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Psykiatriklubbens kontor 
Du finder os i parken, på vejen ned til Solbakken 

på Psykiatrisk Hospital, Risskov. 
Overfor gartneriet  ved ”Motionshulen”.

Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside
www.psykiatriklubben.dk

Her vil du kunne se, 
hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte.

Største lønstigninger siden 1987 – og en sejr for ligestillingen
Af Jesper Priskorn

3.december kl. 18.30 er der indgået 
delforlig mellem KTO og de kom-
munale arbejdsgivere om det første 
år i den kommende overenskomst-
periode.
Delforliget består af to elementer.
For det første rykker alle ansatte i am-
ter og kommuner ét løntrin op. Det 
betyder lønforbedringer på ca. 1,5 
procent den 1. april 2005. Det er den 
største lønstigning i det første aftaleår 
siden 1987.
For det andet at der fremover bliver 
indbetalt pensionsbidrag i hele barsels-
orloven. I dag bliver der kun indbetalt 
pensionsbidrag i den periode på ca. 28 
uger, hvor der ydes fuld løn. Nu ind-
betales der også pensionsbidrag i de 
efterfølgende uger, hvor den ansatte 
alene er på barselsdagpenge. Det be-
tyder mange tusinde kroner, når pen-
sionen en gang skal udbetales. 
I den forbindelse udtaler Dennis Kri-
stensen, FOAs og KTOs formand:
„Med delforliget har vi fået en mere 
solidarisk profil. De lavest lønnede, 
f.eks. pædagogmedhjælpere, rengø-
ringsassistenter og husassistenter på 
løntrin 9, får en forholdmæssig højere 
stigning end alle andre.

Vi har også løst et vigtigt pensions-
problem, nemlig for de mange kvin-
der, der tager en længere barselsorlov, 
og som så på et senere tidspunkt må 
konstatere, at deres pension derfor er 
blevet væsentligt mindre. Samtidig har 
vi sendt et signal om, at alle skal have 
en lønforhøjelse, og vi har gjort det 
ved at løfte ansatte på løntrinsskalaen 
med et trin. Det skal indarbejdes i de 
enkelte overenskomster og synliggø-
res over for medlemmerne.
Der er stadig lang vej endnu. Vi skal 
først og fremmest have aftalt nogle 
forskellige lønmodeller mellem de 
enkelte organisationer og de kom-
munale arbejdsgiverparter, og samti-
dig skal KTO være med til at sikre de 
ansattes realløn”.
Delforligets hovedpunkter er:
Løntrinsændringer
Alle ansatte aflønnet på løntrin 1 – 54 
rykker 1 løntrin, dog således at ansatte 
på løntrin 9 rykkes til løntrin 11. For 
ansatte på løntrin 46 og derover sker 
forhøjelsen dog således, at der indfø-
res en række nye løntrin. Forhøjelsen 
sker med fuldt gennemslag, dvs. der 
kan ikke ske modregning i centrale 
eller lokale aftaler.

Det betyder eksempelvis at en ansat 
på løntrin 9 i område 0 stiger med 
3841 kr. pr år.
En ansat på løntrin 12 område 0 stiger 
med 3428 kr. pr år.
En ansat på løntrin 20 område 0 stiger 
med 3730 kr.pr.år
En ansat på løntrin 30 område 0 stiger 
med 4455 kr. pr. år
En ansat på løntrin 40 område 0 stiger 
med 5658 kr. pr. år

Ligestilling 
Der sikres indbetaling af pensionsbi-
drag i den forlængede barselsorlov 
(den ulønnede periode, hvor den an-
satte modtager dagpenge).
Ordningen træder i kraft 1. okt. 2005
Der sikres en tilsvarende forbedring 
for tjenestemænd.
Under lønfri perioder under barselsor-
lov samt børnepasningsorlov nedbrin-
ges evt. karensperioder for optjening 
af ret til pension.

Forhøjelse af  ATP
Alle ATP indbetalinger forhøjes med 
virkning fra 1. januar 2006 med sam-
me beløb som på det private arbejds-
marked.
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Generalforsamling 
Psykiatriklubben Århus 

2. Marts 2005 kl. 18.00 
den gamle festsal på Psykiatrisk Hospital

DAGSORDEN:

1.  Valg af dirigenter

2.  Valg af stemmetællere

3.  Beretning

4.  Regnskab

5.  Indkomne forslag
 -skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen

6.  Fastsættelse af kontingent

7.  Valg 
 Formand  2 år Jesper Priskorn
 Bestyrelsesmedlem 2 år Myrna Larsen
 Bestyrelsesmedlem  2 år Peter Bugge
 Bestyrelsesmedlem  2 år Anna Maria Korsgaard
   Næstformandssupl.  1 år Bent Hvolby 
   Kasserersupl.  1 år Susanne Vahl Clausen
  1. Bestyrelsesssupl.  1 år Jens Ove Mathiesen 
  2. Bestyrelsesssupl.  1 år Inge-Lise Andersen 
  Bilagskontrollant  2 år Erik Sindal 
  Bilagskontrollantsupl. 1 år Jørgen Nyegaard
  Fanebærersupl.   1 år Peter Bugge 
Evt. valg i henhold til klublovenes § 4, stk. 8

8. EVENTUELT
 Der vil under spisningen være mulighed for at vælge en faggrupperepræsentant for 
 Værstedsassistenterne. 
 Samt en faggrupperepræsentant for plejerne og en suppleant for denne.
 GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I PSYKIATRISK HOSPITALS 
 GL. FESTSAL.( ved tårnbygningen) - SPISNING KL. 17.30 - 18.00
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Medicinkurset – Tværfagligt optag
Af Jesper Priskorn

På baggrund af møde i sommers, med 
uddannelsesafdelingen, 
om tværfagligt optag på medicinkur-
set, har Uddannelsesafdelingen i Psy-
kiatrien i Århus Amt ændret optaget, 
så Plejere, Social- og sundhedsassi-
stenter og Plejehjemsassistenter m.fl. 
(alt personale med opgaver og ansvar 
i forbindelse med medicingivning) kan 
optages (s. 54- 56 i kursuskataloget). 
      
Endvidere er testen fjernet fra kurset, 
da den vist kunne virke skræmmen-
de!

Næste kursus starter i marts 2005, har 
dette fanget din interesse, kontakt din 
arbejdsgiver og kursusafdelingen og 
hør om der er flere pladser.

Fusion med PMF – Pædagog Medhjælpernes Fagforbund
Af Jesper Priskorn

Et flertal både blandt FOAs og PMFs 
medlemmer har stemt ja til en fusion
mellem de to forbund, viser resultatet 
af urafstemningen i de to forbund, der 
blev gjort op d. 10 december 2004.

I FOA stemte 60 pct. ja og 40 pct. 
nej. I PMF var 63,9 pct. for og 36 pct. 
imod.
Stemmedeltagelsen i PMF var på 46,7 
pct., mens den var 32,8 pct. i FOA.

FOA-formand Dennis Kristensen er 
glad for, at så mange FOA-medlem-
mer klart har tilkendegivet, at de vil 
lægges sammen med pædagogmed-
hjælperne.

“Vi kommer til at spille en meget me-
re markant rolle på det pædagogiske 
område og i udviklingen af velfærds-
samfundet. Samtidig er jeg overbevist 
om, at vi i det nye forbund kan finde 
inspiration i PMFs mere ligefremme 
tilgang til det faglige arbejde. Og pæ-
dagogmedhjælperne kan drage nytte 
af at være i forbund med mange for-
skellige faggrupper,” siger han.
Nanna Højlund, medlem af PMFs for-
retningsudvalg, er også tilfreds med 
resultatet.

“Vi er glade for, at så stort et flertal af 
medlemmerne har bakket op, så vi
nu kan se fremad og koncentrere 

os om det væsentlige, nemlig med-
lemmernes hverdag, deres løn- og 
arbejdsvilkår. Det vil sammenlægnin-
gen give os langt bedre mulighed for,” 
siger hun.

De to forbund indkalder nu til stif-
tende kongres den 25. januar 2005. 
Der er endnu ikke taget stilling til 
navnet for et nyt forbund, der vil få 
omkring 210.000 medlemmer, hvoraf 
de ca. 185.000 kommer fra FOA og ca. 
25.000 fra PMF.

Opskoling af Plejere
Af Jesper Priskorn

Som nogle måske ved , er det lykkes af 
få stablet et opskolingshold af Plejere, 
som ønskede opskoling til Social og 
sundhedsassistent, sammen i al hast.

Social og sundhedsskolen havde plud-
selig økonomisk mulighed for at opret-
te et sådan hold, hvis der var deltagere 
der kunne starte i løbet af en måned.
Det gav arbejdspladsen og medlem-

merne ganske få dage til at beslutte sig 
i og det lykkedes over al forventning 
– Tak til jer som tager imod tilbudet 
om opskoling, for jeres hurtige beslut-
ning og tillykke med det – og tak til 
arbejdsgiverne som gjorde det muligt 
rent økonomisk og arbejdsmæssigt.

Dette vil efter al sandsynlighed blive 

det sidste opskolingshold for Plejere.

Held og lykke til alle deltagerne – vi 
her på redaktionen, vil mægtigt gerne 
have nogle ord tilsendt, om hvordan 
det går.
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Jubilæum i fagbevægelsen – FOA
Af Jesper Priskorn

Dette gælder kun for Plejere, forstået 
på den måde at, Plejerne har levet en 
omskiftelig tilværelse i forhold til or-
ganisering.
Efter flere henvendelser angående ju-
bilæum i fagbevægelsen, er det nu lyk-
kedes at få en ordning i stand, for de 
medlemmer som i tidernes morgen var 
medlem af Dansk Plejerforeningen.

I forbindelse med overflytningen til 
DKA, skete der det , at disse medlem-
mer kun blev registreret som indmeld-
te på fusionsdatoen. 
Det betyder, at hvis du ønsker at få 
en middag og en lille gave og du ved 
at din anciennitet i fagbevægelsen, er 
på 25 år eller mere – kan du gå til 
kontingentafdelingen i FOA og med 

et bevis for din anciennitet, blive rig-
tigt registreret.
Inden du tager helt derud til Viby og 
FOA – kunne du ringe til klubben og 
se om du er forkert registeret – vi har 
din anciennitet  - så tjekker vi den 
først.

Stigende Vold i afdeling N. - Psykiatrisk Hospital
Af Jesper Priskorn 

Der har gennem længere tid været en 
stigende vold på personalet i afdeling 
N. Ledelse, SR og Tillidsrepræsentanter 
har på et fælles møde, drøftet mulig-
hederne for tiltag til at ændre denne 
spiral og har foreløbig fremkommet 
med nedenstående tiltag - nogle ville 
nok mene det allerede skulle fungere 
- men virkeligheden er en anden, med 
alt for travl en hverdag, ned prioriteret 
mange af disse tiltag. 

Umiddelbare tiltag til forebyggelse 
af vold. 

- der er pligt til genoptræning ved inter-
ne instruktører x 1 årligt i alle afsnit
- nyt personale skal introduceres til 
sikkerhedsområdet (herunder hvordan 
lægges der bælte/hvordan fungerer 
alarmsystemet/introduktion til afsnit-
tets procedure i alarmsituationer)
- den fælles holdning til grænsesæt-
ning i afsnittet drøftes i personale-
gruppen
- procedure for alarmsituationer skal 
være tilgængelige og skal være kendt af 
alle personalemedlemmer i afsnittene
- afdelingsledelsen tager initiativ til at 

få etableret en sikkerhedsgruppe for det 
lægelige personale, bestående af hhv. 
en overlæge og en yngre læge. 

Der følges op på disse tiltag og mange 
andre ideer / løsninger som fremkom 
under mødet.
Da afdeling N ikke tror de er de eneste 
som føler denne stigende vold, vi vi 
også fra psykiatriklubben følge dette 
område tæt.

Lokalkursus
Af Mette Grandjean

Bestyrelsen har besluttet at lokalkurset 
i år 2005, skal have fokus på sindsli-
dende med misbrug eller stresshånd-
tering. 
Det er vores indtryk, at gruppen af 
sindslidende med misbrug fylder me-
get, såvel i hospitals-, som i social 
psykiatrien. Der er efterhånden man-
ge gode indsatser i gang, men vi høre 
fra medlemmerne, at misbrugerne er 
svære at hjælpe og behandle.

Stress er et andet emne, som medlem-
merne gør os opmærksom på, er et 
stigende problem. 
Vi planlægger at kurset løber af stablen 
i uge 15 eller 17. 
I skrivende stund har vi kontakt til 
undervisere, men har ikke fået en fast 
aftale -og kan derfor heller ikke booke 
opholdet, som traditionen byder, er in-
ternat over to dage.

Så snart vi har det hele på plads, ud-
sender vi kursusbeskrivelse, til alle ar-
bejdssteder, hvor vi har medlemmer. 
Fremover vil der blive tilbudt pladser 
til medlemmerne fra FOA Silkeborg og 
Randers, efter en fordelingsnøgle, der 
blev besluttet på vores generalforsam-
ling, februar 2004.

Vi ønsker alle vore medlemmer 
et rigtig godt nytår!
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Til alle FOA-medlemmer i 
Århus Amt og kommuner, 
der arbejder med psykiatri.

Ønsker du: 
- Indflydelse 
- Faglig udvikling
- Dialog og læring
- Tryghed
Stil krav til FOA og 
din TR. 
Vi er til for dig!
For at styrke indsatsen for 
medlemmerne og hele det 
psykiatriske arbejdsområde,
har de tillidsvalgte indledt et helt 
nyt samarbejde –

FOA-PSYKIATRI

FOA-PSYKIATRI 
- et fagligt videnscenter

Som ansat i psykiatrien, og 
medlem af FOA i Randers, 
Silkeborg eller Århus er du 
automatisk medlem af FOA-
PSYKIATRI, og kan trække på 
de fælles ressourcer. 
FOA-psykiatri er et 3-årigt 
udviklingsprojekt, der via 
organiseret samarbejde mellem 
de tillidsvalgte, vil give 
medlemmerne bedre service, 
information og muligheder for 
faglig udvikling.
I projektperioden vil vi samtidig 
udvikle og uddanne de enkelte 
tillidsvalgte til enkeltvis og 
i fællesskab, at blive endnu 
dygtigere til at servicere 
medlemmerne og give sparring 
til ledelser og politikere.

FOA-PSYKIATRI
vil arbejde på:

At dialog mellem FOA 
afdelingerne, TR, SR og 
medlemmerne er en selvfølge.
At dialog mellem ansatte og  
ledelse ses som en forudsætning 
for at sikre læring, udvikling og 
nytænkning i psykiatrien.
At medarbejdere og tillids-valgte 
arbejder på, at der i FOA, på 
arbejdspladsen og i FOA-psykiatri 
er et miljø, hvor det er velkomment, 
at man giver sin mening til kende, 
så en sag belyses fra flere sider.
At alle medlemmer får lige adgang 
til information, deltagelse i kurser 
og studieture arrangeret af FOA-
psykiatri.
På hjemmesiden 
www.foa-psykiatri.dk
kan du læse meget mere om 
projektet, og få et indtryk af, hvor-
dan du selv kan få glæde heraf. 

TILLIDSVALGTE
Der er en tillidsrepræsentant 
som dækker dit område.
Hver region, Århus Nord, 
Århus Syd, Silkeborg og 
Randers - har en ansvarlig 
regionsrepræsentant for 
både amt og kommuner, 
som dækker dig, hvis du 
ikke er dækket lokalt af en 
tillidsrepræsentant.
Du kan finde navn og E-mail 
på din tillidsrepræsentant, på 
vores hjemmeside:
www.foa-psykiatri.dk

Du kan også ringe på tillidsre
præsentantkontoret 
på Psykiatrisk Hospital :
Tlf: 7789 - 3281 el. 3282.
Ved manglende svar - indtal 
en besked på telefonsvareren 
og vi kontakter dig hurtigst 
muligt.
Husk at oplyse navn og 
telefonnummer. 

Nyt fra

Denne lille, oplysende 
folder udsendes til alle 
nye medlemmer.



6 Vingevanget januar 2005 Vingevanget januar 2005 7

Psykiatriens julefrokost 2004
Mette Grandjean

Årets julefrokost løb af stablen d. 3. 
december, med den største tilslutning 
i mands minde.

260 tilmeldte, samt de der kom fra 
aftenvagt, andre julefrokoster, eller 
bare var lidt sent ude. Vi kan alle være 
stolte af at vi har banket en tradition 
op, der er så flot en opbakning til.
Orkesteret, som vi efterhånden kan 
give prædikatet “Husorkester”, da det 
er 3. år i træk de er med, spillede til kl. 
02.30. Ret godt gået af en flok mænd 
i deres bedste alder -og med ganske 
få pauser undervejs.
Det samme prædikat kunne vi 
passende give de 4 unge herre i baren, 
som også år efter år stiller op, for at 
betjene de tørstige sjæle. I år gik de 
sidste ved 04.30-tiden.
Og sidst, men ikke mindst revy-
folkene, som for 3. år i træk, bruger 
kræfter på at skrive tekster, øve sange 
og træne sketches, om stort og småt 
der er foregået i psykiatrien. Vel at 
mærke i deres fritid. Det synes jeg er 
ret flot. Tak for det.

Siden køkkenet begyndte at lave de 
tre buffetborde, har maden også fået 
et par ekstra plusser. Det er mange 
mennesker at skulle tilberede til. Til-
syneladende går det problemfrit. Godt 
og mørt kød, tilpas med tilbehør og 
fin service ved bordene.

Vanen tro, vil Jesper, Tove og jeg takke 
alle hjælperne for endnu engang at 
stille op til borddækning, oprydning 
og diverse opgaver. Tak til Conny, 
Torben, Dorthe og Carsten, samt alle 
I andre der hjælper med opsætning af 
borde, lyd, blomster og meget mere.

Satsprojekter
Mette Grandjean

Bofællesskabspladser til sindslidende 
med Misbrug
Projektet er til sindslidende med mis-
brug, der ikke umiddelbart passes ind 
i de eksisterende tilbud og hvor be-
hovet er et mindre indgribende tilbud, 
end amtets døgninstitutioner, men med 
fortsat behov for en døgnplads. Ved 
indflytning aftales rehabiliteringsplan 
med sigte på, at blive i stand til at bo 
i egen bolig med bostøtte. Opholdsti-
den sættes til 3 år med mulighed for 
forlængelse. Der er 10 pladser.

Medarbejdere
Der er ansat 5 medarbejdere, der for-
deler sig på to bofællesskaber; et i Tilst 
og et i Gellerup. Til begge områder er 
der fælleslejlighed.

Organisering
Bofællesskaberne er forankret under 
den kommunale ledelse i Lokalpsykia-

tri Vest. Der er i alt 10 lejligheder -5 
hvert sted, som er fundet i samarbejde 
med boligforeningerne i områderne.

Visitation
Der visiteres til bofællesskaberne via 
socialpsykiatrisk konference.

Etnica-projektet
Projektet er til sindslidende af anden 
etnisk oprindelse, hvor der er børn
Indsatsen er opsøgende og yde bo-
støtte i hjemmet til den sindslidende, 
familien og børnene. Derudover er der 
netværksopbyggende arbejde, herun-
der værestedsaktivitet, samt indsat i 
forhold til børnene.
Den opsøgende indsats foregår i Vest 
området. Brugere der tænkes tilhøren-
de målgruppen og som opsøges i Vest, 
men med adresse i de øvrige distrikter, 
hjælpes ind i den pågældende Lokal-
psykiatri. Der er 15 pladser.

Medarbejdere
Der er ansat 5,5 medarbejdere, hvoraf 
den ene etablerer børnegrupper for 
målgruppens børn. Der er i øjeblikket 
18 familier inde i projektet, som tilsam-
men har godt 60 børn i alderen 0-18.

Organisering
Projektet er forankret i Lokalpsykiatri 
Vest, under den kommunale ledelse.

Visitation
Der visiteres i lokalpsykiatri Vest, via 
den kommunale leder, på samme må-
de som til almindelig bostøtte.

Mere information om de to projekter 
kan fåes ved henvendelse til de kom-
munale afdelingsledere Thomas Hut-
ters og Bente Weis Fogh.
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Så er Århus Amt atter repræsenteret 
i Forbundssektoren
Af plejer Hanne Christensen og social- og sundhedshjælper Johnny Nielsen.

Tidligere har Århus Amt været repræ-
senteret af tdl. sektorformand i Århus, 
Dorthe Thomassen. Siden Dorthe fra-
trådte som sektorformand i 2003, har 
vi i Århus Amt, ikke været repræsen-
teret i forbundssektoren.

Inge R. Rasmussen har i snart 8 år væ-
ret formand for social- og sundheds-
sektoren i F.O.A.-Randers afd,
I forbindelse med kongressen blev der 
afholdt sektorårsmøde, hvor Inge blev 
valgt som bestyrelsesmedlem i forbun-
dets social- og sundhedssektor.
Forud for årsmødet var Inge blevet op-
fordret til at lade sig opstille af Århus 
Amts sektorbestyrelse. (amtssektoren 
er samarbejdet mellem Randers, Silke-
borg og Århus)

Vi siger tillykke med valget og har stil-
let Inge Rasmussen et par spørgsmål:

Hvilken betydning tror du det får for 
arbejdet i sektoren?
Inge: Vi vil være på forkant med de 
tiltag som vil komme fra forbundet, 
vi vil få en forhåndsviden og på den 
måde blive mere opmærksomme på, 
hvad der er i fokus. Det vil give nogle 

mere målrettede og politiske debatter 
i den lokale sektor. Resultatet af dette 
gør, at jeg kan tage dugfriske meldin-
ger med tilbage til forbundet.

Hvilken betydning tror du det får for 
arbejdet i afdelingen?
Inge: At sidde i den centrale sektor-
bestyrelse som repræsentant for År-
hus Amt, giver helt klart fordele rent 
samarbejdsmæssigt. Afdelingsformand 
Allan Hørsted og faglige sekretær Han-
ne Tinggaard er begge repræsenteret 
i hovedbestyrelsen, hvilket helt klart 
styrker samarbejdet, idet der så er he-
le 3 personer fra F.O.A.-Randers, der 
har den direkte kontakt til forbundet/
forbundssektoren.

Hvilken betydning tror du det får for 
amtssamarbejdet?
Inge: Det forpligter mig til at sikre, at 
jeg får informeret sektorerne i både 
Silkeborg og Århus. Ligeledes at jeg får 
samlet hvad der skal formidles videre 
til forbunds sektoren. Jeg er overbevist 
om, at dette i høj grad vil være med-
virkende til et styrket amtssamarbejde, 
desuden er det vigtigt at jeg er meget 
bevidst om at jeg repræsenterer hele 
Århus Amt.

Både lokal-,amts- og forbunds-
sektorerne skal fremadrettet 
arbejde med:

Servicemål / serviceløftet
Indsatsområder:
OK 05
Kommunalreformen
Faglig profil
Faglig identitet
Faglig selvforståelse 

Det er da fantastisk at man kan læse det - hva.........??
Tjau..

Til eftertanke
Iløgfe en unserdegølse på Cmabridge Uinervtisy er det lygedilgigt i hlivken

rækkæfelge bavstogerne såtr i et ord. Det entese vitgige er, at frøste og

sditse bagsotv såtr det ritgige setd. Rseten kan vræe et toatlt rod og kan

aleglivel lesæs uedn porbelmer. Dtete sykldes, at mnenesteks hrenje ikke

leæsr hrevt bagstov for sig, men ser odret som et hlee.
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40 års jubilæum gange 3!
Af Jesper Priskorn

Tove Arve, Birta Johnsen og 
Knud Vestergaard, har afholdt 
deres 40 år jubilæum i Århus 
Amt.
Tove Arve tyvstartede og af-
holdt sit jubilæum fredag d. 
29.10.04.
Knud Vestergaard og Birta John-
sen afholdt deres på selve dagen 
d. 01.11.04.

Det var tydeligt at se på alle, at 
det var en stor dag. Der fulgte 
også mange pæne ord med på 
vejen fra deres respektive ledel-
ser, samt selvfølgeligt et væld af 
lykønskninger og gaver.

Desværre var der kun en for-
tjenstmedalje nået frem fra 
dronningen. Den blev overrakt 

til Birta Johnsen under stor ap-
plaus. 

Vi håber at de andre også op-
når denne ære, der er i hvert 
fald søgt på dem alle, og de har 
fortjent medaljen. 

FOA KONGRES 2004
Af Jesper Priskorn

Kongressen var denne gang helt an-
derledes end den sidste kongres. 
Det var tydeligt at de elektroniske 
midler var taget i anvendelse og blev 
brugt.
Forbundsformanden Dennis Kristen-
sen afholdt en længere beretning, 
uden det normale manuskript, stående 
ved en talerstol – i stedet foregik det 
vandrene rundt på scenen med manu-
skriptet på små bærbare pcèr, mens en 
fotokavalkade af arbejdspladser kørte 
forbi på storskærm bag ham.
Desuden var FOA Ungdom med – ikke 
som delegerede men som FOA TV – 
de lavede små indslag om FOA, som vi 

så i indlagte pauser – rigtigt godt gået 
– se mere på www.foa.dk.

Valg
Der var også valg, der skulle vælges 
en ny næstformand og nye faglig sek-
tretær og valgene faldt på:

Mona Striib
Ny næstformand i forbundet
Jeg er 43 år og har været med i fagligt 
arbejde siden jeg startede på arbejds-
markedet i 1979. 
Efter 3. real fik jeg job som 18 årig 
på Danfoss i Kolding, hvor jeg var til-

Mona Striib
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lidsrepræsentant for SIDerne. I samme 
periode sad jeg i SIDs afdelingsbesty-
relse og var en overgang valgt som 
næstformand i SID afd A. 

I 1988 skiftede jeg arbejdsområde og 
startede som hjemmehjælper. Jeg blev 
valgt som tillidsrepræsentant i 1990 og 
kort tid herefter som afdelingsformand 
i HAF. 
I forbindelse med sammenlægnin-
gen af HAF og DKA blev jeg valgt 
til næstformand i FOA og var i den 
første periode med i den centrale so-
cial- og sundhedssektorbestyrelse og 
de første to kongresperioder i hoved-
bestyrelsen. 

I FOA Kolding var vi enige om at alle 
fagligt valgte skulle være parate til at 
skifte til nye hovedområder og jeg 
har derfor været rundt i alle hjørner 
af organisationen og har beskæftiget 
mig med arbejdsskadesager, miljø, 
uddannelse, arbejdsmarkedspolitik 
og forhandlinger indenfor alle sektor-
områder. Det har givet en god indsigt 
og ballast til det faglige arbejde.

I dag er jeg afdelingsformand og har 
stadig berøring med alle områder og 
det er bestemt ikke kedeligt. I no-
vember i år afslutter jeg den sidste 
eksamen på diplomlederuddannel-
sen v/Fagbevægelsens Kompetence 
Center.

Peter Kvist Jørgensen
Ny forbundssekretær
Jeg er 54 år og gift med Marianne. Vi 
har to drenge, Mikkel og Lasse, der 
er 16 og 14 år. Jeg bor i Vejringe nær 
Stubbekøbing på Falster. 

Jeg blev ansat i HT i 1975, og valgt til 
bestyrelsen i Trafikfunktionærernes 
Fagforening i 1978. I 1984 blev jeg 
valgt til næstformand 1984 og i 1985 til 
formand, dog med en periode fra 1997 
til 2000 hvor jeg var HT chauffør.

FOA i bevægelse
Der var også et beslutningsgrundlag 
- en ny servicering af medlemmerne 
i FOA

Forandringens vinde blæser - også i 
FOA. Kongressen vedtog under temaet 
»FOA i bevægelse« -  »Beslutningsfor-
slaget - FOA i bevægelse«, som lægger 
op til at fokusere FOAs indsats på at 
skabe tryghed og styrke fagligheden. 
Som noget nyt vil FOA give med-
lemmerne et serviceløfte - 11 meget 
konkrete løfter, som præciserer hvad 
FOA kan love dig som medlem, uan-
set hvad du arbejder med og hvilken 
FOA-afdeling, du er medlem af. Ideen 
er at starte med disse 11 konkrete løf-
ter og løbende kunne tilføje flere ved 
de kommende kongresser. Den lokale 
FOA-afdeling kan vælge at udbygge 
løfterne, hvis man ønsker det.
 
Forslaget indeholder også FOAs fagpo-
litiske målsætninger for perioden frem 
til næste kongres samt en beskrivelse 
af, hvordan FOA vil arbejde med disse 
målsætninger.
 
Temaet »FOA i bevægelse« har været 
debatteret mange steder i organisatio-
nen det seneste år, og kongresforslaget 
bygger på mange af disse diskussio-
ner. Et af stederne hvor debatten finder 
sted, er på foa.dk under temaet »Du og 
FOA i fremtiden«. Her kan du hente de 
debatoplæg, forbundet har udarbejdet, 
og du kan selv deltage i debatten med 
andre medlemmer, om hvordan I sy-
nes FOA kan gøre tingene bedre.

Velfærd
Velfærden står for skud og FOA Århus 
havde forberedt os meget grundigt til 
dette punkt på kongressen.

Velfærdssamfundet er til debat i disse 
år. Stadig flere politikere, forskere og 
folk i almindelighed mener, at vi ikke 
kommer uden om at diskutere, hvor 
pengene til fremtidens velfærd skal 
komme fra. Og hvor og hvordan de 
skal anvendes.

Næsten 150.000 af FOAs medlemmer 
er daglige leverandører af velfærd i 
hjemmeplejen, dagplejen, i børneha-
ver og vuggestuer, på sygehusene og 
i brandvæsen og busdrift. Derfor skal 
forbundets medlemmer spille en aktiv 
rolle i velfærdsdiskussionen.
 
Skal vi kræve flere i arbejde, eller skal 
vi kræve flere gode år på jobbet? Kan 
man basere den professionelle, of-
fentlige service på tillid alene, eller er 
stregkoder en nødvendighed? Og er 
det frie valg bare ren ideologisk gas 
fra Venstre, eller burde eksempelvis de 
ældre have krav på fleksible ydelser 
fra hjemmeplejen?

Dette var oplægget til en spændende-
debat – desværre blev den styret alt for 
meget af professionelle journalister og 
debatører og et konkret handlingsfor-
slag skulle næsten tvinges igennem fra 
bl.a. FOA Århus afdelingen. Det betød 
der kom en udtalelse.

Løn - pamperi!
Honorarer og aflønninger for valgte 
var også til debat.
»Pamperiet« og medlemmernes foragt 
for honorarer og top lønninger skulle 
til livs.
Kongressen bestemte, at aflønne de 
valgte, efter en fast løn og at alle ho-
norarer herefter tilfalder FOA - løn-
inger er offentlige og kan ses på: 
www.foa.dk.

Det var alt i alt en spændene uge, men 
de store beslutninger, er udskudt til en 
struktur kongres i slutningen af 2005 
– eller starten af 2006.
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Nordisk Træf – Tallin
Af Jesper Priskorn

Tiden er nu kommet, hvor forbere-
delserne til Nordisk Træf 2005 er i 
fuld gang.
I 2005 er det Finland der er værtsna-
tion. Af økonomiske årsager har Fin-
nerne valgt at afholde Træffet i Tallin 
i Estland. Derved opnår de billigere 
ophold og afvikling.
Træffet foregår i dagene d. 27 – 29 
maj 2005.

Vi har endnu ikke modtaget det fær-
dige program -og forventer heller ikke 
at få det, før i slutningen af januar. Vi 
ved dog, fra ordføremøderne, at de 
nordiske lande generelt gennemgår 
en større renovering, specielt i Nor-
ge og hos værtsnationen; Finland. Vi 
forventer at en del af programmet vil 
omhandle dette, ligesom vi forventer at 
få viden om den finske psykiatri, såvel 
inden for behandlings indsatsen, som 
for social psykiatrien.
Som vanligt er der festmiddag lørdag 
aften, d. 28 maj. 

Vi ved fra tidligere træf, at programmet 
er stramt, så vi forsøger at få en ekstra 
overnatning fra torsdag til fredag, så 
deltagerne kan komme rundt i den me-
get spændende by, på egen hånd. Det 
officielle program starter fredag.

Der vil være en egenbetaling på 100 
euro pr. deltager, dertil kommer den 
ekstra overnatning, samt transporten.

Vi arbejder ud fra billigst mulige trans-
port og har for nuværende et tilbud 
om bus transport til ca. 1700,- kr. pr. 
næse. Det er også den længste trans-
portmulighed og indebære kørsel til 
Sverige og sejltur, med overnatning 
om bord. 
Vi skal derfor afrejse allerede d. 25. 
maj, om morgenen og forventer at 
komme tilbage til Danmark d. 30 
maj om aftenen. Altså et lille døgn 
pr. rejse.

Alternativt arbejder vi på en flyrejse -
og som det ser ud lige nu, er det en 
merpris på ca. 1000,. kr.  Til gengæld 
er det den hurtigste form.
Vi vil, når vi har programmet og rejse 
formen er klar, sende tilmeldingsblan-
ketter ud til alle arbejdssteder.
Deltagerkredsen er alle ansatte i Psyki-

atrien i Århus amt/kommuner, da Nor-
disk Træf er et Psykiatri-samarbejde. 
Derfor kan alle faggrupper søge om 
optagelse.

Psykiatriklubben 
giver et tilskud 
til egne medlem-
mer.

De der aldrig har 
været med før, 
har første priori-
tet, dog trækkes 
der lod, ved flere 
end 20 tilmeldte.

Tidligere delta-
gere kan komme 
i betragtning, hvis 
der ikke er nok 
ansøgere fra den 
første gruppe. 
Disse vil så blive 
optaget ud fra 
hvornår de sidst 
har været med. 
Dvs. var man 
med på Færøer-
ne er man i ne-
derste gruppe -og 
så fremdeles.

Dette skal dog ik-
ke afholde dig fra 
at søge. Tidligere 
er alle ansøgere 
kommet med, 
da vi ofte har 
fået andre landes 
pladser, hvis de 
ikke har kunnet 
bruge deres 20 
pladser.

Hvis du vil vide 
mere om Tallin, 
se da....
www.tallinn.info/
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Nyt fra
fællestillidsmanden FOAAf Bent Hvolbye

OK 05: Frit valg til FOA-medlemmer 
Lønmodtagerne vil have frit valg, 
skriver Politiken. Det viser en ny 
undersøgelse blandt 2.300 personer, 
der omfatter både ufaglærte såvel 
som akademikere. 73 % foretrækker 
i undersøgelsen frit valg mellem løn, 
pension og frihed frem for fælles reg-
ler for alle. 
Blandt FOAs medlemmer ønsker hele 
77 % større valgfrihed. FOAs formand 
Dennis Kristensen vil derfor rejse kra-
vet ved de forestående overenskomst-
forhandlinger.

”I det offentlige har der kun været 
valgmuligheder i meget begrænset 
omfang, men vi vil gerne bruge fæl-
lesskabet til at skabe rammer for, at 
den enkelte kan øve indflydelse på sit 
eget arbejdsliv. Hvis vi ikke er i sam-
klang med medlemmerne, har vi ingen 
eksistensberettigelse”, siger han. 
Hos HK/Stat ønsker man derimod ikke 
at efterkomme medlemmernes ønske 
for frit valg. Det til trods for at 72 % 
blandt kontorpersonalet i staten me-
ner, at deres fagforening skal rejse krav 

om mere valgfrihed ved de kommende 
overenskomstforhandlinger. 
Formand for HK/Stat Peter Waldorff, 
der også er topforhandler i Statsansat-
tes Kartel begrunder det med:
”Frit valg har nogle konsekvenser. Ek-
sempelvis kan vi se på erfaringer fra 
Sverige, at kvinder vælger frihed, og 
mænd løn, så der er ligestillingsmæs-
sige problemer i det. Der tillader vi os 
som fagforening at påtage os ansvaret 
for at tænke tre skridt videre, end den 
enkelte måske gør”.

Fra Fælles-MEDudvalgets (FMU) 
møde den 3. december 2004 
Nye retningslinier for tjenestemands-
ansættelse og lokal medfinansiering af 
pensionsforbedringer til tjenestemænd 
i Århus Amt 
Nye retningslinier for tjenestemands-
ansættelse i Århus Amt 
Lokal medfinansiering af  pensionsfor-
pligtelser. 

Økonomiudvalget har på sit møde den 
20. september 2004 vedtaget nye ret-
ningslinier for anvendelsen af tjeneste-
mandsstillinger i Århus Amt. 
De nye retningslinier betyder, at tjene-
stemandsansættelse fremover kun vil 
kunne anvendes i tilfælde hvor: 
* Der aftalemæssigt er krav om ansæt-
telse på tjenestemandsvilkår. 
* Der aftalemæssigt er pligt til at tilbyde 
ansættelse på tjenestemandsvilkår, og 
hvor det lokalt ikke er muligt at indgå 
en aftale på overenskomstvilkår. 
* Allerede ansatte tjenestemænd ved 
overgang til anden stilling i amtet - 
som personlig ordning - bevarer deres 
tjenestemandsansættelse. 
Stillinger omfattet af chefaftalen besæt-
tes, som udgangspunkt, efter konkret 
vurdering på overenskomstvilkår. Be-
sættelse på tjenestemandsvilkår kræver 
direktionens godkendelse.  

Forslaget til nye retningslinier indebæ-
rer, at der fremover, med ovenstående 
undtagelser, kun sker ansættelse af le-
dere på overenskomstvilkår. 
Lokal medfinansiering af pensions-
forbedringer til tjenestemænd i År-
hus Amt 
På direktionsmødet den 2. november 
2004 blev det besluttet, at der frem-
over skal ske lokal medfinansiering af 
pensions- forbedringer i forbindelse 
med lønforbedringer til tjenestemænd 
i form af løntrin. 
Finansieringen af pensionsudgifterne 
til medarbejderne i Århus Amt sker 
i dag på forskellig vis, alt afhængig 
af om det er overenskomstansat eller 
tjenestemandsansat personale. Pensi-
onsudgifterne til overenskomstansatte 
afholdes således løbende via lønud-
gifterne, mens pensionsudgifterne til 
tjenestemandsansatte (bortset fra pen-
sion af kronetillæg) afholdes centralt 
i amtet. 
For at imødegå øgede fremtidige 
centrale pensionsudgifter til tjene-
stemænd, vil der fremover blive op-
krævet en lokal medfinansiering af 
trintillæg ydet til tjenestemænd. Stør-
relsen af den lokale medfinansiering 
svarer til stigningen i amtets fremtidige 

pensionsforpligtigelser overfor tjene-
stemændene og  kan ses i vedlagte 
bilag. I praksis betyder dette, at hvis 
der ydes trintillæg til tjenestemænd vil 
der via lønsystemet blive opkrævet et 
engangsbeløb til dækning af de frem-
tidige pensionsforpligtigelser. 
Det skal understreges, at konvertering 
af eksisterende kronetillæg til trintil-
læg, enten løbende eller på pensio-
neringstidspunktet (høkermodellen), 
stadig kræver direktionens godken-



12 Vingevanget januar 2005 Vingevanget januar 2005 13

delse og at konverteringen også er 
omfattet af den lokale medfinansie-
ring. Der henvises i øvrigt til brev af 
26. marts 2004 omkring kompetencen-
til anvendelse af høkermodellen, som 
findes på Løn- og Personaleafdelin-
gens hjemmeside. 

Den lokale medfinansiering gælder 
for alle nye aftaler indgået efter 2. 
november 2004. De tilfælde hvor 
tjenestemænd opnår en godkendt 
grundlønsstigning som følge af om-
klassificering af nuværende stillinger, 

Mænds og kvinders løn: Stadig store forskelle
KTO har været med til at udgive 
en ny rapport om køn og løn. Den 
afspejler, at der er stor forskel på 
mænds og kvinders løn i den private 
og i den (amts)kommunale sektor. 

Rapporten har især til formål statistisk 
at beskrive de kønsmæssige lønfor-
skelle mellem de to sektorer. Generelt 
får de ansatte på det private område 
en højere løn end ansatte i amter 
og kommuner, men alle tre steder er 
kvindernes løn lavere end mændenes. 
Det fremgår i den forbindelse, at i den 
(amts)kommunale sektor udgør kvin-
ders andel af mændenes løn 83,2 %, 
mod 83,1 % i den private sektor. 

Lønforskellene mellem mænd og kvin-
der er mindst i den (amts)kommunale 
sektor, når uddannelse, arbejdsfunk-
tion, alder mv. inddrages. Det er dog 
fortsat mændene, der for hovedparten 
af grupperne tjener mest.
Forskellene på lønniveauet mellem 
de to sektorer findes uanset hvil-
ke lønbegreber eller andre forhold 
som uddannelse, branche, alder, 
geografi, der inddrages. Den private 
sektors lønniveau er højere end det 
(amts)kommunales. Som nævnt udgør 

kvinderne 77 % af de ansatte på det 
(amts)kommunale område, hvorimod 
det kun er 35 % i den private sektor. 
Sammenlignes lønniveauet mellem 
sektorerne mellem mænd og mænd 
og kvinder og kvinder er det fortsat 
i den private sektor, at lønniveauet 
er højest.

KTOs formand, Dennis Kristensen, 
siger til Politiken, at han vil bruge de 
nye tal ved de igangværende overens-
komstforhandlinger på det offentlige 
område.

»Lønforskellene er koncentreret om de 
kvindetunge områder som eksempevis 
pleje og omsorg. Men generelt vil jeg 
sige, at tallene viser, at vi i 2004 har 
nogle lønforskelle, som vi ikke kan 
leve med. Det må arbejdsgiverne også 
erkende, og vi må i fællesskab drage 
konsekvenserne og gøre lønforskellen 
til et tema ved forhandlingerne«, siger 
Dennis Kristensen.
 
Udarbejdelsen af rapporten blev af-
talt mellem overenskomstparterne ved 
OK02. Med rapporten har parterne en 
fælles referenceramme. Parterne er KL, 
Amtsrådsforeningen, Københavns 

Kommune, Frederiksberg Kommune 
og KTO - Kommunale Tjenestemænd 
og Overenskomstansatte.

Læs/ hent rapporten (pdf) med bilag 
på personalewebs hjemmeside:

http:/www.personaleweb.dk/
4Z4475922

ved ansættelse i højere klassificeret 
stilling eller ved overenskomstmæs-
sige forhold (OK05), undtages dog. 
Direktionen kan i særlige tilfælde 
give dispensation fra kravet om lokal 
medfinansiering. 

En ny litteraturgennemgang om so-
cial- og sundhedshjælpere og -assi-
stenter (SOSU’er) viser, at 4 ud af 5 
gennemfører uddannelserne. 95% af 
SOSU-eleverne er kvinder og er af 
dansk oprindelse. 
4 ud af 5 SOSU’er gennemfører ud-
dannelserne.

80% af SOSU-eleverne gennemfører 
uddannelserne, og ca. halvdelen af 
en elevårgang kommer til at arbejde 
inden for deres fagområde. Den an-

den halvdel falder enten fra under 
studiet, fortsætter på det næste trin 
inden for uddannelsessystemet eller 
forlader sektoren efter endt uddan-
nelse. Størstedelen af SOSU-hjælper-
ne er kommunalt ansatte. Ca. 60% af 
SOSU-assistenterne er beskæftigede i 
den kommunale sektor, mens de re-
sterende ca. 40% er ansat i amtsligt 
regi. Antallet af SOSU-uddannede incl. 
»de gamle uddannelser« er ca. 90.000, 
heraf er ca. 35.000 SOSU-hjælpere og 
ca. 20.000 SOSU-assistenter. 

Årsager til frafald 
20% af SOSU-eleverne falder fra under 
uddannelsen, hvilket svarer til andre 
ungdoms- og erhvervsuddannelser. 
Flere årsager tilsammen gør, at en elev 
falder fra. De fleste afbrydelser sker i 
praktikperioderne – især den første. 
Det er et fænomen, man populært har 
betegnet »praksischokket«. 
Gennemgående temaer i praktikken 
er: Dårlig og mangelfuld vejledning, 
og at man bliver brugt som billig ar-
bejdskraft og kun får ensformige og 

4 ud af 5 SOSU’er gennemfører uddannelse
Af sektorkonsulent Svend-Erik Simonsen
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kedelige opgaver. Nogle finder også 
ud af, at de har valgt en forkert ud-
dannelse eller at arbejdsområdet ikke 
interesserer dem. Personlige årsager 
er også en væsentlig grund til ophør. 
Her er tale om sygdom, barsel, øko-
nomiske forhold, problemer i familien 
m.v. Årsagerne afspejler tydeligt den 
gruppe, der søger ind på uddannelser-
ne, nemlig kvinder i den fødedygtige 
alder, som for manges vedkommende 
har stiftet familie og har været vant til 
at have en indkomst. 

SOSU’en er en kvinde af  dansk 
oprindelse 
Ca. 95% af SOSU-eleverne er kvinder 
og af dansk oprindelse. Gennemsnits-
alderen er stigende og er nu på 32,4 
år for SOSU-hjælperne og på 35,7 år 
for SOSU-assistenterne. Der er dog en 
betydelig aldersspredning på begge 
uddannelser. 

Motivation for 
uddannelsen 
Elevernes motivation 
for at vælge uddannel-
serne er lysten til at ar-
bejde med mennesker, 
interesse for SOSU-om-
rådet, uddannelsernes 
overskuelighed, ønsket 
om en uddannelse og 
at uddannelserne giver 
mulighed for videreud-
dannelse.

9000 elever om året 
Der er 23 SOSU-skoler 
i Danmark, hvoraf flere 
har underafdelinger. Det 
giver i alt 31 undervis-
ningssteder. Det årlige 
optag på SOSU-hjæl-
peruddannelsen har de 
seneste år været på godt 
6000 elever og på SO-
SU-assistentuddannel-
sen ca. 3000 elever.

En 6. klasselærer, fru Hansen, spørger sin klasse, »Hvilken menneskelig kropsdel bli’r 10 gange større end sin 
oprindelige størrelse, når den bli’r stimuleret?«

Ingen i klassen svarede, indtil Marie rejser sig op, ganske hidsig, og siger, »Du skal vel ikke spørge 6. klasse 
om sådanne spørgsmål!
Jeg sladrer til mine forældre, og de kommer til at snakke med rektor.
Og så får du sparket!«

Så satte hun sig ned igen.

Læreren, fru Hansen, ignorerede hende og spurgte klassen igen, det samme spørgsmål, »Hvilken del på krop-
pen bli’r 10 gange større end sin egen størrelse når den bli’r stimuleret?«

Lille Marie fik næsten hjertestop, og sagde til sine klassekammerater, »HERREGUD! Hun kommer til at få så 
store problemer, bare vent!«

Læreren fortsatte med at ignorere Marie, og henvendte sig til resten af klassen, »Hallo, er der nogen, i det hele 
taget, som ved det?«

Endelig rejste Hans sig op og så rundt helt nervøst, han siger: »Den kropsdel som bli’r 10 gange større end sin 
egen størrelse, når den bli’r stimuleret, er pupillen i øjet.«

Fru Hansen siger: »Vældig fint, Hans.« Så vendte hun sig mod Marie og fortsætter, »Når det gælder dig, unge 
dame, har jeg tre ting jeg ønsker at sige:

1. Du har en »skidt« fantasi
2. Du har ikke læst på lektierne til i dag
3. OG en dag, bliver du VÆLDIG skuffet....
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Autorisation til social- og sundhedsassistenter 
- hvad er det?
Af konsulent Lea Groth-Andersen, FOA

I forbindelse med udarbejdelsen af 
ansøgning om autorisation for social- 
og sundhedsassistenter efterspurgte 
sektoren eksempler på arbejdsopga-
ver, der blev varetaget selvstændigt af 
social- og sundhedsassistenter og som 
indeholder fare for patienterne.

Sektoren har fået rigtig mange gode 
eksempler fra hjemmeplejen, æld-
replejen, sygehuse, psykiatrien og 
socialpsykiatrien. Lokale sektorfor-
mænd, tillidsrepræsentanter og so-
cial- og sundhedsassistenter har lagt 
et stort stykke arbejde i det, og sek-
toren vil hermed gerne takke alle for 
den store indsats.

Hvad går autorisation ud på? 
Sådan er vi blevet spurgt om af man-
ge sektorformænd, tillidsrepræsentan-
ter og social- og sundhedsasistenter i 
forbindelse med tilbagemeldingerne til 
ansøgningen om autorisation.
 
Hvad er en autorisation af  
sundhedspersoner 
– helt generelt?
En autorisation er en formel godken-
delse, som viser, at man er kvalificeret 
til at udøve en bestemt form for virk-
somhed. Det kan fx være virksomhed 
som læge, sygeplejerske, radiograf el-
ler fodterapeut.
Formålet med en autorisation er at 
øge patienternes sikkerhed ved, at det 
kun er de autoriserede, der kan bruge 
den faglige titel. Ved at autorisere en 
gruppe, gør man det let for brugerne 
at identificere sundhedspersonerne. 
Når en sundhedsfaglig gruppe bliver 
autoriseret, er det kun denne gruppe, 
der må bruge den faglige titel. Det er 
altså kun dem, der er uddannet og 
autoriseret som enten læge, sygeple-
jerske, radiograf eller fodterapeut, der 
må benytte disse titler.

Hvorfor søge om at autorisere 
social- og sundhedsassisten-
terne?
Social- og sundhedsassistenterne 
varetager i dag selvstændigt mange 
forskellige og komplekse opgaver i 

forbindelse med undersøgelse, be-
handling og pleje af patienterne. Ud-
førelsen af mange af disse opgaver kan 
indebære fare for patienten. Derfor er 
det nødvendigt, at de faglige kvalifi-
kationer er i orden, og at opgaverne 
udføres omhyggeligt og samvittig-
hedsfuldt. En autorisation af social- og 
sundhedsassistenterne vil betyde:

* At kun uddannede og autoriserede 
social- og sundhedsassistenter må 
bruge titlen »social- og sundhedsas-
sistent«. 
* At Sundhedsstyrelsen vurderer, om 
uddannelsen til social og sundhedsas-
sistent, giver mulighed for at udvikle de 
ønskede kvalifikationer. 
At det bliver anerkendt, at virksomhe-
den som social- og sundhedsassistent 
indebærer selvstændighed og patient-
kontakt. 
* At det udtrykkeligt bliver pålagt auto-
riserede social- og sundhedsassistenter 
at udvise omhu og samvittighedsfuld-
hed i arbejdet. 
* At de autoriserede social- og sund-
hedsassistenter arbejder under tilsyn 
af Sundhedsstyrelsen, som også holder 
et særligt skærpet tilsyn med personer, 
der har fået flere irettesættelser. 
At Sundhedsvæsenets Patientklage-
nævn kan tildele irettesættelser eller 
indstille til at tiltale en social- og sund-
hedsassistent efter autorisationsloven 
eller straffeloven. 
* At autorisationen – og dermed retten 
til at arbejde som social- og sundheds-
assistent kan fratages eller begrænses 
i tilfælde af manglende faglig kompe-
tence, sygdom, misbrug med mere. 
* At Sundhedsstyrelsen kan give en so-
cial- og sundhedsassistent påbud om 
at ændre adfærd. 
* At privatpersoner kan få oplyst om en 
person er autoriseret social- og sund-
hedsassistent eller ej. 
* At autoriserede social- og sundheds-
assistenter bliver internationalt an-
erkendt, og det bliver muligt at øge 
mobiliteten landene imellem.

Hvem kan bevillige en autori-
sation af  en faggruppe?
En autorisation vedtages i Folketinget 
ved lov. Forud for en vedtagelse an-
søger man Sundhedsstyrelsen om en 
autorisationsordning.

Det er denne ansøgning, som social- 
og sundhedssektoren arbejder med 
at udforme ud fra de kriterier, man 
normalt ligger til grund for en auto-
risation.

Hvilke kriterier ligger man 
normalt til grund for en 
autorisation?
Man lægger hovedsagelig vægt på de 
følgende fire områder:
uddannelse 
selvstændighed og patientkontakt 
farlighed for patienterne 
behovet for titelbeskyttelse

Uddannelse
Kravet til uddannelsen er, at den skal 
være offentligt reguleret og sætte 
Sundhedsstyrelsen i stand til at vur-
dere, om de uddannede har de nød-
vendige kvalifikationer til at udøve 
den sundhedsfaglige virksomhed.

Selvstændighed og
patientkontakt
Man vurderer, om faggruppen udeluk-
kende arbejder som en anden autori-
seret faggruppes medhjælper, eller om 
faggruppen også arbejder selvstændigt 
og foretager selvstændige valg i forbin-
delse med undersøgelse, behandling 
eller pleje.

Farlighed for patienten
Hvis en faggruppe arbejder selvstæn-
digt med patientkontakt, vurderer 
man, om arbejdet kan have skadelige 
konsekvenser for patienten. Det vil alt-
så sige, at man ser på arbejdets mulige 
farlige karakter. Eksempler herpå er: 
selvstændigt at administrere forskellige 
former for pn – medicin, selvstændigt 
at handle på en vurdering af en pa-
tients risiko for at begå selvmord eller 
selvstændigt at nedlægge ernærings-
sonde og varetage sondeernæringen.
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Behovet for titelbeskyttelse
Man beskytter en titel, for, at forskel-
lige brugere kan vide, at den som 
bruger titlen også opfylder de ud-
dannelsesmæssige betingelser. Der-

med ved brugerne, hvad man kan 
forvente af den pågældende fagligt. 
Brugerne er i denne forbindelse både 
ansættende myndigheder, patienter, 
klienter og borgere. 

Ud over de nævnte kriterier skæver 
man også til, om faggruppen er auto-
riseret i lande, vi normalt sammenlig-
ner os med.

Kvalitetsudvikling som obligatorisk fag 
i de grundlæggende social- og 
sundhedsuddannelser
Af konsulent Lea Groth-Andersen, FOA

Det nationale råd for kvalitetsudvik-
ling i sundhedsvæsenet har udarbejdet 
en strategi for kvalitetsudvikling, som 
inddrager de væsentligste områder i 
patientbehandling og pleje.

Kvalitetsudvikling som sundheds-
professionel kompetence er et af 

hovedområderne i strategien, og kva-
litetsudvikling indgår derfor som obli-
gatorisk fag i de mellemlange og lange 
videregående sundhedsuddannelser. 
(Lægeuddannelsen, sygeplejerskeud-
dannelsen, jordemoderuddannelsen 
med flere).

Sundhedsstyrelsen har nu efter an-
modning fra Social- og sundhedssek-
toren rettet henvendelse til Udvalget 
for De grundlæggende Social- og 
Sundhedsuddannelser for at anmode 
om, at kvalitetsudvikling også indar-
bejdes som obligatorisk fag i disse ud-
dannelser.

Imagekampagne på social- og sundhedsområdet 
For at styrke det image og den stolthed, 
der knytter sig til job og uddannelse 
inden for SOSU-området gennemfører 
Arbejdsmarkedsrådet for Storkøben-
havn, Københavns Kommunes Koor-
dinations-udvalg og Københavns Amt 
en imagekampagne i samarbejde med 
SOSU-skolerne i Københavns Amt og 
Københavns Kommune. 

Hovedbudskaberne i kampagnen; at 
jobbet som SOSU-medarbejder kræ-
ver mere mod, betyder mere og fører 
til mere, end man umiddelbart tror, 
kommer fra medarbejdere på området.  
’Modellerne’ og situationerne på kam-
pagnens billeder er ’rigtige’, fordi det 
har været vigtigt at vise, at den virke-
lighed, SOSU-medarbejdere færdes i, 
er mere attraktiv, end mange tror. 

Kampagnen er to-delt. Denne ene del 
retter sig mod offentligheden og løber 
af stablen i uge 39-40 med hængeskilte 
i bus og tog, plakater, annoncer, bro-
churer og postkort samt hjemmesiden 
www.modtilmennesker.dk. Denne del 
af kampagnen kulminerer, når SOSU-
skolerne åbner dørene til åbent hus 
arrangementer for alle interesserede 
tirsdag 5. oktober 2004 kl. 17-20. 

Kampagnens anden del retter sig mod 
alle dem, der allerede har valgt en kar-
riere inden for SOSU-området. Der er 
sendt kampagnematerialet ud til samt-
lige SOSU-arbejdspladser, og der er 
afholdt imageworkshops med bl.a. ele-
ver, lærere og studievejledere tilknyttet 
uddannelserne. Fokus har her været, 
hvordan de, der allerede er på SOSU-

området, selv kan gøre meget for at 
styrke områdets image. De forskelli-
ge workshops har indtil videre blandt 
andet resulteret i undervisningsmate-
riale om sosu-medarbejdernes faglige 
identitet, der er udviklet koncepter for, 
hvordan SOSU-uddannelserne styrker 
deres social-faglige miljø, og åbent hus 
arrangementer er blevet nytænkt med 
eleverne som de bærende kræfter. 

Målet med kampagnen er at bidrage 
til at imødegå den mangel på faglærte 
social- og sundhedsmedarbejdere, der 
kan blive en realitet i fremtiden. Alle-
rede i dag opleves jobbet som SOSU-
medarbejder på mange måder givende 
for dem, der er beskæftiget inden for 
området. Og det er denne stolthed og 
glæde over faget, kampagnen videre-
formidler.

Arbejdsklimaundersøgelser (AKU) i psykiatrien 
Arbejdsmedicinsk Klinik er ved at 
gennemføre et forskningsprojekt om 
arbejdsklima og sygefravær.

Såfremt psykiatriområdet ønsker at 
deltage i dette projekt, skal psykiatrien 

inden 1. marts 2005 have gennemført 
en arbejdsklimaundersøgelse.

Psykiatriledelsen ønsker at Psykiatrien 
i Århus Amt deltager i dette forsknings-
projekt og der skal i konsekvens heraf 

inden 1. marts 2005 foretages en ar-
bejdsklimaundersøgelse. 

Yderligere information om AKU kan 
du få hos din sikkerhedsrepræsen-
tant.
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Voksen- og efteruddannelse skal være 
en rettighed
 Forbundet af Offentligt Ansatte er pa-
rat til at gribe regeringens udfordring 
om at satse massivt på voksen- og ef-
teruddannelse i de kommende år.
 
FOA var i lighed med andre LO-, 
FTF- og AC-organisationer i dag til 
trepartsmøde hos statsministeren på 
Marienborg om temaet.
 
»Jeg finder det helt grundlæggende, at 
det er en rigtig tanke, at det er en fæl-
les udfordring for både staten og ar-
bejdsmarkedets parter at satse massivt 
på voksen- og efteruddannelse. Gribes 
sagen rigtigt an, så kan en kommende 
satsning på kompetenceudvikling og 
livslang uddannelse være et af de af-
gørende elementer, der fremtidssikrer 

vores velfærdssamfund,« siger FOAs 
forbundsformand Dennis Kristensen.
 
FOA mener ikke, at voksen- og ef-
teruddannelse skal træde i stedet for 
eksempelvis lønstigninger ved kom-
mende overenskomstforhandlinger.
 
»Men statsministeren har på dette felt 
trukket i land - og det lyder ikke læn-
gere, at det er et enten eller. Det bør 
arbejdsmarkedets parter vide at kvitte-
re for. Jeg finder, at det er en rigtig idé 
at indskrive rettigheder for voksen- og 
efteruddannelse i overenskomsterne. 
Det er ikke et projekt, der løses ved én 
enkelt overenskomstforhandling, men 
det er i lighed med spørgsmålet om 
arbejdsmarkedspensionerne et tema, 

der skal udbygges hen over årene,« 
mener Dennis Kristensen.
 
»Den kommende kommunalreform vil 
flytte både job og indhold i jobbene 
for flere hundred tusinde ansatte. Al-
le ansatte bør naturligvis kunne følge 
med jobbene - og satsningen på kom-
petenceudvikling og uddannelse ser 
jeg også som et fælles projekt, der vil 
være til gavn for både ansatte og for 
kvaliteten i de offentlige velfærdsydel-
ser« siger Dennis Kristensen.
 
I FOAs krav til vinterens kommende 
overenskomstforhandlinger på det 
kommunale område er der udtaget 
krav om ret til efteruddannelse.

Opskoling til social- og sundhedshjælper og 
social- og sundhedsassistent
Af konsulent Lotte Meilstrup

Opskolingsundersøgelsen, som blev 
gennemført i foråret 2004, er nu fær-
digbearbejdet. Resultaterne af under-
søgelsen forligger i form af en pjece.

I foråret 2004 udsendte forbundet et 
spørgeskema til de medlemmer, som 
er uddannet hjemmehjælper, plejer, 
sygehjælper eller plejehjemsassistent 
og som endnu ikke var opskolet til so-
cial- og sundhedshjælper og social- og 
sundhedsassistent, for at afdække om 
der fortsat var et behov for at holde 
liv i denne uddannelse. Fra ministeriets 
side var der nemlig overvejelser om at 
udfase tilbuddet.
Ca. 33.000 personer blev spurgt, og 
6 ud af 10 besvarede spørgeskemaet. 
Ud fra svarene skønnede forbundet, at 
der mindst var 3000 medlemmer, der 
gerne ville opskoles og endnu flere var 
i tvivl. Tvivlen kunne man komme til 
livs, ved fx at give flere informationer 
om opskolingsuddannelsen og dens.
Ud fra resultaterne kan man læse, at 
en af de største barrierer for at fra-
vælge ddannelsestilbuddet er en be-
kymring om at gå ned i løn, men også 

at arbejdsgiver har stillet sig vejen for 
at medarbejderens opskolingsønske 
kunne ske fyldest.
Netop nu er forbundet udkommet 
med pjecen: »Opskoling til social- og 
sundhedshjælper og social- og sund-
hedsassistent«. Pjecen sætter bl. a. fo-
kus overfor arbejdsgiverne på, at der 
stadig er så mange personer blandt 
»de gamle« faggrupper, der har behov 
for en opskolingsuddannelse. At ud-
dannelsen udvikler medarbejderen, 
gavner arbejdspladsen som helhed, 
og ikke mindst kommer det borgeren 
til gode i sidste ende.

Pjecen indeholder et regneeksempel 
på, hvor meget det koster en kommu-
ne at sende en sygehjælper på opsko-
ling til social- og sundhedsassistent, og 
det fremgår tydeligt af eksemplet, at 
det er overordentligt billigt at uddanne 
en sådan medarbejder.

Sidst i pjecen er et interview med en 
sygehjælper der blevet opskolet til so-
cial- og sundhedsassistent, og hvilken 
personlig betydning det har givet for 

hende. Der er ligeledes et interview 
med en områdeleder, der vægter be-
tydningen af den stigende faglighed og 
kompetencetilførsel til arbejdspladsens 
fælles bedste, og det løft i kvaliteten 
af plejen til den ældre borger, som en 
mere kompetent opskolet medarbej-
der har tilført.
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FOA Job udvider med nye søgeredskaber:
CV-administration og jobagent 
 
Siden 1. januar i år har alle medlem-
mer haft adgang til at finde nyt job på 
FOA Job. 
 
Fra i dag mandag den 25. oktober 
rummer FOA Job som noget nyt dis-
se søgeredskaber: Job-søgning via cv 
gennem en jobagent, der løbende 
modtager e-mail om ønskejob. 
 

CV står for curiculum vitae og inde-
bærer, at man kan skrive om job-er-
faring og uddannelses-baggrund samt 
personlige oplysninger.
 
Ved at indtaste et jobønske og et 
geografisk område fås adgang til de 
mere end 7.000 daglige jobannoncer, 
der gør FagJob (som FOA Job er en 

del af) til landets største elektroniske 
jobportal. 

Læs mere  på www.foa.dk/foajob

Natarbejde og risiko for abort 
I forbindelse med et projekt om »Bedre 
sundhed for mor og barn« har Center 
for Epidemiologisk Grundforskning 
foretaget en undersøgelse af en even-
tuel sammenhæng mellem forskellige 
typer af arbejdstidsplacering og job-
stress under graviditeten og risikoen 
for abort. 

Undersøgelsen omfatter omtrent 60% 
af alle gravide kvinder i Danmark i 
perioden februar 1998 til august 2001. 
I undersøgelsen indgik således i alt 
41.769 gravide kvinder, heraf var de 
420 i fast nattevagt. 

Det totale antal aborter var 538, heraf 
var de 11 hos gravide kvinder med 
fast nattevagt. 

Risikoen for abort blev undersøgt i 
forhold til følgende typer af arbejds-
tidsplacering: 
* Dagarbejde 
* Fast aftenarbejde 
* Fast natarbejde (gennemsnit 14 nat-
tevagter pr. måned) 
* Roterende skift uden natarbejde og 
roterende skift med natarbejde (gen-
nemsnit 4 nattevagter pr. måned) 

Resultaterne tyder på, at fast natarbej-
de under graviditeten øger risikoen for 
at abortere, sammenlignet med andre 
typer af arbejdstidsplacering. Der var 
således 85% større risiko for abort for 
kvinder med natarbejde ende for kvin-
der med dagarbejde. 

Det skal bemærkes, at resultatet kun 
netop er statistisk signifikant. Hvis der 

havde været 10 aborter i stedet for 11, 
ville der ikke have kunnet været på-
vist en statistisk sammenhæng mellem 
natarbejde og risiko for abort. 

Resultat af undersøgelsen er dog sam-
tidig i overensstemmelse med 4 ud af 
5 tidligere udenlandske .studier om 
samme problematik. 

Jobstress blev i undersøgelsen vurderet 
som kombinationer af »arbejdskrav« og 
»indflydelse på arbejdsopgaverne«. 

Undersøgelsen viser ingen sammen-
hæng mellem abort og jobstress under 
graviditeten. Dette er i overensstem-
melse med de fleste tidligere studier. 

Dog antyder resultaterne, at en kom-
bination af høje arbejdskrav og lav 
indflydelse på arbejdsopgaverne for 
gravide med fast natarbejde yderligere 
øger risikoen for abort. Dette resultat 
er dog behæftet med betydelig usik-
kerhed. 

Årsagen eller årsagerne til de fundne 
sammenhænge er ikke kendt. 

Natarbejde og brystkræft 
Fælles-MEDudvalget (FMU)har tid-
ligere drøftet den mulige sammen-
hæng mellem natarbejde og risikoen 
for brystkræft - senest på Fælles-MED-
udvalgets døgnseminar den 24. - 25. 
april 2003. 

Det er besluttet, at afvente resultater-
ne af igangværende undersøgelser om 
sammenhængen mellem natarbejde og 

brystkræft hos bl.a. Kræftens Bekæm-
pelse og Center for arbejdstidsforsk-
ning ved Arbejdsmedicinsk Klinik, 
Ålborg Sygehus. 

Status på spørgsmålet om natarbejde 
og brystkræft er, at tidligere undersø-
gelser, herunder en undersøgelse fra 
Kræftens Bekæmpelse indikerer, at 
kvinder, der har nat- og skifteholds-
arbejde, kan have en øget risiko for 
brystkræft. 

En enkelt amerikansk undersøgelse fra 
juni 2003 viser, at sygeplejersker med 
skiftende vagter, der har arbejdet i fa-
get i mere end 15 år, har 35% forøget 
risiko for tyk- og endetarmskræft. 

Kræftens Bekæmpelse har oplyst, at de 
igangværende danske undersøgelser 
ikke er tilendebragt, og at man derfor 
ikke endnu kan sige noget endeligt om 
sammenhængen mellem natarbejde 
og brystkræft eller andre kræftformer. 
Kræftens Bekæmpelse har som nævnt 
flere initiativer i gang og forventer re-
sultater i slutningen af 2004. 

Når der foreligger nye resultater om 
sammenhængen mellem natarbejde 
og brystkræft eller andre kræftfor-
mer, vil Fælles- MEDudvalget blive 
orienteret. 

Det kan i øvrigt oplyses, at Århus Amts 
BST inden for kort tid vil tilbyde amtets 
arbejdspladser at være behjælpelige 
med at gennemføre helbredssamtaler 
for medarbejdere i natarbejde. 
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Fremtidig organisering og finansiering af 
arbejdsmiljøarbejdet i Århus Amt
Drøftelse på Fælles-MEDudvalgets (FMU) møde den 03.12.04

Økonomiudvalget har den 16. august 
2004 drøftet to modeller for den frem-
tidige organisering og 
I finansiering af arbejdsmiljøarbejdet 
i Århus Amt fra 1. juli 2005, herunder 
særligt opgaver for og 
finansiering af Århus Amts BST. 

Økonomiudvalget tilkendegav på mø-
det, at man ønsker at opretholde en 
intern arbejdsmiljøafdeling i Århus 
Amt, som rar til opgave dels at va-
retage tværgående initiativer og dels 
at udføre konkrete forebyggende til-
tag på driftsområde- og institutions-/
afdelingsniveau. 

Økonomiudvalget besluttede samtidig 
at sende to modeller vedrørende or-
ganisering og finansiering af arbejds-
miljøindsatsen i Århus Amt til høring 
i amtets MEDudvalg. 
Forskellen mellem de to modeller er, at 
Århus Amts BST i model 1 skal vareta-
ge den autoriserede rådgivning, mens 
denne opgave udliciteres i model 2.  

Høringen i MEDudvalg er nu tilende-
bragt, og det fremgår afhøringssva-
rene, at driftsområderne og stabene 
generelt er meget positive overfor 
etableringen af den interne arbejds-
miljøafdeling, men at der er forskellig 
opfattelse af, hvilken af de to modeller 
for autoriseret arbejdsmiljørådgivning, 
der er bedst. 
Psykiatrien i Århus Amt har peget 
model 1.. 

Der skal gøres opmærksom på, at Ar-
bejdstilsynet på et møde med Århus 
Amt har tilkendegivet, at Århus Amts 
BST ikke vil kunne varetage autorise-
ret arbejdsmiljørådgivning for arbejds-
pladser i 
Århus Amt, selvom Århus Amts BST 
bliver godkendt som autoriseret ar-
bejdsmiljørådgiver, idet 

Århus Amts BST ikke er en selvstæn-
dig juridisk enhed. Det betyder, at 
man ikke kan organisere den autori-
serede arbejdsmiljørådgivning som en 

»ren« intern funktion, som beskrevet i 
model!. 

Direktionen har på et møde den 27. 
oktober 2004 besluttet, at der ikke skal 
oprettes en juridisk selvstændig enhed 
til at varetage den autoriserede ar-
bejdsmiljørådgivning i Århus Amt, men 
at Århus Amt kontakter Viborg Amt for 
at undersøge, om de er interesseret i 
en gensidig bytteordning vedrørende 
påbudt autoriseret arbejdsmiljørådgiv-
ning foreløbig indtil udgangen af2006, 
idet etableringen af en sådan bytte-
ordning omkring autoriseret arbejds-
miljørådgivning vil give Århus Amt et 
erfaringsgrundlag for, hvordan man 
mest hensigtsmæssigt kan organisere 
den autoriserede arbejdsmiljørådgiv-
ning i den kommende region.  

Fælles-MEDudvalget har drøftet de 
to modeller og tilslutter sig model 1 
i et høringssvar til brug for Økono-
miudvalgets endelige behandling af 
sagen. 

Hjort Frederiksen bøjer sig for arbejdsgiverne
Beskæftigelsesminister Claus Hjort 
Frederiksen har bøjet sig for pres 
fra arbejdsgiverne og vil nu pålægge 
lønmodtagerne et ansvar for, at de 
overholder arbejdsmiljøloven. Men ar-
bejdsgiverne bør ikke fritages fra det 
objektive ansvar i forhold til at over-
holde arbejdsmiljøloven. Det mener 
Inger Bolwinkel, forbundssekretær i 
Forbundet af Offentligt Ansatte.

„Jeg synes, det beskæftigelsesmini-
steren gør, virker ynkeligt. I forvejen 
har arbejdsgiverne ledelsesretten på 
arbejdspladserne, og dermed er det 
ledelsens ansvar at arbejdet er tilret-
telagt, så det kan udføres sikkerheds- 
og sundhedsmæssigt forsvarligt,« siger 
Inger Bolwinkel. Og hun fortsætter:

„Inden for det offentlige område er 
medarbejdernes arbejdssituation pres-

set til det yderste, og det vil være helt 
horribelt, at de kan drages til ansvar, 
for at de ikke overholder arbejdsmil-
jøloven. Hvis loven ændres, vil vores 
medlemmer føle det som et dilemma 
og et ekstra pres. Eksempelvis skal 
hjemmehjælpere være to til at løfte 
en ældre borger, eller de skal bruge 
hjælpemidler. Hvis de ikke gør det, 
pådrager de sig efter ministerens ud-
spil et ansvar i forhold til loven, med 
bøder og lignende til følge.«

„Hvis medarbejderne ikke overholder 
arbejdsgivernes tilrettelæggelse af ar-
bejdet, kan det medføre tjenstlige iret-
tesættelser og i sidste ende medføre 
afskedigelse. FOA vil derfor appellere 
til ministeren om at tænke sig om en 
ekstra gang. Det objektive ansvar, som 
det er defineret nu, er i balance med 
den ret, som arbejdsgiverne har, til at 

lede og fordele arbejdet,« slutter Inger 
Bolwinkel
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Systematisk fravalg af arbejdsopgaver 
Denne artikel er skrevet af journalist Niels Stoktoft Overgaard til bladet Arbejdsmiljø og er her gengivet med hans 
tilladelse.

Vestjysk psykiatrisk afdeling har på 
grund af arbejdspres været præget 
af nedslidning og udmatning, og nu 
prøver ledere og medarbejdere at for-
bedre det psykiske arbejdsmiljø. Men 
der et mange vanskeligheder at kom-
me igennem. 

Har du prøvet at have flere 
arbejdsopgaver, end arbejdstiden 
rækker til? Hvad skal man så lade 
ligge? Hvad forventer arbejdsgiveren? 

Den situation oplever ansatte på psy-
kiatrisk afdeling i Holstebro jævnligt, 
og nu har de prøvet at sætte systema-
tik i prioriteringen. De har skabt en 
såkaldt fravalgspyramide - efter kost-
pyramidens model. Den er hængt op 
synligt for alle. Hvis der på en vagt 
pludselig indlægges to nye krævende 
patienter, så kan medarbejderne se, 
hvilke opgaver de bedst kan springe 
over. De vælger fra toppen. 

Men de basale opgaver i bunden skal 
de helst nå altid. De er i pyramiden 
forsynet med påskriften »Bør ikke fra-
vælges«. Ligesom vi i kostpyramiden 
helst skal have mælk hver dag. 

Fravalgspyramiden er en ide, som kan 
bruges i alle brancher. Den kræver for-
beredelse med at prioritere opgaverne, 
men derefter vil den være en lettelse 
for både ledelse og ansatte med færre 
konflikter om, hvad der er lavet eller 
ikke lavet. 

Stort arbejdspres 
Fravalgspyramiden er et af forsøgene 
på at forbedre det psykiske arbejds-
miljø på afdelingen i Holstebro. Der 
har i længere tid været et stort arbejds-
pres, som har ført til en nedslidning 
og udmatning af de ansatte. Et andet 
problem har været manglende indfly-
delse, og samlet har det resulteret i et 
større sygefravær. 

Med hjælp fra blandt andet Nordvest-
jysk BST har afdelingen forsøgt at dre-
je udviklingen. Samtlige medarbejdere 
på sengeafsnittet har deltaget i et for-
løb, hvor de har fået større viden om 
psykisk arbejdsmiljø og om, hvordan 
de kan handle. 

Samtidig har fire mellemledere delta-
get i nogle sessioner med en konsulent 
udefra. Det skulle styrke dem i deres 
roller som ledere, og de har blandt an-
det fundet ud af, at de skal være mere 
enige og tydelige i deres meldinger 
til medarbejderne om, hvad. der skal 
prioriteres. 

Kan ikke stå alene 
Fravalgspyramiden er meget håndgri-
belig og iøjnefaldende, men den kan 
ikke stå alene. Arbejdsopgaverne er 
inddelt i tre lag, men når der på en 
aften skal trækkes noget ud, så kan 
forskellige faggrupper have forskellige 
meninger om, hvad der skal fravæl-
ges. Ergoterapeuten mener måske, at 
oprydningen kan vente, mens social- 
og sundhedsassistenten synes, det er 
bedre at springe over nogle aktiviteter 
med patienter. 

Ergoterapeut Leif Julius ser også en 
mulig fare i pyramiden: Hvis det fører 
til, at kun det basale arbejde udføres. 
At det groft sagt kun kommer til at 
handle om at give patienterne medi-
cin og mad. 
- Det kan ende med, at vi kun bare lige 
overlever fra dag til dag, frygter han. 

Ledere skal hjælpe 
- Mange ansatte er oppe mod deres 
egne tanker, holdninger og ambitioner 
om, hvad de skal nå. Her skal vi hjæl-
pe med at prioritere siger souschef, 
sygeplejerske Else Godballe. Vi skal 
bistå med at sætte realistiske mål. 
Måske tror de ansatte, at mellemle-
derne har højere forventninger til dem, 
end de faktisk har. Det mener sous-
chef, sygeplejerske Tut Steffensen er 
tilfældet i nogle situationer. Også der-
for er det vigtigt at få ledelsens hold-
ninger tydeliggjort. Det forsøger de 
fire nu allerede ved introduktionen 
for nyansatte. 

- Vi er også blevet klar over, hvor vig-
tigt det er, at vore meldinger er ens. 
Hvis vi siger lidt forskelligt, skaber det 
selvfølgelig usikkerhed, beskriver Tut 
Steffensen. 

Tydeligt mandat 
Afsnittet har 32 senge, men afdelingen 
bestræber sig på, at højst 29 skal være 
belagt. Det er en akut modtageafde-
ling, og ingen ved, hvor mange nye 
der kommer i nat. På en dag sidst i 
august lå der 33, men i en længere 
periode har tallet i gennemsnit været 
24. Der er gjort en del med behandling 
i eget hjem for at holde behovet for 
indlæggelser nede. En stor del af pa-
tienterne er depressive, andre psykoti-
ske, maniodepressive eller skizofrene. 
70 procent er genindlæggelser. 

Afdelingen beskæftiger godt 50 perso-
ner, den største gruppe er sygeplejer-
sker. Grundfremmødet ligger på cirka 
ti om dagen, syv om aftenen og fem 
om natten. Hver dag ved middagstid 
tages der stilling til, om der er behov 
for at kalde ekstra ind. 
- Vi har nu også fået tydeliggjort vagt-
holdenes mandat til selv at kalde 
ekstra personale, hvis der opstår en 
spidsbelastning. Det var måske lidt 
usikkert før, men nu er det klargjort, 
hvad de kan gøre, siger afdelingssy-
geplejerske Ann Pejs. 

I en periode har afdelingen haft en 
del udskiftning af personale. Det har 
forstærket problemerne. Det har stor 
betydning for de ansatte, at der er 
nok ”gamle” i vagt. Hvis nye står ale-
ne, skaber det nemt angst. Adskillige 
patienter kan reagere og nogle også 
voldsomt. 
- Der bliver brugt meget energi på, 
hvem man skal i vagt med næste 
gang, fortæller afdelingsergoterapeut 
Anita Svendsen. Vi er nødt til endnu 
hurtigere end hidtil at give nyansatte 
uddannelse, som ruster dem. 

Fra viden til handling 
Både ledere og medarbejdere priser 
de kompetencer, som de fik hos BST. 
For nogle var der måske ikke så me-
get decideret ny viden, men forløbet 
var præget af en holdning om, at det 
skal føre til handling. At man skal se 
sig selv som en del af arbejdsmiljøet. 
At man selv kan præge og ikke bare 
skal vente på andre. 
Sammen med BST blev der konkre-
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tiseret to projekter, som der skulle 
arbejdes videre med. Dels »Opgave-
afklaring- samarbejde/tværfaglighed« 
dels »Daglig planlægning - ny patient 
hvad gøres så, planlægge middagspau-
se, miljøterapi«. Meningen var, at to 
arbejdsgrupper skulle arbejde videre 
med de emner, men der har manglet 
tilslutning, og arbejdet er ikke kom-
met i gang.

Det har undret lidt. Hos BST var der 
stor energi og aktivitet blandt delta-
gerne. Men der har været flere forskel-
lige projekter på afdelingen på samme 
tid. Nogle sat i gang af udefrakom-
mende krav. 

- Der er kørt for meget på, og tingene 
er ikke blevet fulgt op, siger social- 
og sundhedsassistent Selma Hansen, 
der er medlem af arbejdsmiljøudval-
get. Vi havde svært ved at se, hvor de 
forskellige aktiviteter hørte til, og hvor 
de blev af. 

Svært at samle 
Samtidig har det været svært at samle 
arbejdsgrupper, når medarbejderne er 
fordelt på skift 24 timer i døgnet, syv 
dage om ugen. Nok får folk betalt time 
for time for at dukke op til møder, men 
for nogle er det svært at skulle ind om 
formiddagen, hvis de skal møde igen 
i aftenvagt.  Formanden for arbejds-
miljøudvalget, chefpsykolog Carsten 
Lund, er klar over, at der i lignende 
tilfælde fremover skal afsættes ressour-
cer til, at medarbejdere kan gå ind i 
den slags arbejde. 

I forhold til den første arbejdsgruppes 
emne har den overordnede ledelse ud-
arbejdet retningslinjer for samarbejdet 
mellem de forskellige faggrupper - ple-
jen og ergoterapeuterne. Det er måske 
medvirkende til, at ergoterapeut Leif 
Julius nu oplever færre kampe i dag-
ligdagen.  

Oplevelse af  afmagt 
Til gengæld har opbremsningen i ud-
viklingen efter BST -seancen ført til, 
at mange medarbejdere i dag føler si-
tuationen næsten uændret i forhold til 
tidligere. Mange oplever afmagt eller 
noget, der nærmer sig udbrændthed. 
- Det er for tit, folk siger, at »så er det 
sådan, det må være, når det ikke kan 
være anderledes”. For tit hører vi også 
udtalelser om, at »patienterne får det, 

politikerne betaler for”. Jeg synes, vi 
tilpasser os for meget og giver køb på 
for meget. Det presser os, siger Selma 
Hansen.
 
Sygeplejerske Lotte Jansen ser heller 
ikke de store forandringer. Men hun 
fornemmer, at hun er blevet bedre til at 
acceptere tingenes tilstand - og skyn-
der sig samtidig at sige, at det måske 
er for dårlig en indstilling at have. 

- Jeg har nemmere ved at affinde mig 
med, at det er så det, vi kan tilbyde. 
Jeg tror, den indstilling også breder 
sig hos andre. Hver finder sin hylde 
og mening i tingene. 
Leif Julius tror, at nyansatte måske har 
lidt nemmere ved at indordne sig un-
der forholdene. 
Det er sværere for de, der har prøvet 
standarden før i tiden. 

Usikkerhed 
Lotte Jansen føler sig aldrig decideret 
bebrejdet af sine ledere, når det er 
nødvendigt for hende at fravælge op-
gaver. Men somme tider kan hun alli-
gevel pludselig føle sig usikker: Havde 
de forventet noget andet? Hun siger: 

- Det er vigtigt med en daglig opbak-
ning, når det er nødvendigt at fravælge, 
hvis ikke det skal blive nedbrydende i 
længden. Det ville være godt at høre: 
»Sådan som situationen er i dag, må I 
gøre det mest nødvendige.« Det bliver 
sjældent sagt. 
Det er Tut Steffensen egentlig godt klar 
over. Hun tror, det er nødvendigt ofte 
at gentage den slags meldinger. Leif Ju-
lius er tilfreds med den forståelse, han 
får fra sin leder, også hvis han bliver 
presset af andre faggrupper. ,. 

- Det værste for mig er, at der skæres 
i den miljøterapi, som der tidligere 
blev lagt så meget vægt på. Det er en 
stor ændring af tilgangen til arbejdet, 
siger han. 
Carsten Lund forstår udmærket, at 
medarbejdere ud fra deres egen etik 
og holdninger sætter op, hvad de 
gerne vil yde. Det er med til at gøre 
arbejdet værdifuldt. 

- Så er det en ledelsesopgave at få 
præciseret, hvad opgaven er og få 
gjort dagligdagen meningsfuld, selv-
om der findes begrænsede ressourcer, 
siger han. 

Effekten 
Det var i efteråret 2003, aktiviteterne 
med BST foregik, og der har været 
overvejelser om at måle effekten, far 
eksempel ved at bruge Arbejdsmiljø-
instituttets spørgeskemaer om psykisk 
arbejdsmiljø. Måske kunne der også 
måles på sygedage i forhold til travlhe-
den på afdelingen. Men der har været 
mange ting i gang, og sammenhæn-
gene er komplicerede. 

- For eksempel virker det som om, folk 
holder ved, når der er pres på, men 
så måske klasker sammen, når der at-
ter kommer mere ro, fornemmer Tut 
Steffensen. 
Carsten Lund er overbevist om, at pro-
jektet har givet både ledere og ansatte 
flere kompetencer omkring psykisk ar-
bejdsmiljø. Samtidig erkender han, at 
det endnu ikke har givet det ønskede 
gennemslag. Der står tilbage at udnytte 
erfaringerne til at skabe udvikling. 
 
Kampen om middagspausen 
Et belastet psykisk arbejdsmiljø giver 
mange forskellige udslag. På psykia-
trisk afdeling i Holstebro har der for 
eksempel været meget fokus på mid-
dagspausen. Endda i så høj grad, at 
den kom til at indgå som en del af to 
projekter, som skulle sættes i gang ef-
ter BST -seancen - men som derefter 
gik i stå. Problemet er blandt andet at 
få holdt pausen. Pludselig sker der et 
eller andet, så den må skubbes. Og så 
indtræffer der noget andet. 
Sengeafsnittets fire mellemledere læg-
ger vægt på, at de ansatte får den tid 
væk fra patienterne og sammen med 
kollegerne. Det giver ro i en hverdag, 
som ellers kan være forvirret. Det giver 
mulighed for at drøfte ting med andre, 
som det ikke er muligt at tale med dår-
lige patienter om, for eksempel hvad 
der foregår derhjemme. 
I efteråret starter en større ombyg-
ning af sengeafsnittet med blandt an-
det indretning af en ny frokoststue. 
Håbet er, at det kan medvirke til en 
struktur i arbejdet, så middagspausen 
kan holdes. 
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REFERAT FRA 

BESTYRELSESMØDE FOA PSYKIATRI VIDENSCENTRET
D. 2/11-04 KL. 13-16 I PSYKIATRIKLUBBENS LOKALER
Fremmøde: 
Anna-Maria, Hanne H., Conny, Myrna, Jesper P., Susanne, Hanne C., Bent & Peter.
(Sektorformand Tine Vissing & sektornæstformand Anni Lise Jessen fra FOA Århus deltog i mødet fra kl. 13-14).
(Mødet led under at diverse mødedeltagere, bl.a. undertegnede, skulle deltage i et andet møde samtidig med ovennævnte 
møde).

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra d.14/9-04.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Rotationsprojekt.
4. Bestyrelsens fremtidige opgaver
5. Gensidig orientering.
6. Evt.

Ad 1)
Godkendes med rettelse til ad  4): ”Hanne C. og Susanne har fået bevilget 8 timers frikøb pr. bestyrelsesmøde”.

Ad 2)
Der tilføjes til punkt 4):
- Info.pjece
- Mødedatoer 2005
- Hjemmeside

Ad 3)
Conny orienterede om rotationsprojektet i Århus Kommune. Og Hanne C. orienterede ligeså fra Randers Kommune.

Ad 4)
Bent sender en mødeoversigt ud til alle for mødedatoer 2005 i bestyrelsen.
Julefrokost for bestyrelsen: d. 14/1-04.
- Besøg på Sikringen - Peter sender en ny ansøgning - svar i decmber.
- Conny, Mette og Peter melder ud på næste bestyrelsesmøde med forslag til et lokalkursus for medlemmerne.
OK ’05 - der planlægges formentlig info.møder.
- Generalforsamling for psyk.klubben: D.2/3-05 kl. 18.
- Opskolingshold til sosu-ass.: Det lykkedes at få et rent plejerhold (fra Silkeborg, Randers og Århus) på opskoling. Le-
delsen har udvist stor velvillighed med så kort varsel.
- Vingefanget: Nyt lay-out. Tlf.nr. skal rettes til. Næste blad udkommer: Jan. ’05. Deadline: 10/12-04. Der tages nye bil-
leder af TR.
- Nordisk Træf: Er flyttet til 27-29. maj 2005. Afholdes i Tallin, Finland. 20-25 kan deltage i Træffet.   
- Info.pjece: Udsat til næste møde.
- Hjemmesiden: Bent viste et forslag til, hvordan FOA Psykiatri kan bygges op. Der kom ikke en endelig afklaring - der 
drøftes videre på næste møde i bestyrelsen.
- Mødedatoer 2005 for bestyrelsen: 4. januar, 15.februar,15.marts, 26.april, 17.maj, 28.juni, (juli er mødefri), 16.august, 
20.september, 25.oktober og 15.november.

Ad 5)
Udsat til næste møde.

Ad 6)
Intet.

D. 22/11-04, pb
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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.

NAVN _________________________________________________ CPR-NR. _________________________________

ADRESSE _______________________________________________ POSTNR. /BY _____________________________

TLF. NUMMER ___________________________________________ NYT TLF. NR. ______________________________

NY ADRESSE ____________________________________________ POSTNR. /BY _____________________________

NY ARBEJDSPLADS ______________________________________ DATO____________________________________

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Moralen
Jeg var meget glad. Jeg havde været sammen med min veninde i over 
et år, så vi besluttede os, for at blive gift. Mine forældre hjalp os på 
alle måder, og mine venner opmuntrede mig, og min veninde? Hun 
var en drøm.

Der var kun en ting der bekymrede mig, og det bekymrede mig meget. Det der bekym-
rede mig var min venindes lillesøster. Min kommende svigerinde var tyve år gammel, gik 
i stramme miniskørter, og i dybt nedringede bluser. Hun ville jævnligt bukke sig ned når 
hun var i nærheden af mig, og give mig et behageligt syn af hendes bryster.

Det måtte være bevidst - hun gjorde det aldrig når hun var i nærheden af
andre. En dag bad lillesøsteren, mig komme over til dem og gennemgå bryllupsinvitatio-
nerne sammen med hende. Hun var alene da jeg kom. Hun hviskede til mig at jeg snart 
ville være gift, og at hun havde nogle følelser for mig som hun ikke kunne bekæmpe, ej 
heller VILLE bekæmpe! Hun fortalte mig at hun ville elske med mig bare en enkelt gang, 
inden jeg bandt mig til hendes søster for livet. Jeg var dybt chokeret og helt mundlam.

Hun sagde, »jeg går oven på til mit soveværelse, så hvis du har lyst til at gennemføre det 
er det bare at komme op og tage mig.«

Jeg var lamslået. Jeg stod som naglet til stedet, chokeret mens jeg betragtede hende gå 
op af trappen. Da hun nåede toppen af trappen, trak hun trusserne af og smed dem ned 
af trappen mod mig. Jeg stod der et øjeblik, så drejede jeg resolut omkring og gik mod 
hoveddøren.

Jeg åbnede døren og gik ud af huset og direkte over mod min bil. Min kommende svi-
gerfar stod udenfor. Med tårer i øjnene omfavnede han mig og sagde, »jeg er glad for at 
du bestod vores lille prøve. Vi kunne ikke ønske
os en bedre mand til vores datter.«

Historiens morale er:
Opbevar altid dine kondomer i bilen!!!
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FOA PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE

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

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

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!

PSYKIATRIKLUBBEN 
SKOVAGERVEJ 2     8240 RISSKOV      7789 3281      FAX 8617 5349

BESTYRELSEN

Formand: 
Jesper Priskorn

Næstformand:
Mette Grandjean

Kasserer: 
Bent Hvolby

Øvrige:
Anna Maria Korsgaard
Myrna Karred Larsen
Peter Bugge Nielsen
Jesper Diederiksen

Regionsrepræsentanter:
Susanne Rasmussen
Hanne Christensen
Hanne Halskov
Laila Fæster
Conny Windfeld

Socialpsykiatri Silkeborg:
Birthe Mikkelsen - Urbakken 
- tlf. 8696 9098
Pilebakken
Jannie Hansen – tlf. 8684 7869 - 23

Voksen Handicap
Forsorgshjemmet Østervang:
Jan Stubbe – tlf. 

Børn & Unge:
Claus Pedersen - afs. E - tlf. 7789 4005

Århus Kommune
Lokalpsykiatri Århus:
Fællestillidsrepræsentant 
Conny Windfeldt
Lokalpsykiatri Århus Centrum:
Conny Windfeldt – tlf. 8742 2400
Lokalpsykiatri Århus Nord:
Britt Graabæk – tlf. 
Lokalpsykiatri Århus Vest:
Anna Maria Korsgaard – tlf. 7789 6150
Lokalpsykiatri Århus Syd:
Kontakt Conny Windfeldt – tlf. 8742 2400
Caritas:
Alice Grühnspahn – tlf. 8678 5111

Odder Kommune
Rosenhuset
Annette Rasmussen – tlf. 8780 3990

Randers Kommune
Socialpsykiatri Randers:
Hanne Christensen -  tlf.

Silkeborg Kommune
Socialpsykiatri Silkeborg:
Laila Fæster – tlf.

Seniorklubben
Hans Jørn Christensen
Carl Hansen
Vita Møller
Kaj Bundgaard

Århus Amt
Hospitals- og Socialpsykiatrien:
Fællestillidsrepræsentant 
Bent Hvolby, tlf. 7789 3282
Afd. D1-D2:
Herdis Christensen – D1
tlf. 7789 2128
Afd. Dsi:
Hanne Halskov – tlf. 8722 2100
Afd. E1-E3:
Susanne Rasmussen – E2 - tlf. 8910 2741
Afd. N1-N3 samt lok.psyk. Centrum:
Bent Hvolby, tlf. 7789 3282
Afd. N6-N8
+ lok.psyk. Nord & Djursland:
Jesper Priskorn, tlf. 7789 3281
Afd. R1-R3:
Bent Lykke – R1 – tlf. 7789 2914
Afd. S1-S7 + lok.psyk. Syd & Vest:
Peter Bugge – S2 – tlf. 7789 2202
Socialpsykiatri Centrum/Nord:
Dorte Friis – tlf. 8610 7577
Socialpsykiatri Djursland:
Hanne Hansen – tlf. 7789 6050
Socialpsykiatri Syd:
Bendte Roland - Kragelund 
- tlf. 8736 1321
Socialpsykiatri Syd:
Annette Møller – Tuesten Huse - 
tlf. 7789 6030
Jonna Mortensen – Kjærsholm – 
tlf. 8692 1333
Socialpsykiatri Randers:
Hanne Guldbrandt – Flintebjerg Centret
tlf. 8640 1340 - 30
Tangkær Centret:
Aase Mortensen –  tlf. 8786 7793
Connie Jørgensen – tlf. 8786 7791

TILLIDSREPRÆSENTANTER


