundet af
Offentligt Ansatte.
Projektets mål er, at det skal udmønte
sig i dannelse af en helt ny type ”klub”,
der skal varetage en meget bred vifte
af opgaver indenfor medlemsservice-
ring.
Urafstemningen om sammenlægning af
de øvrige klubber, har ingen indflydelse
på mulighederne for at etablere et selv-
stændigt ”servicecenter/klub”.
Hvis/når et ”servicecenter/klub” bliver
en realitet vil alle foa-ansatte indenfor
psykiatriområdet – også selvom I stem-
mer JA ved denne urafstemning, blive
overført hertil.
Vi skal derfor anbefale alle social- og
sundhedsassistenter at afgive stemme
udfra, hvad der tjener faggruppen som
helhed bedst.

Sammenlægningen af de involverede
klubber har vores fulde opbakning, og
vi anbefaler alle Social -og sundheds-
assistenter at stemme JA.
Social- og sundhedsuddannelsen favner
bredt, og flere har givet udtryk for
nødvendigheden af, at  psykiatriområ-
det bliver repræsenteret i fælles-klub-
ben.
Vi har derfor lovet, uanset udfaldet af
vort eget projekt, at stille med 2 repræ-
sentanter fra psykiatrien til den kom-
mende fælles-bestyrelse - en faggruppe

Besøg på Ceres Bryggerierne
Af Jesper Priskorn

Tiden er kommet til at prøve nye aktiviteter, og vi har aftalt med Ceres at
vi kan komme på rundvisning

Tirsdag den 18 september kl. 18.00 - til ca. 22.00

Seniorklub
Af Jesper Priskorn

Seniorerne har været på udflugt til Geo-
grafisk Have i Kolding.

repræsentant og en område repræsen-
tant.

Du har derfor alt at vinde og intet at
tabe.

Besøget er dog afhængig af
tilmelding da rundvisning
kun gøres med minimum
20 deltager og maximalt 50
personer.

Der vil af hensyn til bespis-
ning være et lille deltager-
gebyr på 25,-kr, som beta-
les ved tilmelding. Pengene
tilbagebetales ikke ved for-
fald efter d. 1. september.

Da der som nævnt kun kan
deltage 50 personer, vil det
være efter metoden - “først
til mølle” princippet.
Hvis det skulle blive
overbooket vil der være
venteliste og eventuelt mu-
lighed for endnu et arran-
gement.

Projekt Amtsklub
Af Jesper Priskorn

Vi har nu fået grønt lys fra alle parter,
de 3 FOA afdelinger og Forbundet af
offentlige ansatte.
Forbundet har indkaldt en arbejds-
gruppe d. 25 og 26 Juni, bestående af
Hanne Halskov Silkeborg, Hanne Chri-
stensen Randers, Bent Hvolby Århus,
Allan Hørsted  Randers og Jesper Pris-
korn Århus.
 Dagene skal bruges til hvordan vi får
bygget en bæredygtig løsning for en
kommende organisation for psykiatrien
i Århus amt og kommuner.
Ideerne har været mange, men nu må
det blive konkret.
Til hjælp har forbundet stillet en konsu-
lent til vores rådighed.
Så vi kan vel godt sige at det er nu det
bliver afgjort om en sådan ny struktur
er bæredygtig.

A M U
Af Jesper Priskorn

Det nye AMU katalog for efteråret, er
nu kommet på gaden.
Se det på din arbejdsplads, eller kon-
takt klubben. De har et eksemplar lig-
gende.

Vi har i efteruddannelsesudvalget drøf-
tet nye tiltag og et af det nye tiltag er
den pædagogiske vinkel på vores ar-
bejde, vi vil forsøge at beskrive et så-
dan kursusforløb og derefter skal det
skolegodkendes, det er desværre en
lang vej, men da der er mange der har
ytret ønske om et sådant forløb, vil der
satses meget på at få det igennem.

I alt deltog der 22 og de havde efter
sigende en dejligt tur, det er godt at der
fortsat er muligheder for at mødes og
snakke gamle dage når man når ind i
den tredie alder.

En anden mulighed er chancen for at
bevare nogen minder for eftertiden.
Informationsmedarbejder Jørn Gade skal
forsøge at lave et jubilæumsskrift om
hospitalet og det var indlysende for mig
at opfordre ham til at tage kontakt til
seniorklubben og dens medlemmer.
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Nordisk ordfør ermøde
Af Jesper Priskorn

Ordførerne har været i Sverige i dagene
8 -10 maj, nærmere betegnet Väners-
borg.
Det var fra dette sted, ideen til det nor-
diske samarbejde udsprang og det var
der det 50 år senere lykkedes at snakke
os frem til en fremtidssikring af dette
samarbejde.Fremtidssikringen består
fortrinsvis i form af økonomi.

Ideen fra starten var at sikre viden og
forståelse på tværs af landegrænserne
og opholdet i værtslandet var for delta-
gerne, privat indkvartering, for at holde
de økonomiske udgifter nede.
Tiden har nu vist at dette er meget van-
skeligt og vi har når vi har været afsted
boet på vandrehjem eller hotel, hospi-
talerne er i de forskellige lande blevet
nedlagt og heller ikke der er det muligt
at indkvartere deltagerne.

Vi mener derfor tiden er kommet til at
vi her modernisere mulighederne for
værtslandet og gør det økonomisk mu-
ligt for dem at afholde Nordisk Træf,
uden de sætter sig i alt for stor en gæld.
Det har især været landende Sverige og
Finland, der allerede nu har set det øko-
nomisk meget vanskeligt at være i stand
til at fortsætte samarbejdet uden øko-
nomisk kompensation.

Beslutningen blev derfor at deltagerge-
byret for den enkelte blev sat væsent-
ligt op og valget på valuta faldt på Euro.
Vi skal derfor medbringe for 100 Euro, i
værtslandet valuta til festmiddag og
overnatninger, en noget kraftig stigning,
men vel ikke voldsommere en de fle-
ste sagtens kan se sig ud af dette be-
løb, hvis de har lyst til at deltage.

Programmet for det næste Nordiske Træf
blev også gennemgået og valget faldt
på det som i Danmark er meget ander-
ledes end i resten af Norden, nemlig
brugerindragelse og pårørendepolitiker.
Danmark er nemlig værtsland til næste
år i dagene d. 10 - 12 Maj 2002.

Vi havde også under ordførere mødet
lejlighed til at besøge Vänersborg psy-
kiatriske sygehus eller nærmere beteg-
net det der var tilbage. Hospitalet er
stadig i brug men til mange forskellige
formål. Dog er der stadig 2 rets-
psykiatriske sengeafdelinger, som er
blevet moderniseret med nænsom hånd,
hvor man har taget hensyn til bygnin-
gens 100 års historie, dette var meget
flot, med højt til loftet og flotte trælister

og flotte farver, så det fremstod mere
som en hyggelig dagligstuen end som
et hospital, dog var der gjort plads til
enestue til alle, dog ikke med eget toi-
let og bad.
Denne hygge stod dog i skærende kon-
trast til beskyttelsesskjold og bænke
som stod klar i mellemgangen. Men det
var også det eneste sted man kunne se
det kunne gå voldsomt for sig og så
selvfølgelig på personalet som gik rundt
med end til flere personalarmer i bæl-
tet.

Troldhättän

De går ind for et tættere
samarbejde - Sjudur Nordbud
fra Færøerne og Mette
Grandjean fra Danmark.
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Vi var også en smut i Troldhättän og se
det nye sygehus, et moderne sygehus
som skejby, med helikopter landings-
plads og moderne bygninger. Dette stod
i skærende kontrast til de smukke og
velholdte bygninger vi lige kom fra.
Men her havde de også psykiatri, 5 af-
delinger.
Søndag morgen tog vi tidligt afsted og
kørte tilbage til Troldhättän og så vand-
faldet.
Det var desværre tørret ug fordi de
havde haft oversvømmelser og derfor
havde lukket af ved nogen sluser. Men
betagende smuk var det dog stadigt.

Næste Nordiske Træf uden for Danmark
vil blive i Finland i 2005, så hvis du
kunne tænke dig at komme med ved
du betingelserne allerede nu og har
derfor ingen undskyldning for ikke have
sparet op til turen.

Redaktionen ønsker alle vore læsere enRedaktionen ønsker alle vore læsere enRedaktionen ønsker alle vore læsere enRedaktionen ønsker alle vore læsere enRedaktionen ønsker alle vore læsere en
rigtig god og varm sommer.rigtig god og varm sommer.rigtig god og varm sommer.rigtig god og varm sommer.rigtig god og varm sommer.
Vi ses til oktober.Vi ses til oktober.Vi ses til oktober.Vi ses til oktober.Vi ses til oktober.

Norske og Finske deltagere i mødet

Færing med bussen
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Børne og Ungdomspsykiatrisk hospital
Af Jesper Priskorn

Lokal Kursus
Har du ikke endnu meldt dig til
psykiatriklubbens Lokal kursus er chan-
cen der endnu, tilmeldingsfristen er d.
15 august.

På opfordring fra medlemmerne og fra
ledere har vi i år valgt, at lave et kursus,
om projektarbejde.

Formålet er at kursisterne vil blive in-
troduceret til en projektarbejdsform, der
kan bruges i det daglige arbejde, i både
hospitals -og socialpsykiatrien og være
med til at udvikle projektideer.

Det skal give deltagerne bedre mulig-
hed for, at give sig i kast med projekter
på arbejdspladserne og få en oplevelse
af at det kan lade sig gøre, at lave et
projekt ved hjælp af en overskuelig
metode.
Kurset er bygget op på en sådan måde
at alle uanset skriftlig formåen kan del-
tage.

Kurset starter med en eftermiddag,  d.
1. oktober, hvor den teoretiske del vil
blive gennemgået.
Derefter er der internatkursus d. 22. og
23. oktober.

I den mellemliggende tid, er det me-
ningen kursisterne skal arbejde videre
med sit projekt, enten som enkelt-
mandsprojekt eller sammen nogle styk-
ker.
På internatkurset vil der så være mulig-
hed for, at få bearbejdning, sparring og
konsulentbistand på udvalgte projekter.

Vi opfordre til, at flere fra samme afd./
afsnit/institution tilmelder sig kurset -og
at man har overvejet, hvilket emne man
kunne tænke sig at lave et projekt om.
På kurset vil der være en vekslen imel-
lem teori og praksis.

Af Mette Grandjean og Jesper Priskorn

“Kvaliteten i behandlingen starter
ved os som personale. Hvis vi har
betryggende arbejdsforhold,
smitter det af.
Hvem har ikke prøvet at møde på
arbejdet – uoplagt og uden den
store energi?
Dette vil de fleste nok nikke genken-
dende til, men hvordan tror i det må
være, at det mere eller mindre er dag-
ligdagen.”

Dette er nogen af de ord der er skrevet
i pressen i forbindelse med den medie
storm der har været om B&U, om stor-
men har været berettiget, i forhold til
tvangsindgrebene som var steget vold-
somt fra 301 til 770 tilfælde, vil jeg ikke
kunne udtale mig omkring, men nøjes
med at nævne at hovedparten af
tvangsindgrebene var overfor ganske få
klienter.
Personalet indenfor det psykiatriske
område og især det personale som i den
forgangne tid er rejst fra Børne og
ungdomspsykiatrisk hospital, har beret-
tet om uhørt dårligt arbejdsmiljø og det
er overfor denne problematik vi har
reageret.
Hvis de før nævnte  personaler rejste
tvivl i forhold til arbejdstilrettelæggel-
sen, stillede uddybende spørgsmål el-
ler bare virkede oprigtig bekymret over
for forholdende fik de at vide af den
daglige ledelse: ”Kan du ikke lide lug-
ten i bageriet, kan du forsvinde”.

Det er der mange der har valgt, perso-
nalegruppen er udskiftet med en 1/3
del hvert år de sidste 3 år, desværre er
der nogen der tog valget for sent, med
depressioner og andre somatiske syg-
domme tilfølge.
Andre valgte at rejse uden anden stil-
ling – bare for at komme væk.

Dette arbejdsklima er Udvalgsformand
Ove Mikkelsen, med ansvar for Børne
og ungdomspsykiatrisk hospital, orien-
teret om i marts måned, hvor jeg var til
en uformelsamtale på amtsgården, - for
hvor går man hen når den daglige le-
delse ikke ville høre og blot beder en
om at rejse.

Svaret fra Ove Mikkelsen fik underteg-
nede ved et tilfældigt møde i FOA århus
lokaler:- “ Jeg har talt med ledelsen,
og de er glade for at slippe af med
de voldelige portører”.
Her hoppede min kæde af, hvilken ind-
sigt og forståelse, ikke engang hvilke
faggrupper, der er ansat indenfor hans
område, havde han sat sig ind i, det til
trods for jeg talte på den samlede
personalegruppes vegne ved vores
møde.
Desuden gik vores møde også på en
uvildig undersøgelse og ikke en tilfæl-
dig forespørgsel ved ledelsen.
Derfor var der efter vores mening kun
en udvej, det politiske system ønskede
ikke at hjælpe, så de måtte råbes op
via pressen.

Vil man fra den politiske side gøre no-
get ved problemerne kræver det en
uvildig undersøgelse, som kigger på
arbejdstilrettelæggelse, arbejdstyngde,
erfaring , uddannelse, faglig vejledning,
plejetyngde, mv.

Mange initiativer er allerede i fuld gang,
men er det tilstrækkeligt, nogen gange
ser man ikke helt klar på situationen
når man selv er en del af hverdagen.

Jeg vil derfor gentage at det nu er det
politiske udvalg med Ove Mikkelsen i
spidsen, der bliver nød til at sætte sig
ind i arbejdsområdet og  få foranlediget

Ove Mikkelsen
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en uvildig undersøgelse, så arbejds-
forholdende bliver betryggende for både
medarbejdere og ledelse, for det er som
før nævnt dem som skaber kvaliteten i
arbejdet.

Samtidigt vil det også være på sin plads
at skabe de rammer for personalet der
gør det at møde på arbejdet til en glæde
og ikke til et ønske om at finde nyt job
hurtigst muligt. Dette er ikke et angreb
på de nu for tiden ansatte, jeg er sikker
på at de fuldt ud løfter deres opgave,
men hvis tendensen forsætter vil der til
stadighed kun være nyansat personale
og en stor erfaring indenfor området
psykiatri er en større sikkerhed for kva-
litet.

Sidste Nyt er, at Amtsborgmesteren J. F.
Jensen udtaler, at de godt ved hvad pro-
blemet er, og har lagt låg på diskutionen.
Der bliver ingen undersøgelse, de til-
tag der er igang skal fortsætte og de
tiltag der kom efter arbejdstilsynet var
på besøg stadfæstes. Dog har det væ-
ret muligt at få besat overlægestillingen
og det er bestemt en fremgang.
Men man må undres, hvis man fra poli-
tisk hold er bevist om situationen, hvor-
for har man så ikke gjort noget ved det
noget før!

Desværre har dette haft den betydning
at det er meget vanskeligt at besætte
stillingerne på B&U, med erfarent per-
sonale, men det er der vel ikke noget
og sige til.
Jeg personligt ville nok også undlade at
søge stilling der før der er skabt gro-
bund for et ordentligt arbejdsmiljø og
ledelsen ændre holdning til konstruktiv
kritik fra personalet.

Tilsidst vil jeg opfordre til at vore
medlemmer undlader at støtte Ud-
valgsformand Ove Mikkelsen i den
kommende kommunale valgkamp.

Ungdomshjemmet
Holmstrupgaard
udvider
Af Jesper Priskorn

Århus amt har godkendt en udvidelse
af pladserne på Holmstrupgaard med
en ekstra afdeling med plads til 8-9
unge. Det forventes at det kan tage lidt
af presset fra Børne/Ungdoms-
psykiatrisk afdeling.

Tá og tag stilling
Svære beslutninger
Det gjorde dybt indtryk og vi sagde
næsten med en mund, -at sådan ville vi
ikke ende og at vi ville håbe, at vi var
døde og borte inden det bliver nødven-
digt med en plejehjemsplads.  Og det
gav anledning til en længere snak om
liv og død og alt det imellem. En snak
om at tage stilling. Til hvordan vi kan
gøre det nemmere at tage nogle svære
beslutninger, for hinanden, hvis vi ikke
selv er istand til det. Ved at snakke om
det, tilkendegive vores holdninger.
F.eks. ville jeg nødig have, at min mand
skulle passe mig, hvis jeg ikke længere
kan tage vare på mig selv. Bruge sine
sidste år på det, istedet for at få noget
andet ud af livet. Omvendt er det også
vigtigt at den der er tilbage kan leve
godt med beslutningen.

Ting forandre sig
-også holdninger
Selv om vi stadig er forholdsvis unge,
er i fuld gang med vores arbejds- og
familieliv, kan vi jo aldrig vide, hvornår
vi kan få brug for, at træffe nogle be-
slutninger, hvor vi egentlig ikke kender
den andens holdning. Og selv om man
tror at, at man kender den, så kan den
beslutning, man traf for ti år siden have
ændret sig. Hvad der var rigtigt den-
gang, kan virke helt forkert i dag.

Det er ikke kun i forhold til alderdom,
død og begravelse, men også f.eks.
organdonation, at ens holdning skal ken-
des af de nærmeste. Jeg taler ikke hver-
ken for eller imod. Det vigtige er, at
man har besluttet sig og formidlet det
videre.
Jeg kan kun opfordre til, at få talt om
de store, svære og nogle gange også
fordomsfulde emner, med sin familie.
Og gøre det med jævne mellemrum.
Lave et livstestamente.

Ta´ nu og tag stilling.

Krummen
Af Mette Grandjean

Forleden dag sad min mand og jeg og
så en udsendelse fra et plejehjem. Det
var den anden ud af en serie på 4, fra
det samme plejehjem, med de samme
beboer. På den ene side en varm,  rø-
rende -og til tider næsten morsom, skil-
dring af livets gang på et plejehjem, og
på den anden side også dybt tragisk.
Jeg synes det er meget modigt af per-
sonalet og af de pårørende til beboerne,
at deltage i disse udsendelser.

Endestation: Plejehjem
De fleste af beboerne var demente i
større eller mindre grad. Der var den
pæne dame i kørestolen, der uaflade-
ligt råbte på hjælp, drak uhæmmet af
vinflasken og gjorde nar af de andre
beboer. Personalet havde fundet ud af,
at det var bedst for alle parter, at lægge
hende i seng allerede ved 14 tiden, hvor
hun så kunne ligge med sine ugeblade
og se lidt tv. Der var den 95 årige kone,
der ikke kunne huske sin egen alder,
hvor hun boede og som satte sig på
skødet af et personale, da hun ikke
kunne finde en stol. En herlig gammel
mand, på nogen og firs år, der var stok-
døv og derfor ustandseligt misforstod
hvad der blev sagt til ham. Der var en
beboer, der gjorde mest indtryk, eller
rettere var årsagen til den efterfølgende
snak, min mand og jeg imellem. Det
var ham, der tilsyneladende ikke var
voldsomt dement, men alligevel ikke
rask nok til at klare sig i eget hjem. Han
sad på sin stue og kiggede ud af vin-
duet, røg lidt, kiggede lidt ud af vin-
duet, på hvad der nu sker, hvilket var
stort set ingenting. Han ville så gerne
kunne gå en tur op i byen, men kunne
ikke og nu sad han så der og sad. Et
døgn, en uge, et år, må forekomme
uendelig langt. Han havde haft et langt
og godt liv, sagde han. Det blev ikke
sagt, men på mig virkede det som om,
at han nu kunne sidde der og vente på
livets afslutning.
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Ny rejsebeskrivelse - Grønland
Af Lonni Thomassen

Jeg må nok hellere prøve at beskrive
min tur til Ilulissat, men det er lidt svært
for jeg skal lige „lande“ først.

Men for at begynde kan jeg lige for-
tælle om den fyr jeg var oppe at be-
søge. Han hedder Ian og er pædagog
på et børnehjem.

Da jeg ankom holdt vi en lille fest med
nogle af hans venner, det var ret hyg-
geligt.
Mandag skulle vi på hundeslædetur, en
af Ian´s kollegaer har et hold hunde, så
han ville godt køre en tur med os. Det
var et kæmpe virvar af 13 sindsyge
hunde der alle gerne ville have del i
hinanden. Da de endelig var spændt
foran slæden gik de stærkt, det var som
at lukke heste på fold, fuld fart frem og
ud over stok og sten. Det var virkelig
en sjov oplevelse. Naturmæssigt var det
som så meget andet her i Grønland
STORSLÅET!!!!!

Dagen efter gik vi ud til Isfjorden, det
kan næsten ikke beskrives. Der er is-
bjerge på størrelse med Danmark. Der
er en total stilhed bortset fra larmen fra
bjergerne. Det lyder som torden, en dør
der smækker og knirken. Da vi sad der-
ude „knækkede“ der et kæmpe stykke
af den ene side af et isbjerg. Det var et

fantastisk syn og det larmede i ca. ½
time og vandet stod op til alle sider, det
var bare FLOT.

Så skulle vi på snescoortertur ud til ind-
landsisen. Det var simpelhen den
fedeste oplevelse. Ian havde lånt en sne-
scooter på børnehjemmet og vi drog
afsted. Da vi havde nået op på det hø-
jeste fjeld holdet vi en pause og nød
udsigten. Da kunne man ligesom for-
nemme hvor store isbjergene er, et utro-
lig syn. Vi kørte videre og endte i abso-
lut ingen-mands-land. Jeg fik en ople-
velse af at være det første mennesker
der nogen sinde havde sat sine spor her
(selvom jeg godt kunne se slædespor)
Der var en så larmende stilhed at man
kun kunne hører sin egen puls. Det var
virkelig en af de oplevelser man AL-
DRIG glemmer. Forenden af det der
ingen-mands-land kunne man se
krystalblå isbjerge, en farve der var så
usandsynlig smuk og det var så indlands-
isen!!!

Selve Ilulissat by er en kedelig by. Den
er fuldstændig ustruktureret og rodet.
Der er ikke særlig mange butikker men
til gengæld utrolig mange hunde , men
det er naturen ude omkring der virke-
lig gør noget ved en.

Så jeg har virkelig haft det fedt og vil
gerne afsted igen.
Som omtalt i sidste nummer bringer vi
billedet af sneskulptur konkurrencen.

En dværg tager fra 16. sal ned
via elevatoren.
På 8. sal træder en mand ind i
selv samme elevator.
Han siger:“Jeg er 2 meter høj,
160   over skuldrene, hår mellem
tænderne, en 40 cm lang tisse-
mand og mit  navn er Turner
Brown.“ Idet samme besvimer
dværgen. Turner Brown prøver
med det samme at vække dvær-
gen.
Dværgen vågner fortumlet op.
Turner Brown spørger hvorfor
han besvimede.
Dværgen svarer: "Prøv lige at sig
det du sagde før“.
Turner Brown svarer:
"Jeg er 2 meter høj, 160 over
skuldrene, hår mellem tænderne,
en 40 cm lang tissemand og mit
navn er Turner Brown."
Dværgen ser lettet ud og svarer:
Jeg troede du sagde "turn
around"!

Sneskulpturen
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Når man låner sin sjæl ud
Artiklen er lånt fra og med tilladelse af:
Tidsskriftet OUTsideren nr 31, 2001
- Et landsdækkende brugerblad om psykiatri.

Af Birthe Bondo

Der er ingen tvivl om, at det at arbejde
på en lukket afdeling er belastende og
hårdt.  De mest idealistiske og følsomme
mennesker, som gerne vil have med
syge at gøre, er de, der brænder hur-
tigst ud, og det er synd.
Der er nogen, der bliver hårde og Bir-
the Bondo kyniske, fordi de forsvarer
sig.
Jeg skal også indrømme, at hvis man
går på sådan en afdeling, og der hele
tiden er en, der komme farende hen
og vil have fat i en, at snakke med en -
det kan være en maniskpatient - så kan
man blive fuldstændig kørt op og blive
rasende og have lyst til at skubbe per-
sonen væk og sige: „Lad mig være i fred.
- Jeg kan ikke holde det ud.“
Denne udtalelse kommer fra Dorte
Svarre, som har arbejdet i psykiatrien
gennem 30 år.  Hun har undgået at blive
udbrændt ved tit at skifte jobs.
Derfor har hun også erfaring fra mange
forskellige arbejdspladser: lige fra Ve-
stre Fængsel, til børneafdeling, ung-
domsafdeling uden medicinsk behand-
ling, Stolpegård, og Norvang til lukket
afdeling på Bispebjerg.

Hun fortsætter:
 På den lukkede mandsafdeling var jeg
afdelingssygeplejerske i 1984.  Det var
sådan en rigtig barsk afdeling med luk-
kede døre og voldsomme mænd.  Der
var en del plejere.  Dér var jeg en lille
idealist og for rundt og forsøgte at undgå
bæltefiksering og den slags ting.  Men
jeg holdt kun til det et år, så var mine
kræfter simpelthen slidt op.

Erfaringer fra 30 års
arbejde i psykiatrien
Vejen frem er, at vi får lavet nogle
små afdelinger, hvor der ikke skal
være mere end 7 - 8 patienter.  De
skal have enestuer, og der skal være
lige som i et kloster.
Der skal være stille og ikke ske for
meget. Der skal ikke være for mange
stimuli.
Når man er psykotisk, kan man ikke
tåle alle de stimuli.
Man kan ikke forholde sig til dem.
Det udtaler Dorte Svarre, der har
30 års erfaring i psykiatrien.

- Der er så mange syge mennesker sam-
let på et lille areal, og dørene er luk-
kede. Patienterne er mennesker, der er
akut syge på mange forskellige måder.
Det er trist at se nogen, som har en dyb
depression, og andre som har abstinen-
ser og ældre demente.  Det er svært at
skabe et miljø, som er, som det skal
være. Jeg kan huske, at afdelingen lå
på anden etage. Der var tykke trem-
mer for vinduerne, og vi gik hele som-
meren i hedebølge med de her patien-
ter og havde ikke personale nok til at
kunne gå tur med dem.

Var det svært at se på, at patienterne
havde det hårdt?
-Ja!  Det er jo ikke noget, man kun ser
på.  Det er jo også noget, man mærker
inde i sig selv.  Jeg er sådan en type, og
det tror jeg, at der er mange af os per-
sonale personer der er, følsomme.  Når
nogen har det svært sjæleligt, så får jeg
det også svært.  Havde jeg fortsat på
afdelingen, var jeg brændt ud.

Hvorfor søgte du ud på Stolpegården?
-Fordi man der bruger sin psykiske
energi på en måde, hvor man får flere
resultater.  De er mere årsagsorienterede
end symptombehandlende.  Patienterne
får det hurtigt godt.  Det er rart at se.
Det giver kræfter, det er klart.  Og det
er meget vigtigt.  Ellers bliver man helt
udtæret af at låne sin sjæl ud.

Fremtidens psykiatriske hospitaler
skal være som små kloster?
Vejen frem er, at vi får lavet nogle små
afdelinger, hvor der ikke skal være mere

end 7 - 8 patienter.  De skal have enes-
tuer, og der skal være lige som i et klo-
ster.  Der skal være stille og ikke ske
for meget. Der skal ikke være for mange
stimuli.  Når man er psykotisk, kan man
ikke tåle alle de stimuli.  Man kan ikke
forholde sig til dem.
På Stolpegård er der sådan noget klos-
teragtigt over det, som jeg godt kan li’.
Jeg kan godt li’ det lave byggeri og
rosenhaverne. Der er en fred og ro, som
man har brug for, og så er der meget
personale, som bruger sig selv på en
rimelig måde.
På Stolpegård får man også supervision,
sådan at man kan bearbejde sine egne
ubalancer sideløbende med, at man har
med patienterne at gøre.

Da psykofarmaka var noget nyt, var
patienterne som robotter
Har den psykiatriske sygepleje ændret
sig gennem årene?
-Da jeg startede i 1969, var psykofar-
maka noget nyt. Man var begyndt at
bruge den op gennem 50’eme. Da man
begyndte at bruge psykofarmaka, blev
man så begejstret for den antipsykotiske
effekt, at man gavenormt høje doser,
så patienterne gik rundt som robotter.
De gik i seng om aftenen med alt de-
res tøj på og stod op om morgenen med
det samme tøj på. De gik ind i terapien
igen og hjem i seng. Det stillede vi slet
ikke spørgsmålstegn ved dengang. Så-
dan måtte det være. De levede det
meste af tiden på institution. Enten bo-
ede de i de store statshospitaler ude på
landet, eller også gik de ind og ud af
statshospitaleme.
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Så blev de indlagt i tre til seks måneder
og udskrevet og indlagt igen. Nogen
samtalebehandling fik de slet ikke. De
fik ergoterapi, hvor de skulle sidde og
flette peddigrør.
Fordi de fik så meget medicin, kunne
de ikke stille spørgsmålstegn ved no-
get.

Før ungdomsoprøret stillede man ingen
spørgsmålstegn?
Da jeg startede i midten af tresserne,
var det faktisk før ungdomsoprøret, og
den gang var der ikke nogen, der stil-
lede spørgsmålstegn ved det, man
gjorde. Da var vores samfund endnu så
autoritært, at vi gjorde, hvad der blev
sagt.
Vi sagde ikke: „Hvorfor gør vi egentligt
det her?“ Jeg tror nok, at noget af det,
der drev mig ind i psykiatrien dengang,
var, at jeg syntes, at det var fantastisk,
hvad der foregik inde i sjælen på de
mennesker, jeg passede.  Jeg tænker
også, at det var en måde at finde ud af
mig selv på.

Antipsykiatrien vendte begreberne på
hovedet.
-Sygeplejen har i høj grad forandret sig,
fordi sygeplejen har ændret sig i kraft
af samfundsbevægelseme. Vi ved jo, at
samfundet gradvist har ændret sig hur-
tigere og hurtigere. Op igennem 70’erne
var der en bølge, som vi kaldte den
antipsykiatriske bølge, hvor man vendte
begreberne på hovedet, og hvor man
faktisk sagde, at psykisk sygdom fand-
tes ikke.  Men at det nok snarere var
samfundet, der var sygt. De mennesker,
der blev syge, var snarere raske.  Man
havde en radikal venden tingene på
hovedet.
Men jeg kan da se, når jeg kigger mig i
bakspejlet, at ændringerne er noget, der
er foregået politisk. Der er sket en de-
mokratisering, hvor man begyndte at
snakke om tingene. Så fra at have væ-
ret autoritært underdanige over for en
bestemt sygdomsopfattelse - at skizo-
freni var en uhelbredelig sygdom, man
ikke kunne gøre ret meget ved - vendte
vi 180 grader.
Jeg synes, vi er blevet meget bedre til
at medicinere, og mange patienter le-
ver en tilfredsstillende tilværelse uden
for institutionerne i dag.  Det, synes jeg,
er et kæmpe gode.  En fordel i forhold
til, at man skal leve på en institution og
ikke have andet end en seng, et bord
og et skab og leve ligesom en robot.
Der er sket en revolution.

Psykologer i psykiatrien
Tror du ikke, at det ville være bedre,
hvis det var psykologer, der arbejdede i
psykiatrien?  Kunne man så ikke undgå
medicin?
-Jeg har faktisk været imod medicin lige
indtil for to år siden.  Nej!  Hvis jeg skal
være helt ærlig, så tror jeg ikke det spil-
ler så stor en rolle, om man er psykia-
ter, psykolog, socialrådgiver eller ple-
jer.  Det, der betyder noget, er, at man
er fagmenneske.  At man dygtiggør sig
inden for faget. Der er mange, som si-
ger: „Vi vil have psykologsamtaler!“.
Som om det er det eneste salliggørende.
Men jeg tror, at alle faggrupper skal blive
bedre til at behandle med samtale.
- Jeg har altid stået forrest.  Jeg har bi-
draget til nye måder at gøre tingene på.
Og jeg har været tilhænger af den
psykoterapeutiske holdning, hvor man
bruger dialogen til at hjælpe igennem.
Jeg har arbejdet på mange psykote-
rapeutiske afdelinger, fordi jeg ikke har
syntes, at det var nok bare at stå og
dele medicin ud. Jeg har altid stillet
spørgsmålstegn ved det bestående, og
jeg tror, at det er den lyst og den drive,
der gør, at man overlever.  Ellers bliver
det for trist og for stor en lidelse, man
konfronteres med.  Jeg mener, at det er
meget værre end en fysisk lidelse, fordi
ved en fysisk lidelse kan man se, hvad
årsagen er. Man kan se, at noget gør
ondt, og man kan også gøre noget ved
det.  Ved en psykisk lidelse føler man
sig tit magtesløs. Den, der lider, lider
meget stærkt og er sommetider i sin
egen verden.

Familien er ikke årsag til psykiske
lidelser
Hvorfor bliver nogen psykisk syge?
Det er stadig et stort mysterium for mig.
Jeg mener ikke længere som i 70’erne,
at det er samfundets skyld.  Jeg er kom-
met til besindelse og ser meget mere
nuanceret på det i dag. Det er ikke
noget enten eller.  Det er et både og.
Har det noget med familien at gøre?
Er det fordi den syge har haft en dårlig
opvækst i familien?
Det kan jeg ikke sige.  Det tror jeg ikke
på. Det er ikke p.g.a. familierne. Det
troede man op gennem 70’eme. Og det
gav en vældig optimisme, fordi man jo
så troede, at hvis man gik ind og be-
handlede familien, så helbredte man de
syge indirekte.  Men det passer jo ikke.
Det gav til gengæld skyldfølelse i fami-
lien.  De troede, at de havde gjort no-
get forkert.  Men jeg tror, at alle familier
har det vanskeligt.  Jeg tror, at det er

svært at være familie, og det har det
altid været. Der er stærke følelser i en
familie. Der er stærke bindinger mel-
lem børn og forældre.,Og jeg tror, at hvis
man har en tendens til at blive psyko-
tisk, jamen, så vil man være mere sår-
bar over for de påvirkninger, der er i
familien.  Så på den måde er der mange
faktorer, der bevirker, at man bliver psy-
kotisk. I øvrigt mener jeg, det er rigtigt,
at der altid har været mennesker, der
har været syge i sindet.
Der er ikke kommet flere i vores tid.
Pressen skriver tit: „Der er kommet flere
psykisk syge“. Det passer ikke, men der
er kommet flere psykisk syge ud i ga-
debilledet, ud i livet.  Men synet på dem
og behandlingen af dem har ændret sig,
og det blivet det ved med.  Det er også
derfor, det er spændende at arbejde
med.

Hvilken behandling tilbydes i distrikts-
psykiatrien?
Det er meget individuelt.  Først og frem-
mest skal man have den medicin, der
passer til patienten. Altså kemi, der kan
behandle hjernen. Så er det vigtigt at
anlægge et helhedssyn på hele patien-
tens livssituation for at kunne arbejde
hen imod, at patienten får øget livskva-
litet. Det er vigtigt, at den enkelte bru-
ger kan leve hjemme hos sig selv.  Be-
handlingen skal kombineres med, at
brugeren far en kontaktperson med lang
erfaring inden for psykiatrien. Denne
skal fungere som serviceperson for bru-
geren, og skal være den samme gen-
nem mange år. Vi er servicepersoner
for brugerne. Når vi kommer i deres
hjem, er vi gæster.
- For at kvalificere os arbejder vi tvær-
fagligt i teams. På vores center har vi
feks. et team bestående af en psykia-
ter, som er leder af teamet, to sygeple-
jersker, enafspændingspædagog, en
socialrådgiver og en ergoterapeut.
Derudover vi trække på en psykolog.
En dag kom en ny tumuslæge, efter et
døgn sagde han: „Her taler I jo, som
om I arbejder med voksne mennesker.
Det hospital, hvor jeg kom fra, talte vi
til patienterne, som om de var børn.“

Du har arbejdet mange steder.  Nu ar-
bejder du på distriktspsykiatrisk center.
Hvor arbejder du om to år?
Her bliver jeg.  Det er dejligt at kæmpe
med de mennesker, der har det værst
og se, at de får det bedre i lange perio-
der.  Det giver optimisme at se udvik-
ling, og der er et vældigt udviklings-
potentiale inden for distriktspsyklatrien.
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www.psykiatriklubben.dk
V/Bent Hvolby, Webmaster

Klubbens hjemmeside er optimeret til
Microsoft Explorer 4.0 og derover. Når
vi holder os til Explorer skyldes det, at
ca. 90% af Internetbrugerne benytter sig
af Explorer.
Men netværket i Århus amt og i Psykia-
trien bruger Netscape.  Netscape har
ikke samme raffinerede funktioner som

Explorer, hvorfor sider optimeret til
Explorer vil fremstå forkert eller evt. slet
ikke kan ses i Netscape.
Det er vi i gang med at råde bod på, så
hele hjemmesiden er for tiden ved at
blive omkodet, så Netscape brugere
også kan nyde godt af Psykiatriklubbens
guldgrube.

Men det er unægtelig lidt underligt at
skulle lave en hjemmeside, uden at
have mulighed for at bruge de gode
værktøjer. Man kan næsten føle sig hen-
sat til om ikke stenalderen så i hvert
fald middelalderen. Men det er nu en-
gang standarden i Århus Amt.

Fordelene ved et netværk?
af Bent Hvolby

I psykiatrien har vi alle mulighed for at
komme på netværket og få en mail
adresse. På den måde kan vi hurtigt for-
midle information og forespørgsler til
andre.

Herudover er vi mange, som bruger
netværket med tilhørende programmer
i det daglige arbejde.
Standardprogrammerne er Windows NT
styresystem, Corells WordPerfect og
Netscape.
Om man foretrækker disse programmer
eller andre kan nemt fremstå som et
sekterisk valg.
Men drister man sig til at fremføre kritik
af standardprogramvalget og fremhæve
andre programmer vil forsvars-
reaktionen ikke sjældent være, at fordi
de andre er flest er de ikke nødvendig-
vis bedst.

Nå, men nu er det sådan, at vi stakkels
brugere må affinde os med de program-
valg, som andre har taget.
Og det er da også spændende at se alle
de fejlmeddelelser, der kommer i disse
gode programmer.

Hvis der er et ærinde på internettet, skal
vi forlods væbne os med tålmodighed,
da det sædvanligvis er meget usikkert,
om vi kan etablere kontakten.

Men heldigvis er programmet klar med
en venlig hilsen:

Det er jo klar tale, så jeg kaster mig straks
tilbage til WordPerfect for at skrive.
Men UPS, Wordperfect har igen en dår-
lig dag for nu kommer fejlmeddelelsen

Jeg har hørt, at onde tunger har omdøbt
WordPerfect til WordDefect!  Måske er
det ikke helt uden grund at et proble-
matisk program får et sådan øgenavn.
Men rådvild er jeg jo ikke, så når Nets-
cape ikke fungerer og Wordperfect hel-
ler ikke fungerer så er der vel ikke me-
get andet at gøre end at foretage lidt
oprydning på mit K: drev.

Så jeg går ind i stifinder og prøver at
flytte nogle filer til andre mapper, men
NEJ, en ny fejlmeddelelse popper
straks op:

Det er da noget af en underlig mel-
ding at få. For alle programmer på nær
Stifinder er lukkede og derfor ikke i
brug! Underligt, men jeg prøver lige et
par gange mere, men med samme re-
sultat.
Måske jeg kan snyde styresystemet ved
at omdøbe filen for derefter at flytte
den, så det går jeg straks i gang med,
men nej, en ny fejlmeddelelse popper
op, heldigvis anderledes end de første,
så helt kedeligt er det da ikke, men nu
står der så:

(fortsættes næste side)
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Nyt fra

fællestillidsmanden

Den gik altså ikke! Så må jeg jo blot
nøjes med at slette nogle overflødige
mapper og filer, men NEJ, hvad er nu
det? En ny fejlmeddelelse popper op:

Jeg kan så konstatere, at heller ikke
Windows NT er specielt god.
Der lægges meget vægt på sikkerhed i
vores netværk. Jeg tror også, at jeg nu

af Bent Hvolby
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Jørgen Nyegaard, FOA-Århus afdeling
Tillidsrepræsentant Anine Albæk,
Psykiatrisk afd. i Randers,
Inge Rasmussen, FOA-Randers afdeling
(deltog kun den 6.april)
Tillidsrepræsentant Hanne Halskov,
Psykiatrisk afd. i Silkeborg
Jette Skov, FOA-Silkeborg afdeling
(deltog kun den 6. april)

Psykiatriledelse:
Direktør Bjarne Krogh
Chefsygeplejerske Inger Lise Vad,
Afdelingsleder Peter Nøhr Munk (ref.)

har fået en anden forståelse af dette
begreb. Hidtil har jeg blot troet, at det
var et spørgsmål om at sikre, at net-
værkets data ikke kommer uvedkom-
mende i hænde eller at fummelfingrede
brugere skulle ødelægge noget.
Men sikkerhed betyder åbenbart, at al-
mindelige brugere ikke skal kunne ar-
bejde på netværket.
Mens jeg sidder og skriver disse ord lø-
ber der en mail ind fra EDB afdelingen
for at orientere om, at der i et tidsrum i
dag vil være ustabil drift i et tidsrum hvor
der kan forekomme afbrydelser.

Det er da rart at få sådanne service-
meddelelser. Problemet er bare at så-
dan en meddelelse burde komme hver
morgen og advare om at netværket og
softwaren er overvejende ustabilt.
Jeg har nu lært, at hvis jeg har behov
for at arbejde på en stabil PC med sta-
bile programmer, skal jeg tage arbej-
det med hjem og lave det der. Jeg bru-
ger ikke Netscape og WordDefect
hjemme, så der opstår næsten aldrig
problemer. Og min netadgang er sær-
deles velfungerende.

Lønforhandling 2000/2001

Baggrunden for møderne:
Grundlaget for møderne var de forslag
til lønaftaler, som FOA afdelingerne fra
Århus, Randers og Silkeborg havde frem-
sendt umiddelbart forinden det første
møde.

På det første forhandlingsmøde den 6.
april 2001 blev alle FOA’s forslag gen-
nemgået og kommenteret og ligeledes
blev de forslag, som var modtaget fra
afdelingsledelserne, præsenteret.

Det aftaltes, at Psykiatriledelsen på bag-
grund af denne gennemgang af de præ-
senterede forslag skulle sende FOA-af-
delingerne et oplæg til et forhandlings-
resultat inden afholdelse af det næste
møde.

Aftaler på mødet den 16. maj 2001:
På mødet den 16. maj 2001 gennem-
gik Psykiatriledelsen det fremsendte
oplæg af 25. april 2001.  På baggrund
heraf og de yderligere forslag, som blev
fremsat under mødet blev der indgået
følgende aftaler:

Der ydes et engangsbeløb på kr. 2.000
til 13 plejere og social- og sundheds-
assistenter fra Afdeling B, som i forbin-
delse med omflytning har påtaget sig/
eller været udpeget til konkrete opga-
ver og således ydet en ekstraordinær
indsats (navnene fremgår af aftalen),
En plejer oprykkes til lt. 21, dog såle-
des at der sker modregning, når hun i
følge ok § 6 efter 14 års sammenlagt
beskæftigelse ville skulle oprykkes.
Herudover ydes yderligere 1 løntrin
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som kvalifikationsløn for en særlig en-
gageret arbejdsindsats,

En plejers funktionstillæg forhøjes med
virkning fra den 1. juni 2000 fra kr.
13.800 til kr. 20.000,

En plejer ydes yderligere 1 løntrin som
kvalifikationsløn,

Fællestillidsrepræsentantens tillæg skal
forhøjes fra kr. 12.900 m.h.p. at kom-
pensere ham for, at han ikke kan op-
pebære arbejdstidsbestemte ydelser
som kolleger i blandede vagter.  Tillægs-
niveauet har baggrund i en fiktiv arbejds-
tidsplanlægning.  Der skal i beregnin-
gen af tillæggets størrelse tages højde
for værdien af søndagstimer,

En plejer ydes 2 løntrin som løn-
opretning,

En plejer ydes 1 løntrin som kvali-
fikationsløn,

2 plejere ydes 1 løntrin m.h.p. en løn-
opretning, da de ikke i forbindelse med
grundlønsstigningen opnåede en løn-
forbedring,

En plejer oprykkes til lt. 21, dog såle-
des at der sker modregning, når hun i
følge ok § 6 efter 14 års sammenlagt
beskæftigelse ville skulle oprykkes,

En plejer ydes 1 løntrin som funktions-
løn med begrundelse i, at det forekom-
mer, at hun er alene på vagt ved Neu-
roseklinikken i Ørsted,

En plejer ydes 1 løntrin som kvali-
fikationsløn for en særlig engageret ar-
bejdsindsats,

En plejer ydes 1 løntrin som kvali-
fikationsløn for en særlig engageret ar-
bejdsindsats,

En plejer ydes 1 løntrin som
kvalifikationsløn for en særlig engage-
ret arbejdsindsats,

En social- og sundhedsassistent ydes 1
løntrin som kvalifikationsløn for en sær-
lig engageret arbejdsindsats.

En plejer ydes 1 løntrin som kvali-
fikationsløn for særlige kvalifikationer og
erfaring indenfor behandling af spise-
forstyrrede voksne patienter,

En plejer ydes 1 løntrin som kvali-

fikationsløn for særlige kvalifikationer og
erfaring indenfor behandling af retarde-
rede med psykisk lidelse,

En plejer ydes 1 løntrin som kvali-
fikationsløn for særlige kvalifikationer i
forbindelse med forebyggelse af tvang,

En plejer ydes 1 løntrin som kvali-
fikationsløn for en særlig engageret ar-
bejdsindsats,

En plejer ydes 1 løntrin som kvali-
fikationsløn for en særlig engageret ar-
bejdsindsats,

En plejers midlertidige funktionstillæg
som instruktør fortsætter til udgangen
af juni 2001.

Fællestillidsrepræsentanten får kom-
pensation for mistede særydelser som
følge af hvervet.

Alle aftaler træder i kraft pr. 1. april 2000
medmindre andet fremgår.  Tillæg er
anførti 31. marts 2000-niveau og er
pensionsgivende.

I perioden er der også indgået aftale
om et årligt tillæg på de skærmede af-
snit, der ikke har mulighed for at flytte
patienter til lukkede afsnit.

Der er også indgået aftale om et årligt
tillæg til ansatte i lokalpsykiatri Djurs-
land på kr. 12.200.

Næste forhandling
af Bent Hvolby
Allerede til august skal vi i gang igen
med forhandlinger til sidste trin i denne
overenskomstperiode. Hvis planen hol-
der skal disse forhandlinger være afsluttet
senest 1. april 2002.

Fleksjob
af Bent Hvolby
Der er sket nogle forbedringer i fleksjob
ordningen. Forbedringer som betyder at
„fleksjobbere“ kan opnå seniorydelse.
Seniorydelse er i stedet for efterløn og
vil være samme beløb. Der skal så fort-
sat indbetales et bidrag af samme stør-
relse, ikke til efterlønsordningen men
til seniorydelsesordningen.

De borgerlige partier har krævet, at der
fortsat ikke skal være adgang til A-
kassesystemet som „fleksjobber“.

Gravid politik
af Bent Hvolby

Personalepolitikudvalget er i gang med
at udforme en gravid politik.
Arbejdsmedicinsk klinik har lavet en
rapport om den gravides arbejdsplads,
som udvalget afventer, før der kan ud-
formes noget mere konkret.

Nedenstående artikel er fra Århus Amt’s
blad „LIV - Sundhedsfremme og fore-
byggelse“

Arbejdsmiljø og
graviditet
Læge, Ph.D. Linda Kærlev, Arbejds-
medicinsk Klinik, Århus Kommuneho-
spital

Omkring halvdelen af gravide kvinder
bliver fraværsmeldte fra arbejdet i en
periode. Kun cirka halvdelen af fraværs-
meldingerne kan forklares ved sygdom
under graviditeten eller konkrete risiko-
faktorer som giftige stoffer i arbejdsmil-
jøet.  Nyere undersøge tyder på at al-
mindelige graviditetsgener forstærket af
uspecifikke belastninger i arbejdsmiljøet
er årsager til fraværsmelding i omkring
hver fjerde graviditet.

Mange gravide, der ikke magter arbej-
det under en ellers normal graviditet,
kan med ændringer på arbejdspladsen,
som er tilpasset den gravide, undgå sy-
gemelding.

Arbejdsmedicinsk Klinik og bedrifts-
sundhedstjenesten kan medvirke til  at
afdække problemstillinger i arbejdsmil-
jøet med henblik på at forbedre
arbejdsforholdene for de gravide.

Uforholdsmæssigt mange gravide kvin-
der sygemeldes fra deres arbejde un-
der graviditeten.  Der er store variatio-
ner i hvor mange gravide der fraværs-
meldes mellem arbejdspladser, og hvor
tidligt i forløbet det sker.  De seneste
års forskningsresultater har vist, at syge-
fraværet kun er forbundet med egent-
lig sygdom for halvdelen af kvinderne.
Resten kan henføres til belastninger i
arbejdsmiljøet.  Fraværet er også påvir-
keligt af de forskellige holdninger og
normer som dominerer i samfundet og
arbejdskulturen på den enkelte arbejds-
plads.  Det spiller også en rolle hvor
stor økonomisk kompensation den gra-
vide opnår under sygemelding (1).
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Årsager til fraværsmelding

En dansk Ph.D.-afhandling om graviditetsrelateret fravær har vist, at knap halvdelen af fraværsmeldingerne blandt de gravide
var begrundet i symptomdiagnoser baseret på subjektive graviditetsgener.

Tidligere komplicerede graviditetsforløb og graviditetsudfald øgede også risikoen for fraværsmelding under graviditeten (1).

Lægerapporteret årsag til fraværsmelding blandt 994 kvinder (1)

Symptomdiagnoser:

Kvalme, bækkenløsning, bækken-ryg-
og underlivssmerter 40%
Plukkeveeer 8%
Tidligere kompliceret graviditet 6%
Flerfold graviditet 3%
Alvorlige graviditetskomplikationer:
blødning, abort, truende for tidlig fødsel 20%
Anden gynækologisk eller medicinsk lidelse 23%

Arbejdets bidrag til fraværet
Den samme undersøgelse viste, at arbejdsmæssige forhold ofte kan være medvirkede årsag ved fraværsmeldingen (1).

Arbejdsforhold medvirkende ved fraværsmelding
(lægeoplyst)

Stående eller gående arbejde 35%
Tunge løft 27%
Kemi 3%
Skiftearbejde, aften-/natarbejde 4%
Andet 6%
Fraværsmelding på grund af arbejdsmiljøet,
paragraf 12.2.2 4%

De i tabellen viste forhold dækker sammenlagt 50% af fraværsmeldingerne.  Ved de øvrige 50% af fraværsmeldingerne var
de arbejdsmæssige påvirkninger ikke relevante.  Men mange af de kvinder som blev fraværsmeldte på grund af gravidi
tetsgener kunne, fortsatte med at arbejde, hvis arbejdsvilkårene blev ændret.  Det er muligt at tage hensyn til den naturligt
nedsatte fysiske arbejdsformåen, som kommer i takt med det fremskridende svangerskab, og især i de sidste måneder inden
barselsorloven.  Et norsk studie fandt, at kvinderne hovedsageligt blev fraværsmeldte de sidste 8 uger inden den normale
orlov.  Andelen af kvinder som blev fraværsmeldte steg fra 26% til 51%, i perioden fra 8 uger til 3 uger før den egentlige
orlov.  Dårlige arbejdsstillinger, tunge løft, skifteholdsarbejde og stressede arbejdsforhold øgede risikoen for fravær (2).

Potentiale i bedre arbejdsforhold
Hver enkelt fag har sine specifikke for-
hold som er belastende for gravidite-
ten.  Når de er udpeget er der et stort
potentiale for at nedbringe størrelsen af
det graviditetsrelaterede fravær.  Forbed-
ringerne har også betydning for de kvin-
der som ikke er fraværsmeldte, men
oplever arbejdslivet som belastende
under graviditeten.  I det norske studie
blev relevante belastninger mindsket
eller helt fjernet på den gravides arbejds-
plads, og det reducerede det graviditets-
betingede sygefravær betydeligt (3).  I
undersøgelsen havde i alt 62% af de

adspurgte i forskellige erhverv behov
for justeringer i deres arbejde under gra-
viditeten, men kun godt halvdelen af
disse opnåede en sådan justering.  An-
delen af fraværsmeldte før den egen-
tlige barselsorlov var 45% for kvinder
med ikke behov, 68% for kvinder med
behov og justering og 79% for kvinder
med behov, men ikke justering.  Kvin-
der med behov der ikke blev justeret i
arbejdsmiljøet stod for 45% af det sam-
lede fravær i den sidste halvdel af gra-
viditeten.  Det er altså vigtigt at afdække
de arbejdsforhold som den enkelte

kvinde oplever belastende under en
graviditet, med henblik på at udarbejde
en egentlig graviditetspolitik på arbejds-
pladsen.

Handlemuligheder
I arbejdstilsynets anvisning fra 1999
anbefaler man hvilke vilkår en gravid
skal arbejde under, herunder pauser i
tilstrækkeligt omfang og længde, løft og
variation i arbejdet (4).  Et projekt, som
systematisk skal afdække omfanget og
karakteren af det graviditetsrelaterede
fravær blandt alle personalegrupper på
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Århus Kommunehospital, er netop nu i
sin afsluttende fase. Projektet bliver
udført af undertegnede, psykolog Lene
Bilde og overlæge Jens Peter Bonde
med støtte fra Århus Amts Arbejdsmiljø-
pulje.  Herudover er professor Jørn Ol-
sen fra Center for Epidemiologisk Grund-
forskning, Århus Universitet, tilknyttet
projektet.  Hovedformålet er at afdække
arbejdsvilkårenes betydning for syge-
fraværet og dermed kunne opstille for-
slag til forbedring af arbejdsforholdene.
Hospitalsvæsenet har omkring syv
gange flere fraværsmeldingsdage blandt

gravide end blandt ikke-gravide.  Sam-
let bliver 50% af kvinderne fraværs-
meldte i en kortere eller længere pe-
riode på grund af graviditetsrelateret
sygdom og yderligere 25% på grund af
almindelig sygdom under graviditeten.
I sygedage var fraværet 6,9 dage per
måned for gravide mod 0,9 dag per
måned forikke gravide. Et sådant om-
fang af graviditetsrelateret fravær kan
formentlig findes i andre brancher med
fysisk krævende arbejde, så der er god
grund til at forsøge at vende udviklin-
gen.  Arbejdspladserne vil formentlig

kunne reducere fraværet ved at de en-
kelte arbejdspladser indfører en
graviditetspolitik, som tager hånd om
de belastninger, som den enkelte gra-
vide oplever som et problem. Politik-
ken kan rumme ændringer i arbejds-
belastningen efterhånden som gravidi-
teten skrider frem, og i takt med de
behov for ændringer den gravide ople-
ver. Rapporten fra Arbejdsmedicinsk
Klinik, som forventes at udkomme i
foråret 2001, vil komme med et bud
på en sådan politik.

Sundhedsfr emme
af Bent Hvolby

En ny pjece fra Århus Amt er på vej.
Den hedder „Sundhedsremme på ar-
bejdspladsen“.
Forordet er skrevet af amtsdirektør Bo
Johansen hvorfra der citeres:
Pjecen handler om de interne forhold
på arbejdspladsen - de såkaldt bløde
værdier som f.eks. samarbejde, ledelse,
meningsfyldt arbejde, et godt kollegialt
forhold...
Vi plejer at beskæftige os med sund-
hed og sygdom ud fra andre perspekti-
ver: Vi kan dyrke motion, holde op med
at ryge, spise sundt osv. og på arbejds-
pladsen kan vi investere i det fysiske
og psykiske arbejdsmiljø for at fore-
bygge sygdom og skader.
Men denne gang retter vi lyset mod
andre ting. I pjecen ser vi på, hvad vi
gør på jobbet, og hvordan vi omgås hin-
anden på arbejdspladsen. Trivsel og
velvære er slet ikke i modsætning til
produktivitet og effektivitet.  Tværtimod
kan virkelyst og arbejdsglæde være to
sider af samme sag.  Og jo bedre vi har
det, når vi er på arbejde, jo større er
sandsynligheden for, at vi kan bevare
sundheden hvilket igen er til gavn for

én selv både privat og arbejdsmæssigt.
Arbejdspladsens klima og de ansattes
sundhed hænger sammen.  Derfor gæl-
der det om at skabe en god cirkel, hvor
sundhed, arbejdsglæde og ydeevne går
op i en højere enhed.  Sundheds-
fremme består i at skabe sunde arbejds-
pladser med sunde ledere og medar-
bejdere.
Pjecen er tænkt som inspiration til at vi
på amtets arbejdspladser kan opdyrke
de mere eller mindre skjulte kræfter, der
ligger i arbejdet og samarbejdet. En sund
arbejdsplads er nemlig til glæde for alle
og til skade for ingen.
Også uden for amtets og landets græn-
ser forstærker man indsatsen for sund-
hed på arbejdspladsen. EU har vedta-
get en såkaldt Luxembourg Deklaration
om emnet, og den fastslår at sundheds-
fremme opnås ved:
* forbedret arbejdsorganisering og

arbejdsmiljø
* forbedret støtte til arbejdstagernes

personlige udvikling
* fremme af arbejdstagernes aktive

medvirken

.....og den fremhæver en række forhold,
der kan forbedre helbredet på arbejds-
pladsen:
* anerkendelse
* medinddragelse
* balance mellem jobkrav, indflydelse

på eget arbejde, færdighedsniveau og
social støtte

* personalepolitik
* bedriftssundhedstjeneste.

Deklarationen forudsætter et tværfag-
ligt samarbejde, hvor alle bidrager og
er forpligtede, dvs. at hele personalet
involveres, og at sundhedsfremme bli-
ver integreret i alle vigtige beslutnin-
ger.
Deklarationen er et godt middel til at
se sundhedsfremme i et større perspek-
tiv.

Med venlig hilsen
Bo Johansen, Amtsdirektør
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Fra pjecen har jeg hentet følgende:

10 gode K-spørgsmål

1. Klarhed
Er du helt klar over, hvad dit arbejde er?  Hvad er indholdet og omfanget?

2. Kompetence
Har du den nødvendige faglige og personlige kompetence til jobbet, eller er der behov for at du bliver styrket?

3. Krav
Stilles der krav til den indsats, der skal til, for at du kan løse opgaven - både krav fra dig og krav til dig?

4. Kvalitet
Har du mulighed for at udføre dit arbejde på en ordentlig, fagligt forsvarlig måde?

5. Kvantitet
Er arbejdsmængde og tempo tilpas, både på kort og lang sigt?

6. Kolleger
Har du kolleger, der støtter dig fagligt og personligt?

7. Kontrakt
Er ydelser og modydelser i balance, dvs. er der harmoni mellem, hvad du giver, og hvad du får i ansættelsesforholdet?

8. Konflikt
Bliver magtkampe hurtigt neutraliseret og løst?

9. Kreativitet
Har du mulighed for at udvikle dig i dit job?

10.  Kærlighed
Bliver du set og hørt og forstået i den professionelle sammenhæng?

Hvis vi kan finde vores egne svar på de 10 spørgsmål, kan de danne afsæt for en debat på arbejdspladsen om, hvordan vi
langs disse linier kan stimulere miljøet og få ydedygtige og sunde medarbejdere, der oven i købet har lavt sygefravær - til
gavn for os selv, brugerne og økonomien.

Sygefravær
af Bent Hvolby
En foreløbig sygefraværsstatistik for år
2000 i Århus Amt er udkommet. Det er
trist at se, at fraværet er steget på trods
af de mange tiltag der er gjort. Vi vil
vende tilbage til statistikken når de en-
delige tal er fremkommet.

Finans aftale
af Bent Hvolby
Regeringen og Amtsrådsforeningen har
indgået aftale om amternes økonomi for
2002.
Det økonomiske råderum der er svarer
til kr. 2.2 milliarder. Heraf målrettes kr.
1.575 mill. til sundhedsområdet.
Statens andel af disse penge (bloktil-
skud) udgør kr. 855 mill. Resten op til
de 2.2 milliarder kommer fra amternes
eget udskrivningsgrundlag.

Af aftalen fremgår det:
* at det er lagt til grund for aftalen, at
lønstigninger ekskl. reststigning o.l. ud-
gør 2,5 pct. fra 2001 til 2002

Virksomhedsaftale
af Bent Hvolby
En virksomhedsaftale vedrører sikker-
heds- og sundhedsarbejdet og skal imø-
dekomme bestemmelserne i Arbejds-
ministeriets bekendtgørelse af 6. januar
2000, jf. § 44, stk. 6 samt Arbejdstilsy-
nets anvisning nr. 6.1.0.4 april 1999 om
virksomhedernes sikkerheds- og
sundhedsarbejde.
I MED aftalen blev der i henhold til
rammeaftalens § 3, stk. 3 om ændret
organisering af sikkerheds- og
sundhedsarbejdet bestemt, at alle MED-

udvalg, som blev eenstrengede skulle
udarbejde en virksomhedsaftale.

Efterfølgende er det blevet besluttet, at
alle MED-udvalg skal have lavet en
virksomhedsaftale.

Fælles MED-udvalget har nu lavet en
overordnet virksomhedsaftale for Århus
Amt og der vil snarest komme en vej-
ledning til de enkelte MED-udvalg om
hvordan man laver en sådan og hvad
den skal indeholde.

Fælles MED-udvalget har på mødet den
20. juni 2001 også aftalt hvordan
uddannelsesniveauet skal være for
MED-repræsentanter.
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Århus Amt’s budget 2002
af Bent Hvolby

Nedenstående er gengivet Fælles MED-
udvalgets udtalelse til amtets budget
2002.

Til Århus Amtsråds økonomiudvalg.

FMU udtalelse budget 2002.

Fælles-MEDudvalget for Århus Amt har
på sit møde den 20. juni 2001 drøftet
forslag til budgettet for 2002. I forlæn-
gelse heraf skal medarbejdersiden her-
med udtale følgende i relation til de
personalepolitiske forhold:

Vi har i år valgt at fokusere på arbejds-
miljøet i vores udtalelse. Arbejdsmiljøet
i Århus Amt, både det fysiske og det
psykiske, har meget stor betydning for
medarbejdernes muligheder for at le-
vere kvalitet og effektivitet i amtets
ydelser overfor borgerne, samt for re-
kruttering og fastholdelse af medarbej-
dere.

Vi kan på medarbejderside i Fælles-
MEDudvalget konstatere, at mange
medarbejdere i Århus Amt stadig ople-
ver fortsat en daglig presset situation
med uoverensstemmelse mellem bru-
gernes forventninger til amtets ydelser
og medarbejdernes muligheder for at
imødekomme dem. Mange medarbej-
dere oplever en stor arbejdsmængde og
tidspres, hvilket ofte fører til problemer
med et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Mange medarbejdere føler sig ligeledes
udsat for modsatrettede krav mht. ek-
sempelvis patientens behov på den ene
side og hensynet til medarbejderen selv
og dennes familie. Et andet eksempel
er de svære vilkår for udøvelse af god
faglighed pga. de stadig stigende krav
om hurtighed.

Vi anerkender amtets vilje til at under-
søge og kortlægge disse problemer,
hvilket naturligt finder sted i MED-
udvalgssystemet, og til at opstille for-
slag til løsninger og handleplaner. Her
vil vi især pege på opfølgningen om-
kring sygefravær, rekruttering og fast-
holdelse, APV og på det kommende
initiativ med systematiske arbejdsklima
målinger. Vi finder blot ikke, at der i det
foreliggende forslag til budget er taget
tilstrækkeligt hensyn hertil og priorite-

ret nødvendige tiltag og handleplaner.
Her tænker vi ikke kun på midler til
nødvendige tværgående udviklings-
projekter, men også og måske især på
den nødvendige integrering af arbejds-
miljø generelt i deenkelte udvalgs bud-
getter og perspektivnotater. Her kan
henvises til vores udtalelse af 22. fe-
bruar 2001 vedrørende perspektivno-
tatet for Århus Amt 2002-2005, hvori vi
har bl.a. har sat fokus på ledelses- og
kompetenceudvikling.

Forudsætningen for succes ved igang-
sættelse og nye initiativer, f.eks. etnisk
integration og etnisk ligestilling, er at
der er afsat midler hertil i indkøringspe-
rioden.

Vi skal endvidere ikke undlade i forhold
til budget 2002 at bemærke, at Århus
Amt ikke bruger Ny Løn fuldt ud som
et fastholdelses og rekrutteringsværktøj.
Dette fremgår bl.a. af den seneste løn-
statistik.

Vi finder afslutningsvis, at det er på høje
tid, at personalenormeringen og den-
nes sammenhæng med arbejdsmiljø og
hermed kvaliteten i amtets ydelser ind-
går i budgetprioriteringerne, og at
anvendelsen af personale og ressour-
cer målrettes bedre.

Vi kan i Fælles-MEDudvalget se, at År-
hus Amt i de kommende år kommer til
at stå overfor store udfordringer af både
økonomisk og
personalerekrutteringsmæssig art. En
satsning på et godt arbejdsmiljø vil være
en af de bedste måder, hvorpå vi i År-
hus amt kan skabe et grundlag til at
kunne leve op til disse udfordringer.

På vegne af medarbejderne
Jan Becher Sørensen
næstformand.

Straf feattester i
Psykiatrien
af Bent Hvolby

HMU har bedt Personalepolitikudvalget
om at vurdere behovet for indførelse af
straffeattester generelt i psykiatrien.
Forud for ansættelser i socialpsykiatrien
har det altid været fast praksis at ind-
hente straffeattest.
For at skabe ensartede ansættelses-
procedurer i Psykiatrien i Århus Amt vil
Personalepolitikudvalget indstille til
HMU, at socialpsykiatriens praksis m.h.t.
straffeattester fremover bliver standard
for alle psykiatriske tjenestesteder.
Såfremt HMU følger Personalepolitik-
udvalgets indstilling, vil der efterføl-
gende bliver lavet vejledning og pro-
cedure herom.

Kritisk revision
af Bent Hvolby

Kommunernes Revision har i perioden
september 2000 - januar 2001 gennem-
ført en analyse af patientforløb inden
for psykiatrien i Århus Amt.
Baggrunden er, at Psykiatri- og Handi-
capudvalget på møde den 10. april 2000
indstillede, at der som kritisk revision
blev gennemført en analyse vedrørende
behandlingsforløb inden for Psykiatrien
med særlig vægt på sammenhæng i
forløb for patienter, der benytter lokal-
og socialpsykiatrien.
På Økonomiudvalgets møde den 2. maj
2000 blev det besluttet, at ovennævnte
undersøgelse blev gennemført, og at
der i undersøgelsen tillige skulle indgå
en analyse af den anvendte tid på det
psykiatriske område.
Rapporten fremkommer med en række
overordnede vurderinger og anbefalin-
ger som ikke er helt uventede.
Rapporten er for omfattende til at gen-
gives i sin helhed her i bladet, og for
ikke at virke tendentiøs vil jeg undlade
at citere fra rapporten. Er du interesse-
ret i at se rapporten, er du meget vel-
kommen på tillidsrepræsentantkontoret
evt. at du rekvirerer den fra amtet.
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Venstres taktiske spil
Det er ingen hemmelighed, at Venstres taktik frem til næste folketingsvalg går ud på at forpligte sig så lidt som muligt i
politiske aftaler med regeringen.  Venstre er nærmestikke-eksisterende i det daglige arbejde i Folketinget.  Venstres formand
Anders Fogh Rasmussen er helt usynlig i dansk politik og dukker kun frem med jævne mellemrum for at indlede angreb på
regeringen i almindelighed og statsminister Poul Nyrup Rasmussen i særdeleshed.  For Venstre gælder det om at lave så lidt
som muligt.  For kun på den måde kan de undgå at gøre sig upopulære hos vælgerne og de borgerlige midterpartier.
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne foreslog regeringen at indføre økonomiske fripladser i skolefritidsordningen i de
21 kommuner, som endnu ikke har gennemført det.
Forslaget koster 15 mio. kr. på landsplan og vil få betydning for ca. 900-1000 svage børnefamilier med lave indkomster.
For disse familier vil indførelsen af fripladser i skolefritidsordningen medføre en tiltrængt økonomisk lettelse på mellem
10.000 og 20.000 kr. om året.
Det er mange penge for en enlig mor på en årlig lærlingeløn på 110.000 før skat eller en studerende med en indkomst på
ca. 47.000 før skat. De fleste andre kommuner tilbyder allerede økonomiske fripladser til skolefritidsordningen, og alle
almindelige fritidshjem er omfattet af en generel fripladsordning.
Regeringens forslag vil derfor sikre, at alle lavtlønsfamilier får den samme støtte uanset, hvilken kommune de bor i, og uanset
hvilken fritidsordning de benytter.

Dette forslag har Venstre afvist uden nærmere begrundelse.  De henviser ser blot til, at nye initiativer i forhold til skolefritids-
ordningen vil være et brud med folkeskoleforliget, som Venstre er med i. Derfor vil og kan Venstre blokere for forstaget,
selvom der er flertal for det i folketinget.  Med dette helt uforståelige skridt tager Venstre de svage børnefamilier som gidsler
i et taktisk spil om regeringstaburetter.

Venstres kynisme i denne sag fremstår særlig grelt i lyset af, at Anders Fogh Rasmussen har ført sig frem som beskytteren af
de svage i samfundet:
“I dag tager velfærdssamfundet sig mere af de fleste, men mindre og mindre af dem, der vitterligt har brug for
hjælp”.
Anders Fogh Rasmussen på Venstres landsmøde d. 27. september 1999.

Og så sent som på Venstres landsmøde i år anklagede Anders Fogh Rasmussen regeringen for ikke at gøre nok for de svage
børnefamilier:
“Husker I, hvordan Nyrup i sin nytårstale omklamrede den enlige mor, der cyklede afsted med børnene om
morgenen.  Siden er der intet sket”.
Anders Fogh Rasmussen d. 29. oktober 2000

Vidste du…..
Venstre og Det Konservative Folkeparti gennemførte 336 nye skattelove, mens de sad i regering. Langt de fleste love
indholdt en skattestigning. Og når Venstre og Det Konservative Folkeparti beskylder regeringen for uhæmmet at hæve
skatten, er det værd at huske på, at skattetrykket under Poul Schlüter steg fra 43,7 til 50,6. Den nuværende regering har
holdt skattetrykket stabilt lige under 50 pct. I år faldt skattetrykket med 0,9 pct. Point, og i 2001 faldet det med yderligere
0,3 pct.point.

Venstres columbusæg slår revner
Venstre har lovet vælgerne et komplet skattestop i procenter, kroner og ører.  Det betyder, at staten i løbet af få år vil
komme til at mangle indtægter, fordi de offentlige udgifter hvert år vokser en smule på grund af løn- og prisstigninger.  Og
Venstres hul i statskassen bliver ikke mindre af, at der i de kommende år vil være et stigende antal ældre og færre erhvervs-
aktive tit at bidrage til de stigende udgifter til folkepension og ældreomsorg. ikke noget problem, hævder Venstre.  De vil
nemlig spare et tocifret milliardbeløb ved at udlicitere:

„Vi har taget udgangspunkt i den rapport, som Udliciteringsrådet fremlagde Her tales om besparelser på mel-
lem 30-40 milliarder kroner.“
Anders Fogh Rasmussen
Jyllandsposten den 14. december 2000

Venstre fik imidlertid et forklaringsproblem, da den tidligere formand for Udliciteringsrådet Allan Andersen offentligt modsag-
de Venstres påstande:
„Det er lodret usandt, at der foreligger en sådan rapport.  Rådet har aldrig taget stilling til, hvor mange penge,
der kan spares ved udlicitering.  Det eneste der foreligger er en hurtig tommelfingerudregning fra min side til
ugebrevet Mandag Morgen for halvandet år siden.  Men tallet er ikke holdbart.“
Ritzaus Bureau
den 4. januar 2001
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Venstre har hidtil afvist at dokumentere, hvordan de vil opnå så store besparelser ved hjælp af udlicitering.  Og det er også
meget svært.  Undersøgelser fra blandt andet KommunernesLandsforening og pædagogernes fagforbund, BUPL, dokumen-
terer nemlig, at der er begrænsede besparelser at hente ved udlicitering.  Samtidig viser erfaringerne fra kommuner som
Aalborg og Greve og en undersøgelse fra Det Kommunale Kartel, at betydelige besparelser ved udlicitering som regel sker
på bekostning af kvaliteten ogarbejdsmiljøet.

Og talmagien fra Venstre bliver ikke mere troværdig af, at kommuner’ amter og stat allerede i dag har udliciteret en stor de[
af de mest oplagte og økonomisk fordelagtige serviceområder.  Socialdemokratiets Potitisk-Økonomiske afdeling har på den
baggrund beregnet, at Venstre skal hente størstedelen af besparelsen ved en markant udlicitering af kommunernes ældre-
omsorg og børnepasning.  Og hvis regnestykket skat gå op, svarer det til, at 80.000 offentlige ansatte bliver gjort overflø-
dige.  Udlicitering er Venstres columbusæg, når de skat forsvare deres uansvarlige økonomiske politik.

Minimalstaten er ikke en strøtanke
Efterhånden som valgdatoen nærmer sig, har Venstres formand Anders Fogh Rasmussen fået meget travlt med at fremstille
sig selv som velfærdens loyale vogter.  Det sker i bagklogskabens ulidelige klarlys.  Venstre tabte nemlig valget i 1998 på
grund af deres liberalistiske målsætninger om at afvikle velfærdssamfundet.  Og alle målinger viser, at danskerne fortsat
ønsker et veludbygget velfærdssamfund.  Så hvis Venstre skat gøre sig forhåbninger om at indtage statsministeriet efter
næste valg, skat vælgerne overbevises om, at Venstre aldrig har haft til hensigt at afvikle den danske velfærd.

Ærgerligt nok skrev netop Anders Fogh Rasmussen i 1993 bogen „Fra socialstat til minimalstat“, hvor han fremlagde en
række forslag til minimering af velfærdssamfundet.  Her betegnede han blandt andet danskerne som „velfærdsnarkomaner“
og mente, at der er skabt „et herre-slave-forhold, hvor en stor det af samfundets medlemmer spiser nådsensbrød af statens
hånd“.  Den slags er naturligvis belastende for „det nye Venstre“, og derfor har Anders Fogh Rasmussen på det seneste
indledt en offensiv i pressen, hvor han affærdiger bogen som et indlæg, der blot skutte provokere til debat.  Men en
nærmere granskning af Venstres øvrige arbejde viser, at bogen langt fra blot er et debatindlæg.

l bogen skriver Fogh:
„Arbejdsløshedsforsikringen kan med fordel privatiseres ved, at arbejdsgiverne og deres medarbejdere i fæl-
lesskab styrer systemet.“

Denne målsætning optræder igen i Venstres principprogram fra 1995:

„Forsikring mod arbejdsløshed skat ske gennem selvstændige arbejdsløshedskasser eller forsikringsselska-
ber.  Finansiering af dagpengesystemet skal overtages af arbejdsmarkedets parter. De penge som staten herved
sparer skal alle bruges tit skattelettelser.“

Og i programmet „Velfærd og valgfrihed“ foreslår Venstre, at dagpengene nedsættes til 7.600 kr. om måneden, og at ledige
skal privat-forsikre sig til tillægsydelser. l de sidste mange år har det i øvrigt været en årligt tilbagevendende begivenhed, at
Venstre i Folketinget stiller forslag om at oprette tværfaglige arbejdsløshedskasser og fjerne fradraget for fagforeningskontin-
genter.  Synspunkter som går igen i minimalstats-bogen, principprogrammet og i „Velfærd og valgfrihed“.

Disse få eksempler illustrerer blot, at den røde tråd gennem Venstre og Anders Foghs politiske arbejde er ganske klar.  Det
understregede Venstre-formanden da også så sent som i sin tale til landsmødet i 1999:

„Det 21. århundredes velfærdsidé bliver Venstres idé om mere privat og mindre stat.“

Derfor klinger Venstre-formandens forsikringer om det modsatte temmelig hult.  Sandheden ligger snarere tættere på den
selv-karakteristik, som Anders Fogh Rasmussen gav af sig selv i et interview med Herning Folkeblad i december 1998 nogle
måneder efter sin tiltræden som formand:

„Jeg er den samme, som jeg altid har været,
men man oplever mig bare på en anden måde.“
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Livsvisdom med en sød morale!
En professor stod foran sit hold med en del effekter foran sig.
Da forelæsningen begyndte, tog han lydløst et stort tomt syltetøjsglas, som han fyldte med sten, som var ca. 5 cm
i diameter.
Da der ikke kunne være flere sten i glasset, spurgte han de studerende: ”Er glasset fyldt nu?”

Alle var enige om at det var det.

Så tog professoren nogle småsten frem, dem puttede han ganske forsigtigt ned i glasset, mens han rystede det,
derved faldt de små sten ned igennem sprækkerne imellem de store sten.
Da glasset var proppet til kanten, spurgte han de studerende igen: ”Er glasset nu fyldt?”

Alle var enige om, at nu var det fyldt.

Da professoren nu tog en pose med sand frem grinede de studerende, for professoren kunne jo sagtens hælde
en del sand ned mellem sprækkerne, der stadigt var mellem de store sten og småstenene. Han fyldte nu glasset
helt op med sand.
”Nu!” sagde professoren ”vil jeg gerne have, at I forestiller jer at dette glas er jeres liv!”
De store sten er de betydningsfulde ting i jeres liv – familien, kæresten/ægtefællen, børnene, jeres helbred –
altså ting, som hvis I mister alt andet, end netop lige disse ting, så vil jeres liv fortsat være fyldt.

Småstenene er så andre knap så vigtige ting, så som jobbet, dit hus, din bil. Og sandet er alt andet.

”Se! hvis I først fylder glasset med sand, så er der jo ikke plads til småsten og store sten. Det samme gælder for
jeres liv, hvis I bruger al jeres tid og energi på små ubetydelige ting, så bliver der ikke plads til de store og
betydningsfulde ting.
Hav altid fokus på hvilke ting, der er vigtige for netop dig, så dit liv bliver lykkeligt. Leg med dine børn, afsæt tid
til lægebesøg, så helbredet altid er i orden. Gå i byen med din partner, og alligevel vil der forsat være tid til at
tage på arbejde, gøre rent i huset og alt det andet ”sand og småsten”.
”Fyld dit liv med store sten – ting der virkeligt betyder noget. Hold styr på hvad der skal prioriteres som store
sten. Resten er jo bare sand!”
Professoren kiggede nu ud over de studerende, tog en øl frem og hældte ganske forsigtigt en hel øl ned i de
sidste små mellemrum mellem sandet, småstenene og de store sten.
Så vendte han sig mod klassen og sagde: ”Og moralen er: Lige meget hvad fanden, der sker i dit liv, er der altid
plads til en øl!”

DERFOR: Deltag i besøget på Cere s!
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Psykiatriklubben Århus
Bestyr elsesmøde d. 4. april 2001
Tilstede var: Mette, Anna Marie, Myrna, Sanne, Bent, Jesper P., Reimer (ref.)
Afbud: Jesper D.

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Sammenlægning – Amtsklub, sidste nyt
4. Nordisk træf i Danmark
5. Bestyrelseskonference
6. Lokalkursus. Projektarbejde
7. Arbejdsfordeling
8. Vingefanget
9. Mødehyppighed – hvornår
10. Fællesmøde TR – SR – bestyrelse
11. Gensidig oritentering
12. Nye lokaler
13. Evt.

ad.1: Godkendt

ad.2: Godkendt

ad.3 Sammenlægning, sidste nyt.
FOA´s formænd skal tale sammen med Århus Amt vedr. frikøb af TR.
Projekt Amtsklub kan indebære undervisning af tillidsvalgte.
19-4-2001 afholdes møde + forhandling i sammenlægningsudvalget, alt bliver lagt ind i projektet f.eks. lønforhandlinger
m.m. og kompetence.
. Der vil fortsat blive en form for samarbejde med assistent-klubben. Det er aftalt, at vi finder 2 tillidsvalgte, som indgår i
samarbejdet.

ad.4 Nordisk Træk i Danmark 2002.
Der er rettet henvendelse til de øvrige lande samt Sjurdur/Færøerne som primær kontakt til mødet i Sverige i maj måned.
Nordisk Træf bliver 9. – 12. maj 2002.

ad. 5 Bestyrelseskonference den 10. + 11. sep. 2001.
Dagsorden fremsendes til bestyrelsesmedlemmer.

ad. 6 Lokalkursus.
Tilbud fra Kursusafdelingen: 16.500,00 kr. Vi laver et udkast til kursets indhold i april måned.

ad. 7 Arbejdsfordeling i bestyrelsen.
Emnet tages op på best. konferencen.

ad. 8 Vingefanget
Det seneste nummer blev gennemgået.

ad. 9 Mødehyppighed – hvornår.
Møder inden sommerferien: 9. maj og 6. juni. Begge møder starter kl. 16,00.

ad. 10 Fællesmøde TR – SR – bestyrelse.
Der skal afholdes  et møde i juni måned. Dato findes på best. mødet den 9/5.

ad. 11 Gensidig orientering.
FTR Bent: Lønforhandlingerne er på vej, langt om længe, men der er endnu ikke noget udspil fra ledelsen (skulle have været
her i okt. 2000).
Personalepolitikken er under revision, der mangler nogle formuleringer.
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Ny struktur: Psykiatriledelsen har haft møde med samtlige afdelings- og institutionsledelser, for at sammensætte de nye
ledelsesområder.

Vedr. Børne- og Ungdomspsyk: Det er et værre ”bulteri” med hvem der er tilbage af personale. Ca. 9 personaler er rejst. Der
har været møde med Århus Amt, som er løbende orienteret herom.

Bent H.O., skal være med til, at indstille den nye psykiatrichef efter Bjarne Krog.

Vedr. arbejdsklima er der et pilotprojekt i gang i bl.a. afdeling R.

Fra Mette: Arbejdere og Akademikere beder om støtte til deres arbejde om et bedre arbejdsmiljø. Der er tidligere givet
500,00 kr. De afholder årsmøde den 21.4.2001 kl. 9,30. Reimer deltager.

Fra Jesper: Der er en ny pjece på vej fra Psykiatriklubben til nye med
lemmer.

Fra Anna Marie: Er kontaktperson som sexualvejleder til fysisk og psykisk handikap i Lokal Psyk.

Fra Jesper: Ny repræsentant i Arbejdsmiljøudvalget i FOA er Bent Hvolby.

ad. 12 Nye lokaler.
Jesper fremviste lokalerne i det gamle afd. 19 i den østlige del af bygnin
gen. Vi kunne alle gå ind for dette som vores nye lokaler uden indsigel
ser. Der skal dog foretages nogle omforandringer inden vi flytter ind. Vi skal foretage nogle investeringer i nyt / gammelt
inventar.

ad. 13 Evt.
Julefrokostudvalg på PSH er nedsat og der er lavet en rammebevilling.

Ref.
Sanne

Psykiatriklubben Århus
Bestyr elsesmøde d. 8.5.01
Fremmødte: Mette Grandjean, Susanne Havemann, Reimar Muurmann, Jesper Priskorn, Jens Ove Mathiesen(supl.), Anne
Marie Korsgaard, Jesper Dideriksen, og Bent Hvolby Olesen(FTR)

Afbud:  Myrna Larsen

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Bevillinger
4. Fællesmøde
5. Nyt fra kasseren
6. Lønforhandlinger
7. Medlemsservice
8. Straffeattester
9. Ferieplanlægning
10: Amtsklub/sammenlægning
11: Lokalkursus
12. Vingefanget
13. Gensidig orientering
14. Besøg på Ceres
15. Eventuelt
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ad 1: Flere nye punkter tilføjedes - resultatet ses herover.

ad 2: Godkendt

ad 3: Bevillinger: Vi har modtaget ansøgninger fra 2 medlemmer, der ønsker økonomisk støtte til en studietur/udveksling til
gerontopsykiatrisk afdeling i Brønderslev.
Klubben yder alene tilskud til kursusmaterialer, hvorfor ansøgningerneikke kan imødekommes.

ad 4: Fællesmøde: Næste fællesmøde for BM, TR og SR aftaltes afholdt d. 6.6.01.

ad 5: Kasseren: Susanne H. mener at kunne fastslå, at de 4 timer om ugen, som vi har budgetteret til frikøb for kasserer, er
i overkanten.
Det aftaltes, at Susanne i den kommende tid kan bruge overskydende timer til oprydning og pakning i forbindelse med at
vi skal flytte kontoret til det tidligere afd. 19.

ad 6: Lønforhandlinger: Bent H.O. gennemgik ledelsens forhandlingsoplæg, og oplyste at næste møde er berammet d.
16.5.01.
Amtets lønstatistik viser, at plejerne har fået 0,01% og at social- og sundhedsassistenterne har fået 1%. Jesper P. ser dette som
et klart udtryk for ledelsens manglende forhandlingsvilje.
Jesper P. oplyste, at det er beregnet, at der må være 450.000 kr. til forhandling for FOA´s medlemmer i amtets psykiatri. Det
forslag ledelsen er fremkommet med omhandler kun ca. 10% heraf.

ad 7: Medlemsservice: Emnet tages op p.b.a. en medlemshenvendelse. Medlemmet har anmodet om, at der gives hurtigere
og bedre tilbagemeldinger når man henvender sig med et problem.
Det diskutteredes, om vi kan opstille kvalitetskrav m.h.t. eksempelvis besvarelse af medlemshenvendelser.
Vi nåede til enighed om, at vi skal have udarbejdet en fælles standard/manual til brug for alle tillidsvalgte.

Emnet tages op på næste fællesmøde.

ad 8: Straffeattester: Bent H.O. oplyste, at HMU har anmodet det personalepolitiske udvalg om at forholde sig til om
nyansatte i hospitalspsykiatrien skal fremvise straffeattest. Bent H.O. udbad sig bestyrelsens holdning, men de umiddelbare
holdninger blandt bestyrelsesmedlemmerne var vidt forskellige, og kunne ikke sammenfattes.

ad 9: Ved gennemgang af de enkeltes ferieplaner, kunne det konstateres, at vi kan holde kontoret bemandet hele somme-
ren.

ad 10: Amtsklub/sammenlægning: Jesper P. orienterede om, at der har været afholdt møde med de 3 involverede afdelings-
formænd, og efterfølgende med forbundets uddannelsesafdeling ved Grethe Bruun.
Det er besluttet, at
- der skal laves et projekt
- det skal igang før sommerferien
- FOA får styr på økonomien i den nye “klub”
- FOA sørger for uddannelsesmuligheder - bl.a. for kommende tillidsrepræsentanter, der skal varetage interesserne for en helt
region - region j.v.f. psykiatriplanen.

For at sætte processen i gang indkalder Bent H.O. følgende personer til en “tænketank”: Jesper P., Afd.fmd. Allan (Rds.),
Hanne Halskov og Hanne Christensen.
Mette anmoder om deltagelse for at repræsentere medlemmerne i kommunerne.

Sammenlægning af klubber i Århus: Jesper P. har deltaget i ekstraordinær generalforsamling hos sos.ass.klubben. Begrundet
i vore bestræbelser og ønsker om en amtsklub har han igen forklaret, hvorfor vi ikke kan deltage i sammenlægningen af
Århus-klubber. Han har dog givet tilsagn om, at vi kan deltage i deres bestyrelsesmøder med en faggrupperepræsentant for
plejerne og en områderepræsentant.

Sos.ass.klubben sender forslaget om sammenlægning til urafstemning blandt alle sos.assistenter - også de der er medlemmer
af Psykiatriklubben. De ønsker fortsat, at vi deltager i afstemningen og så udtræder, hvis/når en amtsklub bliver en realitet.
Dette ønske er vi enige om at afvise, da det vil forvirre vore egne medlemmer, usikkerhed om økonomi ved udtræden, vi
har p.t. intet engagement blandt tillidsvalgte for at gå ind i sammenlægningen, vi finder det fjollet at indgå i en samlingsklub
for evt. at udtræde nogle få måneder senere og endelig kan der opstå problemer med at udtræde.

Sos.ass. klubben ønsker sekundært, at vi tilkendegiver overfor sos.assistenterne, at vi støtter idéen om at klubber i Århus
sammenlægges. Jesper P. fremlagde udkast til et “orienteringsbrev”, der kan vedlægges sos.ass.´s urafstemningsmateriale.
Udkastet diskutteredes og på baggrund heraf besluttedes det, at 2 x Jesper færdigredigerer det.
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ad 11: Lokalkursus i projektarbejde: De 2 undervisere, Pernille Borch og Birgitte Junø, er i gang med at planlægge. Der vil
blive et indledende møde d. 1.10.01, hvor underviserne vil komme med et teoretisk oplæg, og lægge op til deltagernes
hjemmearbejde, der skal danne grundlag for kursets 1. dag.
Prisen for underviserne bliver ca. 18.000 kr.

Jesper P. orienterede om, at han har været i forbindelse med en lærer Lodberg, der tilbyder at afholde et kursus, der tager
sigte på at introducere brugen af pc og samtidig vil indeholde undervisning i skrivefærdigheder - eksempelvis i forbindelse
med at skrive stillingsansøgninger. Idéen tages op på et senere tidspunkt.

ad 12: Vingefanget. Dead-line for næste nummer er omkring d. 15.6.01.

ad 13: Gensidig orientering.
Plejernes landsmøde: Jesper P. refererede, at det havde været meget gennemgående, at uanset hvilket emne der var til
behandling, blev det problemer med det psykiske arbejdsmiljø der dominerede debatten.
Forbundet har nu givet tilsagn om, at se nærmere på problemerne. I første omgang vil der blive afholdt et seminar med 4
personer fra hvert amt for at belyse de problematikker, der i dag præger psykiatrien.

Der er samtidig anmodet om afholdelse af et landsmøde med flg emner: “Etiske grænser for arbejde i eget hjem” og
“Arbejde i skærmede enheder”.

Flytning: Jesper P. har aftalt med Max(bygningsafdelingen), at vi får indfriet vore få ønsker m.h.t. etablering af lokaler i det
gamle afd. 19. Planen er, at lokalerne skal være færdige til indflytning d. 1.7.01.
Bygningsafdelingen vil så flytte ind i “Blækhuset”(vort nuværende domicil) d. 1.10.01.

Vi besluttede, at vi flytter i uge 32. Inden da skal vi have bestilt nye kontorborde m.v.

B&U: Jesper P. orienterede om, at der nu udvides med 8 pladser på Holmstrupgård.
På B&U hospitalet forlyder det, at der er truffet beslutning om at reducere antalet af nattevagter ra 3 til 2, hvilket vi ikke har
nogen forståelse for. Jesper P. vil rykke formanden for amtets B&U-udvalg, Ove Mikkelsen, for et møde.

Ny FOA-pjece: FOA har udgivet pjecen “Flere veje - bedre liv” om psykiatrien, dens tilbud og muligheder for udvikling.
Pjecen udgives i et flot lay-out - teksten er en gengivelse fra den tidligere FOA-pjece: “Fokus på Psykiatrien”.
Pjecen er bestilt til alle tillidsvalgte.

Klubbens velkomstpjece: Det besluttedes at udsætte udgivelsen, da vi skal flytte og have nye foto´s.

Hjemmesiden: Jesper P. foreslår, at vi vælger 1 person til at være ansvarlig for at klubbens hjemmeside opdateres.

ad 14: Jesper P. foreslår, at vi arrangerer et besøg på Ceres. Det besluttedes, at han skal prøve at få os booket ind.

ad 15: Intet at referere.

Ref. jd

Psykiatriklubben Århus
Fællesmøde d. 7.6.01

Tilstede:  Jesper P., Mette G., Anne Maria, Bent Lykke, Jonna Morten
sen (supl.Kjærsholm),  Annette(Provstebakken), Hanne(Silkeborg), Anine(Randers), Hanne(Randers), Inger(Randers),
Jørn(Korsagergården), Peter Bugge, Signe(Odder), Peter Bugge©, Erik Sindal og Jesper Dideriksen.

Afbud: Bent H.O.

DAGSORDEN
1. ”Amtsklub”
2. Overenskomstforhandling
3. Arbejdsmiljø
4. Servicering af medlemmer
5. Orientering
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Jesper P. bød velkommen og beklagede, at der havde været kludder med indkaldelsen til mødet. Signe opfordrede til, at der
fortsat indkaldes via almindelig post.

ad 1:
Jesper P. orienterede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe af lokale repræsentanter og 1 konsulent fra forbundet. De lokale
er: Hanne og Hanne(Randers og Silkeborg), Bent Hvolby, Jesper P., Allan(FOA-Randers), og en TR fra en af kommunerne.
Arbejdsgruppen mødes sidst i juni måned. Konstruktionen af den nye ”amtsklub” peger i øjeblikket i retning af, at det
nærmest bliver en ”mini-afdeling” med direkte forbindelse til forbundet og med alle psykiatriansatte FOA-medlemmer
indenfor Århus Amt og dets kommuner som medlemmer.
Planen er, at de kommende FTR i de nye regioner skal dække medlemmerne i såvel amtet som i de respektive kommuner.

ad 2:
De generelle OK-krav skal være afleveret d. 1.9.01.
De specielle krav har vi endnu ingen dead-line på. De faglige udvalg vil blive rådført. Da Jesper P. er repræsenteret i Fagligt
Udvalg for plejere er han meget interesseret i, at vi får en nøje drøftelse på et møde i august.

ad 3:
Jesper P. referede fra plejernes landsmøde, hvor det var gået sådan, at det psykiske arbejdsmiljø var blevet hovedtema
uanset hvilket punkt der skulle behandles. Ved det efterfølgende evalueringsmøde i Fagligt Udvalg(1.6.01) er FOA opfor-
dret til, at gennemføre en landsdækkende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte – primært i hospitals-
psykiatrien. Sektorformand, Lene B. Hansen, har givet tilsagn om at tage det med i FOA´s arbejdsmiljøudvalg.

Erik S. oplyser, at psykiatrien for et par måneder siden blev kontaktet af et firma, derskulle undersøge undersøge det
psykiske arbejdsmiljø på forskellige områder. Forslaget går på en 4-årig undersøgelsesperiode. Undersøgelsen mentes financieret
af Arbejdsministeriet. I næste uge vil denne henvendelse blive behandlet i HMU.

Erik S. opfordrede endvidere til at APVén bruges konstruktivt, og han anførte at de omtalte problemer med det psykiske
arbejdsmiljø ikke kommer til udtryk der.
Jonna: Amtet har en pilot-undersøgelse kørende. Denne afsluttes til september.
Annette: Det er fint nok med alle de undersøgelser, men hvor ofte fører de til konkret handling?
Erik S. opfordrer til, at Srérne gør brug af FOA´s miljø-kurser, idet han finder dem meget gode og relevante. Han mener, at
øget kursusdeltagelse vil øge mulighederne for at SRérne kan arbejde konstruktivt for løsning af problemerne.
Jesper P.: Der bør være en uddannelsesplan for amtets Srére, sådan at de indenfor de første 4 år bliver veluddannede.
Jonna: På de små institutioner er budgetterne meget tæt på de ansatte, og man bliver let meget påpasselig med at indkalde
ekstra personale i vanskelige/krævende perioder, fordi man ved, at det skal ”betales tilbage” på et senere tidspunkt, hvor
man så vil være undernormeret.
Sine: De nye §9 kurser er rigtig gode og giver en god ballast.
Annette: Da amtet byggede korsagergården var der ingen SR involveret. Nu gentager historien sig i.f.m. byggeriet i Tilst.
Erik S.: Når man ved, hvem der skal benytte et nybyggeri skal SR inddrages.

ad 4:
Jesper P. indledte med,  at enkelte medlemmer har udtrykt utilfredshed med den service vi yder. Det handler bl.a. om,
hvordan vi reagerer på medlemshenvendelser, hvordan og hvornår vi svarer tilbage.
Jesper P. mente, at vi må kunne udvikle nogle standarder, der kan være gældende for såvel bestyrelse, TR og SR.

Jesper D. fremdrog et konkret eksempel, han var blevet forelagt. Her havde et medlem henvendt sig med et spørgsmål som
han ønskede konkret svar på. Svaret fik han i form af i alt 9 vejledninger, cirkulærer og bekendtgørelser.  Dette var medlem-
met ikke tilfreds med.
Anine: I næste uge skal jeg på kursus i samme emne.

Det aftaltes, at bestyrelsen rundsender et sagsbehandlingsark, som alle skal benytte i en ikke fastlagt periode. Vi vil senere
drøfte erfaringerne hermed.

Ref.
jd
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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

NU tilbydes følgende Sommerkurser for Kvinder !!!
1.  Tavshed, den Yderste Grænse: Hvor Ingen Kvinde Før Har Været
2.  Den Uopdagede Side af Banken: At Sætte Penge Ind
3.  Fester: Hvordan Man Overlever Uden Nyt Tøj
4.  Værn om Din Mand: Små Huslige Opgaver Kan V ente Ti l  Efter

kampen
 5.  Badeværelses Etikette I: Mænd Har Også Brug for Plads i T oiletskabet
 6.  Badeværelses Etikette II: Hans Barberskraber er Hans
 7.  Kommunikations Færdigheder I: Tårer - Den Sidste Udvej, Ikke den første.
 8.  Kommunikations Færdigheder II: Tænk før du T aler
 9.  Kommunikations Færdigheder III: Hvordan Du Får Hvad du Vil Have Uden at plage.
 10. Sikker Bilkørsel: En Færdighed du KAN opnå
 11. Telefon Færdigheder: Hvordan Man Lægger På
 12. Introduktion til Parkering
 13. Parkering for Viderekomne: Parallel -parkering
 14. Madlavning I: Få Bacon, Æg og Smør Tilbage i Køkkenet
 15. Madlavning II: Klid og Humus er Ikke Egnet til Menneskelig
Indtagelse
 16. Madlavning III: Hvordan Du Ikke Påfører Andre Dine Slankekurer
 17. Komplimenter: At Modtage Dem Pænt
 18. Menstruation: Dit Problem - Ikke Hans
 19. Dans: Hvorfor Mænd Ikke Har Lyst
 20. Klassiske Klæder: At Bruge Tøj Du Allerede Har
 21. Støv: En Uskadelig Naturlig Forekomst Kun Kvinder
Bemærker
 22. V asketøjs Integration: At V aske Det Hele Sammen
 23. Olie og Benzin: Din Bil Har Brug for Begge Dele
 24. TV Fjernbetjeninger: Kun for Mænd !



PSPSPSPSPSYKYKYKYKYKIAIAIAIAIATTTTTRIKRIKRIKRIKRIKLLLLLUBBEUBBEUBBEUBBEUBBENNNNN
SSSSSKKKKKOOOOOVVVVVAAAAAGEGEGEGEGERRRRRVEJ 2    VEJ 2    VEJ 2    VEJ 2    VEJ 2     8240 RIS8240 RIS8240 RIS8240 RIS8240 RISSSSSSKKKKKOOOOOV      7789 3281      FV      7789 3281      FV      7789 3281      FV      7789 3281      FV      7789 3281      FAAAAAX 8617 5349X 8617 5349X 8617 5349X 8617 5349X 8617 5349

Ü

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

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!


