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FOA-PSYKIATRI's kontor 
Du fi nder os i parken, på vejen ned til Solbakken 

på Århus Universitetshospital, Risskov. 
Overfor gartneriet  ved ”Motionshulen”.

Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside

www.foa-psykiatri.dk
Her vil du kunne se, 

hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte.

Britt Gråbæk   Jesper Priskorn

Hjemmesiden:  www.foa-psykiatri.dk
Jesper Priskorn:  jep@psykiatri.aaa.dk
Britt Gråbæk:  bgx@psykiatri.aaa.dk

Strejken er slut
Af Jesper Priskorn

Konfl ikten om en anstændig løn er 
slut, og nogle vandt – andre tabte. 
Jeg vil med det samme slå fast at Fag-
grupperne og fagligt udvalg ikke har 
lavet denne overenskomst, ej heller 
har du fået lov til at sige ja eller nej 
til forslagene inden de blev sendt til 
urafstemning.
Den berømte demokratiske proces, 
der ellers var indført i FOA – faldt 
pludselig bort…..!! – Faggrupperne 
havde ellers tydeligt og præcist sagt 
NEJ til en skævvridning mellem fag-
grupperne – det sagde vi mens vi var 
med endnu og ikke mindre en 3 gange 
– men det var FOA åbenbart ligeglad 
med. Dette er ikke fordi jeg ønsker 
at skælde FOA ud – de har nok fået 
det bedst opnåelige – men de burde 
have spurgt os først – især inden det 
blev sendt ud – nu kommer kampene 
på arbejdspladserne – de er allerede 
startet – ØV, ØV, ØV.!!
Nå men det blev en overenskomst som 
vil skabe endnu mere utilfredshed på 
arbejdspladsen – og undren over for-
skellen i lønnen.
Vi har ikke mere, lige løn for lige ar-
bejde – men nogle er blevet mere 
værd en andre.

Dette er ikke kun internt – men også 
eksternt.
Du kan nu få endnu større udbytte af 
at shoppe rundt blandt kommunale og 
regionale arbejdspladser – kommunen 
trak det længste strå og gav den høje-
ste lønudvikling de næste 3 år – hvad 
det kommer til at betyde kan man kun 
gisne om.
Det er ca. 23 år siden vi sidst var i en 
lovlig konfl ikt i danmark – fi k vi så 
nok ud af det – det vil historien vise 
– men vi fi k ikke det der var målet – 
vi fi k i stedet for ligeløn til kvindefag 

– skabt endnu mere uligeløn – men 
mere til nogle.
Der er også hele spørgsmålet om li-
gelønskommision – mon det bliver til 
noget – det vil tiden også vise.
I skrivende stund – hører jeg i radioen 
at Venstre nu vil åbne op for at udlici-
tere alle de offentlige arbejdspladser – 
herunder også de offentlige sygehuse 
– psykiatri og børnepasning mm.
Det bliver en udfordrende fremtid vi 
går i møde – mon nogen har fortrudt 
hvor de satte deres kryds ved sidste 
valg………..?
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FOA`s overenskomster og aftaler
Af Jesper Priskorn

Jeg vil forsøge at skrive om forligene og 
sammenholde de 2 forlig. Det skulle 
så være muligt at se fordelene i de 2 
forlig – og du kan så udfra det se hvor 
din fremtidige arbejdsplads med for-
del kan ligge. For der er forskelle og 
det er primært vores arbejdsgiver der 

har værdisat medarbejderne forskelligt 
både mellem faggrupperne og mellem 
arbejdsgiverne.
Det fremgår tydeligt at kommunerne 
vil give mest i løn til Social og sund-
hedsassistenterne og begge parter, 
KL og Regionerne, vil ikke værdisæt-

ter de ”gamle” faggrupper på højde 
med Social og sundhedsassistenterne 
– grøften - lige løn for lige arbejde, - 
er blevet gravet større og ikke mindre 
med dette forlig.

Aftalerne giver denne gang: Fælles for KL og Kommunerne - KTO forliget.
• Sikring af, at din løn stiger, når lønnen for privatansatte stiger, og at din løn også holder trit med prisudviklingen
• Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse
• Ret til 2-4 seniordage om året med sædvanlig løn for alle ansatte på 60-62 år.
• Nogle af FOA`s grupper får seniorfridagene allerede fra det 58. år. 
• Ret til 6 ugers barselsorlov med sædvanlig løn til fædre 
• Ret til frihed ved barns 2. sygedag med sædvanlig løn
• Forbedret kompetenceudviklingsaftale og ret til årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS)
• Funktionsløn for hvervet som tillidsrepræsentant. Konkret beløb aftales lokalt.
• Øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed

Senior
Alle ansatte på 60-61-62 år og derover 
får ret til seniorbonus, der kan omsæt-
tes til 2 - 3 - 4 seniordage om året med 
sædvanlig løn. 
Der skal være tilbud om seniorsam-
taler

Barselsorlov - gældende fra 
fødsler efter d. 31 marts 2008.
Barselsorlov til mænd 
Efter barnets 14. uge har moderen og 
faderen hver især ret til 6 ugers fravær 
med løn.
Retten til løn bortfalder, hvis den re-
serverede orlov ikke anvendes. Her-
udover har faderen eller moderen 
yderligere ret til 6 ugers barsel med 
løn.
Frihed til forældre ved barns sygdom
Frihed til forældre ved barns sygdom 
er forbedret, så du også får løn på bar-
nets 2. sygedag.
Identiske regler gælder for adoptan-
ter.

Kompetenceudvikling og ret til 
årlig MUS 
3-partsaftalen fra efteråret 2007 mellem 
regeringen, Danske Regioner og LO
indeholdt blandt andet ekstra penge til 
yderligere kompetenceudviklingsini-
tiativer i
kommunerne. De afsatte midler til for-
målet skal fordeles efter aftale lokalt.
Derudover får alle medarbejdere nu 
ret til en årlig MUS - samtale.

Tillidsrepræsentanternes vilkår
Obligatorisk funktionsløn til tillidsre-
præsentanter
Alle tillidsrepræsentanter skal have 
et løntillæg for opgaven med at va-
retage kollegernes interesser på ar-
bejdspladsen. Størrelsen af tillægget 
aftales lokalt.
Forbedrede opsigelsesvarsler for til-
lidsrepræsentanter
Opsigelsesvarslet for tillidsrepræsen-
tanter er ændret, så man nu får sit 
individuelle opsigelsesvarsel + 3 må-
neder. I dag har tillidsrepræsentanter 
mellem 5 og 6 måneders opsigelses-
varsel. Fremover vil de have 6-9 må-
neders opsigelsesvarsel.
Sikkerhedsrepræsentanterne omfattes 
også af AKUT midlerne

Løn
• Generelle lønstigninger 
   - 7,93 procent

De generelle lønstigninger indeholder 
fi re elementer.
1. Forhøjelser af lønnen.
2. Din løn reguleres på fastlagte tids-
punkter i løbet af de næste tre år - den 
såkaldte reguleringsordning. Ordnin-
gen skal sikre at din løn stiger i takt 
med de privatansattes lønstigninger.
3. FOA`s medlemmer får kompensa-
tion for manglende frynsegoder (som 
mange privatansatte har)
4. Forhøjelse af feriegodtgørelsen på 
0,45 procent.

De generelle lønstigninger 
falder sådan:
I overenskomstens første år stiger løn-
nen med 5,71 procent.
I det andet år stiger lønnen 0,93 pro-
cent.
I det sidste år stiger lønnen med 1,29 
procent. I alt 7,93 procent.
Forhøjet ATP-bidrag
Pr. 1. januar 2009 forhøjes alle ATP 
satser med 315,60 kr. årligt.

Regionen

Ret til fuldtidsstilling
Den enkelte region har pligt til at frem-
sætte tilbud om fuldtidsjob til ansatte 
med mindst 29 timer/uge, hvis den an-
satte anmoder om det. Der kan være 
tale om et fuldtidsjob, eller der kan 
suppleres med ekstra timer og opga-
ver i forhold til nuværende deltidsjob 
- kun i helt særlige tilfælde ved et af 
regionens øvrige sygehuse.
Retten til fuldtidsstilling er ikke - som 
i den generelle aftale om deltid/fuldtid 
- afhængig af om der er ledige timer 
til at fylde op med.

Hvordan får du pengene?????

Se næste side.....
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Sommerferie i Thy
På Gallo Gården Skærlund er der gode muligheder for at holde en ferie i et smukt beliggende 
landskab med en storslået udsigt.
Gården er opdelt i lejligheder af forskellige størrelser, ligger ca. 9 km. Fra Vorupør og 17 km. Fra 
Thisted.
Her er rige muligheder for at male, tegne og spille. Her er bordtennis, kroket og fi skestænger og der 
er også et par cykler
En uge koster 500 kr., hvis man ikke har arbejde og 1000 kr., hvis man har arbejde.
Ring og hør nærmere på Tlf. 77 89 36 75 / 77 89 36 80 eller benyt vores hjemmeside:
www.gallo.dk/skaerlund/

På vegne af Gallo Gårdens Skærlund-gruppe
Tine Voldby og Johannes Nielsen
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Brug motionscentret gratis
Fra 1. maj 2008 er det gratis for ansatte i Distrikt Øst at træne i motions-
centret, som ligger på Århus Universitetshospital, Risskov. Den tidligere 
”Motionshulen” er nedlagt, og driften er overtaget af Distrikt Øst. 

Tilbuddet om at træne gratis gælder 
også ægtefæller eller samlevere, lige-
som medlemmer af pensionistklub-
ben er omfattet af tilbuddet. 
For at kunne gøre brug af motions-
centeret skal du have udleveret en 
nøglebrik. Nøglebrikken udleveres af 
personalet i Informationen fra 1. juni 
mod aflevering af en underskrevet be-
kræftelse på ansættelse i Distrikt Øst. 

For at aftalen er gyldig skal den være underskrevet af både medarbejder 
og den pågældendes afdelings- eller afsnitsledelse. Aftale arket finder på 
psykiatriens hjemmeside.
Nøglebrikken er strengt personlig og må ikke overdrages til andre. Ved an-
sættelsesophør afleveres nøglebrikken i Informationen.
 Hvis du har behov for det, kan du få instruktion i brug af centrets maskiner 
af en fysioterapeut. Det sker om torsdagen fra kl. 14.30 - 16.00 efter forud-
gående booking. Bookinglisten hænger i motionscentret.

Motions-
centret 
(foto) 
ligger 
i 
bygning 
34 
med 
udsigt 
over 
parken
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Nordisk Træf  2008 – Oslo
Af Jesper Priskorn

Nordisk træf var i år et overfl ødigheds-
horn af oplæg og tak for det Norge.
Når det er sagt, var det lige før det 
var for meget – det skyldes ikke op-
læggene - men varmen, 31 grader i 
skyggen – det varmeste vejr i Oslo i 
mindst 70 år.
Varmen gav dog også mulighed for et 
dejligt ude liv – som fremgår af bil-
lederne.
Især besøget ved Gro, på Dikemark 
sykehus – som lagde hjem til et besøg 
med badning og Rejespisning fredag 
aften og nat.

Tilbage til programmet, vi blev budt 
velkommen og herefter overtog Psy-
kiater Svein Haugsgjerd, talerstolen. 
Han fortalte om forholdene for psykisk 
syge i dag og den markedsgørelse som 
foregår i Norge i dag. Det var en ry-
stende beretning – men meget lig det 
som sker i danmark i disse år – alt skal 
måles og vejes og relationsbehandling 
er en saga blot.

Efter Svein kommer lederen af den 
retsmedicinske kommission Randi 
Rosenqvist og fortalte os om forholde 
for psykisk syge kriminelle, hendes 

fortælling bragte vores sind yderlig i 
oprør – det var lige før hun beskrev 
forholdene så dårlige, at det var bedre 
at de kom i fængsel – der ville de få 
bedre forhold.

Hovedoverskriften for træffet, var 
”Det gode Asyl”, fi ndes det – det var 
bærende hele vejen igennem og dis-
kussionerne var brede – men tanken 
om at næsten alle vores sygehuse i 
Norden er bygget op omkring asyltan-
ken og relationsbehandling, som har 
været en af hjørnestene i psykiatrisk 
behandling, - Nu var på vej til at blive 
nedlagt – til fordel for en specialiseret 
symptom behandlingsmodel – som på 
ingen måde, har relationsbehandling 
eller asyl i tankerne. 
Effektivitet og dokumentation er ho-
vedhjørnestenene i denne model og 
uroen for den enkelte sindslidende 
– samt deres ve og vel, kan ligge på 
et lille sted i modellen efter vores 
mening.
Markedsgørelsen er vejen frem, for alt 
i verden – så skidt med om man har 
sjælen med og det er til gavn for det 
enkelte individ. Penge og økonomi 
betyder alt.

Reiulf Steen, tidligere formand for so-
cialdemokratiet i Norge, samt tidligere 
bruger af det psykiatriske system – har 
været indlagt med en depression, - var 
også en af oplægsholderne. Netop 
tidsfaktoren var en af hans påstande 
– der bliver jo overhoved taget hen-
syn, til det man har vist igennem årtier 
– nemlig det, at en sindslidelse kræver 
tid for at heles….. – nej, nu er det ef-
fektivitet vi bliver målt på – gennem-
snitsindlæggelsestider etc.
Vi hørte også om misbrugsbehand-
lingen i Norge, til stor glæde for de 
opsøgende medarbejdere som deltog 
fra Århus kommune, et område det fi k 
meget med hjem fra.
Et besøg på en misbrugsinstitution, 
hvor vi hørte om deres arbejdsmo-
deller.
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Vi besøgte desuden en børnepsy-
kiatrisk afdeling hvor psykiater Finn 
Magnussen fortalte om sine mange år i 
psykiatrien og hans kamp for børnene 
og deres forhold. Han havde heller ik-
ke mange rosende ord med på vejen, 
i forhold til nutiden psykiatri.
Endelig var vi på besøg og hørte om 
Norges svar på OPUS – nemlig AFP.
Det var ikke den store forskel man 
kunne spore – men det gør vel ikke 
noget.
Det der betød noget, var den støtte 
der blev lagt for dagen og det fl otte 
resultat – men straks støtten og tilbudet 
fald bort – var det ned af bakke igen 
for den sindslidende.
Altså – mangel på relationsarbejde 
– og asyl støtte.
Vi hørte selvfølgelig også oplæg fra 
de andre nordiske lande og Estland 
kunne berette om store fremskridt in-
denfor psykiatrien siden sidst – men 
at der fortsat var lang vej igen.

Vores eget bidrag var Britt Graabæk, 
som fortalte om børne arbejdet i År-
hus kommune – et oplæg hun fi k stor 
ros for. 
Så skal jeg opsummere var det nogle 
begivenhedsrige dage både fagligt og 
socialt – Der var sket en foryngelse af 
deltagerne – som lovede fortsat sam-
arbejde i fremtiden. Et samarbejde 
som vi håber på – især fordi Nordisk 
Råd tilsyneladende vil bidrage med 
økonomisk støtte – som vil gøre dette 
muligt.
Næste Nordiske Træf  er aftalt til at 
foregå på Færøerne i 2011.

Tak for et fl ot Nordisk Træf Norge. 
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Information om arbejdsmiljøtiltag på 

Århus Universitetshospital, Risskov
Risskov d. 17. juni 2008

Som opfølgning på den handleplan, der i januar/februar måned 2008 blev aftalt mellem ledelsen på Århus Universitets-
hospital, Risskov og de faglige organisationer (FOA, DSR og SL) præsenteres hermed status på det aftalte tiltag, der alle 
har som overordnet formål at forbedre arbejdsmiljøet for plejepersonalet.
Ledelsen og tillidsrepræsentanterne havde aftalt og annonceret et informationsmøde d. 12. juni, som skulle orientere 
om ovenstående. På grund af konfl ikten var det nødvendigt at afl yse informationsmødet, og i stedet har vi i samarbejde 
udarbejdet denne skriftlige status på de aftalte tiltag.

Villads Villadsen  Henrik Ørskov
Distriktschef  Fællestillidsrepr. DSR

Bent Lykke  Brian Christensen
Fællestillidsrepr. FOA Tillidsrepr. SL

1. Normeringsundersøgelse
I forbindelse med handleplanen blev 
det aftalt, at der skulle udarbejdes en 
normeringsundersøgelse, der sam-
menligner Århus Universitetshospital, 
Risskov med dels andre psykiatriske 
afdelinger i regionen og dels andre re-
gioners psykiatriske afdelinger.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe 
bestående af distriktschefen, tillids-
repræsentanter ogrepræsentanter for 
afdelingsledelsen i N, S og R.
Arbejdsgruppen har efter mange 
overvejelser valgt at gennemføre nor-
meringsundersøgelsen på to dimen-
sioner.
1. Normerede stillinger 
   (tildelt budget)
2. Forbrug af eksterne vikarer

Beregningerne er grebet an på føl-
gende måde:
Kategorier
Sengeafdelingerne er delt i tre kate-
gorier.
1. Almen psykiatri
2. Retspsykiatri
3. Gerontopsykiatri
Der sammenlignes indenfor hver ka-
tegori. For at kunne sammenligne 
sengeafsnit af forskellig størrelse er 
antallet af stillinger opgjort pr. seng, 
og ikke pr. afsnit.

Stillinger
Stillingerne er opgjort i følgende ka-
tegorier:
• Sygeplejersker 
(uden afdelingssygeplejerske)
• Plejere
• Social- og sundhedsassistenter
• Socialpædagoger

• Ergo/fysioterapeuter (kun hvis til-
knyttet sengeafsnittet direkte)

Data er fra Budget 2008 for Region 
Midtjyllands vedkommende, og for 
Region Syddanmark er der tale om 
baggrundsmateriale til Fremtidens Psy-
kiatri (psykiatriplan).
Region Syddanmark har bidraget med 
data, og der er tilsagn fra region Nord-
jylland om at de også vil bidrage til 
sammenligning. Vi har dog ikke mod-
taget materiale fra dem endnu.

Vikarforbrug - eksterne
Vikarforbruget er kun sammenlignet 
for Region Midtjylland, og viser hvor 
mange ekstra plejeressourcer afsnit-
tene gør brug af, ved siden af de nor-
merede stillinger.
Vikarforbruget er opgjort i fuldtids-
stillinger ved hjælp af en gennemsnit-
stimeløn og grundlaget er forbruget 
i 2007.
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Hvad viser normerings-
undersøgelsen?
* Afdeling N og især afdeling S ligger 
lavt i normerede stillinger i forhold til 
andre afdelinger i Region Midtjylland 
og Region Syddanmark
* I rets- og gerontopsykiatrien ligger 
afdelingerne i Risskov middelgodt
* Vikarforbruget er højt i afdeling N og 
S sammenlignet med andre afdelinger 
i regionen - formentlig for at kompen-
sere for det lavere antal normerede 
stillinger.

Hvad viser undersøgelsen 

ikke noget om?
* Normeringsundersøgelsen siger ikke 
noget om plejetyngden af patienterne 
på de sammenlignede afsnit
* Der er kun sammenlignet ple-
jepersonale. Der er således ikke 
taget stilling til antallet af andre 
ansatte på afsnittene (læger, 
sekretærer mv.), der også har 
indflydelse på hvilke opgaver 
plejepersonalet skal løse.
* Det er ikke undersøgt, hvordan 
de ambulante tilbud i distriktet 
er tilrettelagt - med andre ord: 
Hvilke typer patienter behandles 
stationært og hvilke behandles 
ambulant?

Hvad er den videre proces?
* Der arbejdes på at sammen-
ligne antallet af lægestillinger pr. 
seng på sengeafsnittene i Region 
Midtjylland
* Vi er i gang med at udarbej-
de et notat, hvor der laves en 
analyse af typer af patienter og 
forekomst af psykisk lidelse i 
befolkningen i de tre distrikter i 
regionen - samt andre relevante 
faktorer
* Endelig laves der en orientering 
til Regionsrådet om normerings-
undersøgelsen og resultat af 
den, hvor ovenstående analyse 
også er vedlagt.

2. FEA-aftaler
Det blev aftalt i handleplanen, der 
skulle laves en aftale mellem ledelsen 
på universitetshospitalet og FOA om 
Frivilligt Ekstra Arbejde (FEA).
Organisationerne og ledelsen afholdt 
møde for at indgå en sådan aftale d. 

23. januar, og der er lavet og fremsendt 
et udkast til aftale i slutningen af januar 
måned 2008.
FOA har imidlertid udsat det planlagte 
møde på grund af konfl ikten, og der er 
nu taget initiativ til at arrangere et nyt 
møde, hvor udkastet kan drøftes.
Der er på nuværende tidspunkt så-
ledes ikke indgået en FEA-aftale for 
medlemmer af FOA.
DSR har en aftale på regionsniveau 
om FEA, som også kan anvendes her 
på hospitalet.

3. Projekt Arbejdsmiljø
Projekt Arbejdsmiljø står netop nu 
overfor at blive skudt i gang. Formålet 
er, at sætte fokus på nogle af de te-
maer, som er problematiske i forhold 
til det psykiske arbejdsmiljø. Der er 
defi neret tre overordnede temaer, som 
projektet tager udgangspunkt i:

3. Balancen mellem arbejdsmængde/
opgaver og ressourcer
4. Sikkerheden i forhold til patien-
terne
5. Kompetenceudvikling for ledere og 
medarbejdere

Projekt Arbejdsmiljø baserer sig på en 
grundtanke om, at det er lokalt ude 
på de enkelte afsnit man ved hvilke 
temaer, der skal arbejdes med - og 
hvordan - for at forbedre det psykiske 
arbejdsmiljø. Projektet er derfor orga-
niseret således, at det enkelte afsnit 
får tilknyttet en ekstern konsulent, og 
der nedsættes en lokal styregruppe 
bestående af både ledelses- og med-
arbejder repræsentanter fra afsnittet. 
Konsulenten og styregruppen skal så 
sammen udvikle og iværksætte det 
konkrete projekt, som vurderes bedst 
at understøtte netop deres afsnit i ar-
bejdet med at forbedre det psykiske 
arbejdsmiljø.

Hvem skal deltage i projektet?
Der er i alt 5 afsnit som får mulighed 
for at deltage i Projekt Arbejdsmiljø, 
idet der udpeges 1 afsnit fra hver af 
de kliniske afdelinger i Distrikt Øst, 
dvs afdeling S, N,  R, D & Randers. 
Udpegningen sker på baggrund af en 
drøftelse på LMU. 
På sigt er ideen med Projekt Arbejds-
miljø, at de gode erfaringer fra de 5 
lokale projekter skal samles op og ud-
bredes til hele Distrikt Øst.
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Projektets tidsplan
1. Afsnit til deltagelse skal være udpe-
get senest 1. juli 2008. 
2. Alle projekter skal være igang senest 
1. oktober 2008.
3. Projekterne forventes afsluttet og 
afrapporteret senest sommeren 2009.

På forsiden af intranettet fi ndes et link 
til Projekt Arbejdsmiljøs hjemmeside, 
som vil blive opdateret efterhånden 
som projektet skrider fremad. Her vil 
man eksempelvis kunne læse hvilke 
afsnit, der er udpeget til deltagelse 
i projektet, samt hvilke temaer, der 
bliver sat fokus på i de lokale pro-
jekter. 
Hvis du har spørgsmål eller kommen-
tarer til Projekt Arbejdsmiljø, så kon-
takt Mette Kjærgaard Svendsen, mps@
psykiatri.aaa.dk, tlf 77893027. 

4. Afholdelse af  perso-
nalemøder med temaet 
”Sammenhængen mellem 
ressourcer og opgaver”
Det blev også aftalt mellem de faglige 
organisationer og ledelsen på hospi-
talet, at der skulle afholdes perso-
nalemøder på alle sengeafsnit, hvor 
temaet ”Sammenhængen mellem res-
sourcer og opgaver” skulle dagsor-
denssættes.
Disse møder er afholdt i perioden 6. 
marts til 16. april, og distriktschefen 
har modtaget tilbagemeldinger i form 
af referater og opgørelser over antal-
let af deltagere i møderne fra senge-
afsnittene.
Af de fremsendte referater fremgår det, 
at der har været taget nogle gode og 
relevante diskussioner om ressourcer 
og opgaver. Men det fremgår også, at 
det er en vanskelig diskussion, og at 
der på sengeafsnittene løses mange 
opgaver, der ikke bare lader sig prio-
ritere i en bestemt rækkefølge. Det 
opfordres til, at diskussionen om res-

sourcer og opgaver fortsætter i afde-
lingerne, og at der løbende afsættes 
tid på personalemøderne til at drøfte 
emnet. Som nævnt ovenfor vil emnet 
også være centralt i arbejdsmiljøpro-
jekterne.

5. Tiltag på de enkelte 
afdelinger

Midlertidige sengelukninger
Midlertidige sengelukninger er et mid-
del til at forbedre arbejdsmiljøet, som 
både afdeling N og S har taget i brug 
i 2008. ved midlertidigt at lukke et 
antal senge på et afsnit hæver man 
normeringen på de resterende senge. 
Eksempelvis i afdeling N  opnåes der 
ved lukning af 10 senge en fremgang 
fra 1,33 plejepersonale pr. seng til 1,51 
pr. seng.

Afdeling N:
Afdeling N har fra januar til 1. maj 2008 
haft lukket 16 senge fordelt på de 5 
sengeafsnit.  Lukningen har betydet, at 
der kunne rekrutteres og oplæres nyt 
personale samtidig med, at arbejdsmil-
jøet blev prioriteret. Der var positive 
tilbagemeldinger fra personale, ledelse 
og tillidsmænd om perioden mens der 
har været lukket senge midlertidigt.

Medio maj 2008 har afdelingen meldt 
ud, at der fremover stiles efter en be-
lægningsprocent på 85. Dette er be-
sluttet på baggrund af tilkendegivelser 
fra ledelse og medarbejdere i afdelin-
gens MED-udvalg og sker for frem-
adrettet at sikre et godt arbejdsmiljø 
i afdelingen.

Afdeling S:
Fra d. 13. juni 2008 indtil 1. januar 2009 
har afdeling S besluttet at sammen-
lægge afsnit S4 og S5 til et samlet psy-
koseafsnit. Dette betyder, at 16 senge 
midlertidigt lukkes i afdeling S.

Rekrutteringstiltag
En af hovedårsagerne til, at arbejdsmil-
jøet i december 2007/januar 2008 ikke 
var tilfredstillende for plejepersonalet, 
var de mange vakante stillinger. Især 
afdeling N havde mange vakancer, 
som det var vanskeligt at rekruttere 
nyt personale til. 
I det følgende gør afdelingen status 
over, hvordan det i løbet af foråret er 
lykkedes at besætte de vakante stil-
linger og tiltrække kvalifi ceret pleje-
personale.

Af oversygeplejerske Asger Bjerre, af-
deling N:
Vi har indrykket fællesannonce for N, 
hvor vi har synliggjort de muligheder, 
der er for udvikling i afdelingen: At vi 
arbejder med specialisering, at der er 
mentor-ordning og faglig vejledning 
for nyansatte. 
Vi arbejder med at give et troværdigt 
billede af N som en spændende og dy-
namisk arbbejdsplads. Ud over dette 
selvfølgelig almindelig annoncering.

Retspsykiatrisk Afdeling
I LMU på retspsykiatrisk afdeling har 
spørgsmålet vedrørende mandsnor-
mering og en generel opnormering 
af plejepersonale på afsnittet været 
drøftet. 
Det er aftalt i LMU at arbejde videre 
med forslag til, hvordan afdelingen 
kan opnormeres til landsgennemsnit-
tet, såfremt man ligger under dette. 
Opnormeringen vil i første omgang 
være en økonomisk udgift, men håbet 
er, at der vil kunne opnåes et faldende 
sygefravær i afdelingen i tilgift til et 
forbedret arbejdsmiljø.
I LMU har mandsnormeringen også 
været drøftet, og her er det aftalt at 
lave en handlingsplan med henblik 
på at få en mere ligelig fordeling af 
mænd og kvinder i afdelingen. Ønsket 
er, at man inden for et år kan have to 
mænd i alle vagter på retspsykiatrisk 
afdeling.   

udkommer igen til oktober!
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Stress Temadagen  
Af Jesper Priskorn

Den19 maj afholdt vi en stress temadag 
i samarbejde med assistentklubben.
Sygeplejerske Tommy Johnsen og Psy-
kolog Klaus Bertel som vil fortalte om: 
Stress, handlekraft og Sundhedsfrem-
me - Hvordan vi kan få mennesker vi 
møder til at vokse og ikke krympe?

Klaus lagde ud og underholdt os med 
sin historie om menneskets udvikling 
og tendensen til at vi for stress ligger 
i at vores hjerne, som ikke er udvik-
let til den form for arbejde, vi udfø-
rer i dag. 
Det var en fi n og forståelig fremlæg-
gelse og spørgsmålene var der mange 
af, desværre var der ikke mange der 
hørte det – lokalet var langt fra fyldt 
– dette skyldes især strejken – mange 
af de tilmeldte var i konfl ikt på Århus 
sygehus og måtte ikke deltage under 
strejken.

Vi stod derfor med store mængder 
sandwich og rundstykker – for forplej-
ningen stod vi også for denne gang – 
køkkenet var nemlig også i konfl ikt.

Eftermiddagen stod i forskningens 
tegn – Tommy fortalte om de modeller 
han mente kunne afl aste os i daglig-
dagen – at vi skulle omlægge arbejdet, 
det havde han forsøgt i den kommune 
han kom fra og med succes. Metoden 
og modellen er lidt den model man 
arbejder frem efter i Århus kommune 
– modellen her hedder CARE.
Næstformand i klubben Britt Graabæk 
er uddannet CARE instruktør og kan 
senere fortælle om modellen hvis no-
gen fi nder lyst til at høre om dette.

Samlet set var det en god dag – i hvert 
fald udfra de tilbagemeldinger vi fi k 
– vi overvejen om vi skal gentage tilbu-
det senere pga. af de mange afbud.
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Billeder fra en la-
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aaaaang strejke
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Århus Bryghus – besøg
Af Jesper Priskorn

Vi har nu fået mulighed for at besøge Århus Bryghus – besøget vil bestå at en rundvisning og en 
fortælling om øllet og historien
D.16. oktober kl. 18.00 – med spisning – der er begrænsede pladser 40 stk. – prisen er sat til 50,- 
kr. – mere af hensyn til at man møder op. 
Besøget vil vare ca. 2½ time.
Århus Bryghus ligger Gunnar Clausens vej 26, 8260 Viby J. 
Vi vil foreslå vi mødes ved Århus banegård kl. 17.00 og tager odderbanen kl. 17.16 til Gunnar 
Clausens vej og går det sidste stykke og retur samme vej ca. kl. 20.59.
Dem som har mere lyst til at smage på øl eller andet kan jo så følges videre derfra.

Tilmelding senest d. 1. september 2008
Vedlæg 50,- kr. ved tilmeldingen
Tillidsmandskontoret, FOA Psykiatri, Skovagervej 2, 8240 Risskov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navn:                                         Medlem af FOA: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adresse og postnr.:    Cpr.nr.:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbejdssted:    Telefon privat fastnet/ mobil:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Forårsholdet for kompetenceuddannelsen færdige
Af Jesper Priskorn

Endnu et hold har gennemgået kompetenceuddannelsen og den har snart opnået den anerkendelse den fortjener – bil-
ledet er vendt fra den skeptiske holdning nogle kollegaer har haft – til en positiv indgangsvinkel. Mange kommer selv 
og melder sig til de fremtidige hold. Uddannelsen bliver også løbende evalueret og rettet til efter de kommentarer og 
ønsker deltagere og andre har til forløbet.

Autorisation af  social- og sundhedsassistenter
Af Jesper Priskorn

’Tillykke til alle Social og sundheds-
assistenter.
Det er nu vedtaget ved lov, at social- 
og sundhedsassistenter nu også har 
autorisation. Loven træder i kraft pr 
1. oktober 2008.
En autorisation fungerer som en garan-
ti for det gennemførte uddannelses-
niveau og kompetencer. Pligten til at 
udvise omhu og samvittighedsfuldhed 
skærpes med en autorisation, ligesom 
en autoriseret sundhedsperson kan 
fratages autorisation, såfremt udøveren 
må antages at være til fare for andre 
mennesker på grund af grov uforsøm-
melighed udvist ved udøvelse af hver-
vet. Det betyder at ssa’en kan miste 
retten til at kalde sig social- og sund-
hedsassistent, hvis han/hun i sit arbej-
de er til fare for patienterne. Så udover 
den anerkendelse der følger med 
autorisationen ligger der også en pligt. 
Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr 

på 287,- kr. for meddelelse af autori-
sation. Størrelsen af gebyret er fastsat 
af indenrigs- og sundhedsministeriet.
Når social- og ssa’er afslutter uddan-
nelsen, sender det pågældende uddan-
nelsessted (skolen) en oversigt over, 
hvilke elever der har gennemført og 
bestået uddannelsen til Sundhedssty-
relsen. I samme moment søger den 
enkelte nyuddannede ssa på Sund-
hedsstyrelsens hjemmeside om auto-
risation. På denne side under fanen 
uddannelse vil vi efter, at social og 
sundhedsassistenterne er blevet op-
rettet med autorisation kunne fi nde et 
ansøgningsskema, som skal udfyldes 
elektronisk. Her træffes også aftale om 
betalingsform. Det er ssa’en der betaler 
for autorisationen. Efter ca.  14 dage 
modtager ssa’en sit autorisationsbevis 
med posten. 
Allerede uddannede ssa’er skal 
søge autorisation ved indsen-

delse af  eksamensbeviser til 
Sundhedsstyrelsen.
Hvis ssa’en ikke vil betale for autori-
sationen opnår han/hun ikke autori-
sation, og er derfor ikke omfattet af 
den titelbeskyttelse som uddannelsen 
giver, hvorfor han/hun ikke kan kalde 
sig social- og sundhedsassistent. End-
videre har alle autoriserede sundheds-
personer i dag et AutorisationsID, der 
kan bruges som ID af de offentlige 
myndigheder som indgang om oplys-
ning om en sundhedspersons autori-
sationsstatus. For alle autorisationer 
søgt efter 1. januar 2007 vil der være 
påført autorisationsID på autorisati-
onsbeviset. AutorisationsID anvendes 
også som identitetsgrundlag ved log-
ning i nogle EPJ.
Ansættelsesstedet kan forlan-
ge at se autorisationsbevis ved 
ansættelse.
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Kompetenceudviklingskurset
Af Solveig Hamle Sjørslev, N1

Jo, jeg glædede mig til kompetence-
udviklignskurset. Jeg ville gerne lære 
nyt. 
Anna Jensen havde været på kurset 
før mig. Hun har fortalt om det un-
dervejs, og jeg har været med til hen-
des projektfremlægning, og på den 
måde fået svar på mange ting og lyst 
til selv at være med. Det kan anbefa-
les, at man prøver at være med til en 
kollegas fremlægning inden kurset, så 
kan man jo se, hvordan det foregår.

Jeg arbejder på N1. Jeg gik på kur-
set fra 16. januar til 19. maj i år. 

Først vil jeg sige, at det var skønt at 
kunne være sammen med kolleger på 
en anden måde, og høre om de andres 
hverdag på arbejdet, og også hvad 
der er svært og utilfredsstillende, og 
om hvad folk vægter og brænder for. 
Vi havde et godt sammenhold i vores 
klasse. Vi kunne være alvorlige og lytte 
og lave noget og have mange gode
diskussioner, (hvor vi ind i mellem 

måtte hives tilbage til emnet). Vi 
havde også en god atmosfære lige 
fra starten, hvor der bestemt også 
har været plads til at grine og også 
brokke sig. Det er altafgørende for, at 
man har lyst til at komme og er tryg 
i klassen til at være aktiv i undervis-
ningen. Bo og Bente (undervisere og 
tovholdere på kurset) har med deres 
modtagelse og åbenhed fra starten, be-
tydet meget for vores sammenhold og
den gode stemning.

Selve indholdet på kurset har for 
det meste været meget relevant og 
med nogle meget dygtige og en-
gagerede lærere, som for mig at 
se, gav en meget tilfredsstillende 
og rigtig spændende undervisning. 

Vi har haft om:
De fl este at de psykiske sygdomme er 
grundigt blevet gennemgået, og vi er 
blevet ajourført omkring:

Videnskabsteorierne 
Forandring og omstillingsprocessor.
Kompentenceafklaring og personlige 
kompetencer.
Videnssøgning på nettet – hvor vi var 
på forskningsbiblioteket.
Vidensdeling og læring.
Stress og udbrændthed.
Kvantitative metoder og evidens.
Aktivitets- og socialfaglig indsats i be-
handlingen Psykiatrien.
Recovery.
Patienter med anden etnisk baggrund.
Besøg fra SIND – to brugere af psykia-
trien og deres oplevelser.
Pårørende til psykisk syge har besøgt os.
Hørt om love, regler og patientklage-
nævnet.
Studieturen gik til Horsens Fængsel 
(rigtig spændende)

Solveig Hamle Sjørslev - her fra turen til London.
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Selv om det har været spændende for 
det meste, er det svært over middag at 
sidde stille og være helt vågen og kvik 
for mange af os – (og lige her en hil-
sen til de tre nattevagter fra Randers), 
som vist kan tilslutte sig det. Så man 
må altså strække benene ind imellem.
Der er et par undervisere, som havde 
svært ved at vide, hvor vi var i det hele, 
hvorfor de ikke helt fandt det niveau, 
vi var på. Det er der gjort noget ved, 
så de ikke kommer til de næste hold.
Mange frygtede opgaven/projektet, og 
det gav skår i glæden. Jeg selv begynd-
te tidligt på den og fi k skrevet 2 sider, 
ja… og så blev det ved det i fl ere uger, 
jeg kunne simpelthen ikke komme vi-
dere. Det med indledningen og opbyg-
ningen af opgaven der var svært for 
mig, og jeg tog tilløb uden held, først 
efter nogle uger, hvor jeg havde tænkt 
nok, kom der rigtig til at ske noget.
Jeg har lært meget af at lave den 
- det research, og det jeg læste for 
at opbygge en opgave. Det var en 
proces at lave den, og jeg gik fl ere 
gange i stå, måtte lave om eller slette.
Jeg kan se bagefter, at det var meget 
gavnligt for mig at prøve. Det siger 
de fl este fra mit hold også, at før op-
gaven, havde ikke alle de store tan-
ker/forventninger til det, ej heller lyst 

til at skrive opgave, men bagefter er 
der kommet meget godt ud af det 
for den enkelte. Ja, og jeg har lært 
meget af at læse og høre de andres 
fremlægning. Det har givet så meget 
og dækker et bredt spekter indenfor 
vores område, da vi kommer fra så 
forskellige miljøer og er så forskellige.
Der har jeg tænkt fl ere gange: Hold da 
op… Her viser vedkommende virke-
lig, hvad hun/han kan og har tænkt og 
gjort. Ja, og måske kan jeg bruge det.
Mine kolleger på N1 har været meget 
nysgerrige og meget positive overfor 
mig og mit kursus, og nu har jeg frem-
lagt mit projekt for dem, og det gik 
bedre end jeg nogensinde havde for-
ventet. Dvs, at jeg mener, de engagerer 
sig, så vi kan være fælles om, at få det 
bragt ud i vores hverdag på N1. (og 
tak for det til alle mine gode kolleger)
De afsatte dage til at lave projekt i prak-
tikperioden var svære at bruge rigtigt 
for mange. Jeg har været meget heldig 
hos mig, men for mange har det været 
et problem at være i praktik, da den 
stressede hverdag gør, at man bare må 
arbejde som vanligt. Det er ikke me-
ningen med en praktik. Flere har haft 
problemer med at få vejledning ifm 
strejken, og de har følt sig ladt alene.
Personligt vil jeg sige, at kurset her 

har betydet meget for mig. Det at 
komme væk fra den travle hverdag 
på Psykiatrisk Hospital er afstres-
sende. I undervisningen har jeg kun-
net mærke, at her er der er noget at 
arbejde videre med for mig og måske 
min afd. Jeg har nogle gange tænkt: 
Jamen det er da lige noget for mig, 
det her, også hvis jeg skulle skifte job. 
Og ifm min opgave har jeg fundet ud 
af, at det er så lærerigt at få lov til
at trække sig og fordybe sig i noget. 
Det fører også en masse med sig, at 
min vejleder, klassekammerater og læ-
rere stillede spørgsmål til mit projekt. 
Også ved den individuelle feedback. 
Det gav mig rigtig mange tanker, også 
netop til, hvordan på den bedst mu-
lige måde, kunne komme og fortælle 
om projektet til mine kolleger og også 
til forslag til metoden, at få det gjort 
på. Det er også en god fornemmelse, 
at have fundet noget via projektet, 
som man selv og ikke mindst kolle-
gerne synes, skal bruges i det daglige 
arbejde. Og sidst men ikke mindst:
Man får mere viden og mere mod 
til at føre det ud i livet, og man får 
måske lyst til endnu mere udvikling.

En dansker sidder og spiser morgenmad på en café. Ved siden af ham sidder en svensker, der tygger 

tyggegummi. 

Uopfordret indleder svenskeren en samtale ”Spiser I danskere egentlig hele brødet?” 

Danskeren lader modvilligt morgenmaden ligge og svarer: ”Ja, naturligvis!”. 

Svenskeren leger med tyggegummiet i munden og siger: ”Det gør vi ikke hos os, hos os i Sverige spiser vi 

kun det inderste af brødet”. Brødskorpen bliver samlet i en container, forarbejdet og formet i rundstykker og 

solgt til Danmark”. 

Danskeren hører kun meget lidt efter. Svenskeren smiler og spørger videre: 

”Spiser I også marmelade til brødet?” 

Danskeren svarer let irriteret: ”Ja, naturligvis”. Mens Svenskeren tygger tyggegummi mellem tænderne, siger 

han: Ikke hos os, hos os i Sverige spiser vi kun frisk frugt til morgenmad. Skallerne og resterne bliver samlet i 

en container, forarbejdet til marmelade og solgt til Danmark”. 

Nu er det blevet danskerens tur til at spørge! ”Sig mig en ting”, spørger danskeren. Dyrker I også sex i 

Sverige? 

Svenskeren griner og svarer: ”Ja, naturligvis dyrker vi sex i Sverige”. 

Danskeren læner sig over bordet og spørger: ” Hvad gør I med kondomerne, når de er blevet brugt?! 

”Dem smider vi da ud”, svarer svenskeren. Nu begynder danskeren virkelig at grine. ”Ikke hos os, hos os i 

Danmark bliver alle brugte kondomer 

samlet i en container, forarbejdet, smeltet og solgt til Sverige som tyggegummi”. ---------
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Kursus satte skub i pårørendearbejdet
Af Anna Jensen, afsnit N1

Det er et privilegium at komme på skolebænken igen. Både kolleger, patienter og pårørende nyder godt af det lærte. 

I sommeren 2007 blev jeg spurgt om, 
jeg kunne tænke mig at komme på 
kompetenceudviklings- kursus. Det 
sagde jeg ja til i den tro, at det varede i 
tre dage. Stor blev min forbløffelse, da 
jeg senere fandt ud af, at det ville tage 
3½ måned og, at der skulle laves en 
opgave. Hvis jeg havde vidst det, kan 
det godt være, at jeg ikke havde sagt 
ja, fordi det er noget, der kan bruges 
mange ressourcer på, og det er altid 
svært, indtil man får sig sporet ind på, 
hvad det skal handle om, og hvordan 
det skal gribes an.

I september 2007 startede kurset op. 
Det, jeg har det sværest med, når jeg 
er på kursus, er at sidde ned i så man-
ge timer, p.g.a. jeg ikke er vant til det 
i dagligdagen. Den første dag er det 
altid spændende at se, hvem man er 
på hold med. Alle på mit hold arbej-
dede på Århus Universitets-hospital, 

Risskov. De fl este af dem kendte jeg i 
forvejen, men på grund af opdelingen 
i Nord og Syd, var det fl ere år siden, 
jeg havde set dem, så det var meget 
hyggeligt at mødes igen.  

Godt at få repeteret
Jeg har fået lyst til at fortælle, hvad 
jeg har fået ud af kurset, fordi der 
kan mærkes en del modstand mod 
at komme på kurset. Det er et stort 
privilegium at komme på kursus. Det 
er ikke så ofte, at plejere og sosu-as-
sistenter har mulighed for at komme 
på længerevarende kurser og få den 
sidste nye viden indenfor forskning, 
og hvad der ellers rører sig. Noget af 
det vi hørte, vidste vi i forvejen, men 

der ingen, der tager skade af at 
få noget repeteret.

Jeg har igennem en del år været 
med i pårørendeundervisning 
sammen med vores psykolog. 
For år tilbage, da indlæggel-
serne varede længere, kom der 
mange til vores pårørendeun-
dervisning, og de pårørende 
brugte hinanden meget, også 
når undervisningen var forbi. 
Efter at indlæggelserne er ble-
vet kortere, har det været meget 
svært at få de pårørende til at 
komme til undervisning, og der 
er kom kun nogle få stykker.
I den landsdækkende pårø-
rendetilfredshedsundersøgelse 
i 2005 var der ikke særlig stor 
tilfredshed med pårørendeind-
dragelsen. Vi ville gerne være 
med til at inddrage pårørende 

og give dem in-
formation og un-
dervisning, som 
de efterlyste. Af 
den grund kunne 
vi ikke forstå, at 
de pårørende ik-
ke kom til vores 
undervisning, når 
vi tilbød det, de 
efterlyste. Med 
ændr ingen a f 
psykiatriloven i 
januar 2007 er 
det lovfæstet, at 
politikker i for-

hold til pårørende er en del af god 
psykiatrisk sygehusstandard, og det er 
fastslået, at psykiatrien skal indtænke 
de pårørende.

En bog af  en fi nsk psykolog 
gav inspiration
Da pårørendearbejdet interesserer 
mig meget, valgte jeg at lave opgave 
om pårørendearbejde. Jeg fi k læst en 
masse bøger, men havde meget svært 
ved at fi nde noget teori, som jeg hav-
de lyst til at bruge. På det tidspunkt 
syntes jeg ikke, jeg kunne se, hvordan 
jeg skulle få lavet en opgave. Jeg var 
dybt frustreret. Min vejleder spurgte 
om, jeg kendte en fi nsk psykolog ved 

navn Jaakko Seikkula. Det gjorde jeg 
ikke. Jeg fi k fat i bogen ”Åbne samta-
ler”, som han har skrevet, og som er 
uafhængig af diagnose, og samme pro-
cedure følges ved alle henvendelser. 
Det var lige, hvad jeg manglede for 
at komme i gang. Seikkula inddrager 
alle de pårørende, som er tættest på 
patienten, det kan være kolleger, ven-
ner eller familie. Alle bliver indkaldt 
til et netværksmøde. Efter velkomsten 
bliver alle hørt om deres oplevelse af 
patientens sygdomsforløb, medens pa-
tienten er tilstede og hører på. Ifølge 
Seikkula er pt. ansvarlig for sit eget 
liv og en aktiv deltager i samarbejdet 
med de andre i netværket. Bagefter re-
fl ekterer behandlerne højt over det, de 
har hørt, medens patient og pårørende 
hører på. Derved udvikler samtalerne 
sig hen ad vejen. Planlægning og be-
slutninger træffes, når alle er tilstede. 
Undersøgelser viser, at ptt., der har et 
godt netværk, har færre indlæggelser, 
mindre selvmordsrisiko, medicinfor-
bruget kan sættes ned eller helt und-
lades, ligesom pt. har større mulighed 
for recovery. 

Pårørende vil undervises
Til vores temadag på Vandrehjemmet i 
Skanderborg, januar 2008 var jeg ble-
vet spurgt, om jeg ville fortælle om, 
hvad der foregår til vores pårørende-
undervisning. Det ville jeg gerne, og 
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alle mine kolleger havde fået udleve-
ret et eksemplar af min opgave som 
forberedelse. Det har været med til at 
fortælle kollegerne, at der er en politik 
på området, at vi har pligt til at tage 
os af de pårørende og evt. udrede pa-
tientens pårørenderelationer og være 
med til at vedli-
geholde kontak-
ten. Før stod jeg 
meget alene med 
at få de pårøren-
de motiveret til at 
komme til pårø-
rende-undervis-
ning. Det kunne 
være svært p.g.a. 
andre opgaver, 
fridage og ferie. 
Efter vores te-
madag har kolle-
gerne bakket op 
om pårørende-
arbejdet, og der 
har været meget 
stor tilslutning til 
pårørendeunder-
visningen. Den 
første aften kom 
der 20 personer. 
Da vores første 
runde var ved at 
være slut, spurg-
te de pårørende 

om, hvornår vi startede op igen. Det 
gør vi til oktober. Det ville de ikke 
vente på. De forlangte undervisning 
her og nu. Vi skyndte os at tilrette-
lægge yderligere fi re gange. Inden de 
forlod undervisningen var der 12, der 
har meldte sig på til efteråret. Det var 

rigtig dejligt, at de pårørende forlangte 
mere undervisning. Pårørendearbejde i 
en afdeling batter ikke noget, hvis ikke 
alle kolleger og afdelingen støtter op 
omkring det.

Med hensyn til kompetenceudviklings-
kurset har det været en enestående 
mulighed for at fordybe sig og sætte 
sig grundigt ind i nogle teorier, som jeg 
ikke kendte, og som jeg var nødt til at 
fordybe mig i p.g.a., at opgaven ven-
tede forude. Det er meget vigtigt, når 
man skal lave opgave, at det handler 
om noget, man virkelig brænder for. 
Håber dette kan være med til at give 
inspiration til andre om at gå i gang 
med kurset.

Fakta:
Kompetenceudviklingskurset foregår 
på Århus Social- og Sundhedsskole i 
samarbejde med uddannelsesafdelin-
gen på Århus Universitetshospital, Ris-
skov. Hvis der er ansøgere nok starter 
to hold om året henholdsvis januar og 
september.
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Orientering fra FOA`s FTR
Af Bent Lykke

Orientering om normerings-
undersøgelse
Det har været en lang proces for le-
delsen, at fi nde ud af om vores nor-
mering var lavere end andre steder, 
men nu forligger det ét resultat og det 
viser sig at vi, medarbejderne, havde 
ret i vores første antagelse, vi er la-
vere normeret i almen Psykiatrien pr 
patient end andre steder eks. - I Vi-
borg, Holstebro, Herning, og i Region 
Syd Danmark.

Der er i det sidste halve år igangsat 
fl ere tiltag for at forbedre arbejdsmil-
jøet, blandt andet har man nedjuste-
ret sengepladser i afdeling N, i den 
periode der var personalemangel 
– med stor succes, man vil i fremti-
den forsøge med en belægning på 14 
i stedet for 16 patienter og man har 
sammenlagt to afsnit i afdeling S og 
i Rets. Psyk har man i LMU besluttet 
at mands normering skal genetab-
leres og at der skal arbejdes på at 
normeringen skal svare til landsgen-
nemsnittet.

Projekt Arbejdsmiljø er igangsat og de 
respektive LMU èr er blevet bedt om 

at udpege de afsnit som skal deltage 
i projektet. 
Ledelsen og fællestillidrepræsentan-
terne vil straks efter sommerferien 
indkalde til et fælles fyraftensmøde 
– dato følger.

Aftalen om frivilligt ekstra 
arbejde også kaldet (FEA)
Der var i maj aftalt en dato for at for-
handle FEA Aftale men denne dato 
måtte desværre udsættes på grund af 
konfl ikten men der er forhandlinger 
i gang om en ny dato.

Orientering fra CMU HMU
I CMU er der drøftelser om den 
nye organisations struktur i Region 
Midtjylland dette kan formodentligt 
betyde, at hvor vi i dag har 4 Med 
udvalg,(RMU, HMU, CMU, LMU ), så 
bliver der kun 3 Med udvalg, (RMU, 
HMU, LMU), men hvordan organisa-
tionen kommer til at se ud, vides ikke 
før til efteråret.
I CMU er der også drøftelser om 
frynsegoder til personale f.eks. ren-
gørings hjælp, indkøbs ordning og 
andre tiltag som kunne være med til 
at nedbringe sygefravær og ligestille 

personalet i det offentlige med det 
private arbejdsmarked.

Jeg holder ferie i uge 29 + 30 
og 31.

God ferie til alle

Klubben havde 99 års føds`da` 
den 12. juni 2008…

I skrivende stund har klubben 
99 års føds`da` og derfor vil jer 
opfordre jer til at sætte kryds i 
kalenderen d. 12. juni 2009.
Så skal der fejres fødselsdag med 
maner.
Jesper Priskorn
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Referat Bestyrelseskonference Kaløvig Center 

5.-6. maj 2008
Dagsorden
1. Resten af året
2.     100 års jubilæum
3. Arbejdsfordeling
4. Generalforsamling
5. Nordisk Træf
6. Hjemmesiden

Pkt.1 Det vedtages at der skal være bestyrelsesmøde 1. gang om måneden.
Ved hvert møde drøftes næste mødedato. Den foreslåede mødeplan vedtages. 
Mødedatoer: 10/6  12.00-15.00
  19/8 08.30-12.00
  9/9 08.30-12.00
  21/10 08.30-12.00
  18/11 08.30-12.00
Kommende aktiviteter:Stresstemadag den.19 maj Lille tilmelding. Gratis deltagelse ved til melding til wellnessturen.
Nordisk træf:  6 -8 juni Wellnesstur til Polen 15-19. september
Forslag til kommende aktiviteter : 
Sct Hans, Østjyllands statsfængsel - Det gl. statsfængsel i Horsens.
Det ny bryghus

Evaluering af ture: Anstalten ved Herstedvester. Stor tilslutning.

Pkt 2:  Der blev drøftet medlemsgave: Jubilæumsskrift (alle medlemmer)
  Undersøgelse af hvad 1. gave der består af 2 specialbryggede øl samt 2 ølglas ville koste.
  Underholdning: Undersøgelse af pris og mulighed for underholdning af Jacob Haugård. 
  evt med ledsagelse af Finn Nørbygård
  Derudover et andet musiknavn.
  Samlet budget til musik kr.60000
  Evt. Mulighed for opstillelse af pizzaovne.

Pkt 3.  Sekretærpost: Går på skift.
  Vingefanget: Ansvarshavende: Jesper og Britt
  Fast indslag: Bent Lykke
  Samarbejde med Sosu-assistentklub samt formidling af stof til Sosuass. gennem Vingefanget : Peter
  Medlemsregistrering: Britt og Bent Lykke. ( kvartalsvis opdatering).

Pkt 4:  Drøftelse af hvordan der opnås bedre tilslutning til generalforsamling.
  Evt: Generalforsamling og så underholdende indslag.
  Generalforsamling og aktivitet ( rundvisning - virksomhedsbesøg )
  Generalforsamling et andet sted end hospitalet.

Pkt 5:  Drøftelse af relevansen ved deltagelse i Nordisk Træf. Evalueres løbende.
  Næste træf i Oslo. Derefter Færøerne.

Pkt 6:  Webmaster : Jan Skou
  Hjemmesiden skal være opdateret. Oplysninger til hjemmesiden leveres på bestyrelsesmødet.
  Der skal tages billeder af bestyrelsen til hjemmesiden.
  Oplysninger vedr. Tr bjælken leveres af Bent Lykke.

Pkt 7:  Der indkøbes 2 bærbære pc til bestyrelsen. 1 til trèrne og 1 til kassereren.
  Evt tilskud til seniorklubben skal seniorklubben søge om.
  Jesper og Erik Sindal mødes om evt. fremadrettede aktiviteter.

ref. Jan Skou
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Her er forklaringen på, hvorfor mænd ikke egner sig som brevkasseredaktører: 

’Kære Brevkasse. 
Jeg håber du kan hjælpe mig. Forleden dag, da jeg skulle på arbejde, sad min mand og så morgen - tv som 
sædvanligt. Jeg havde ikke kørt mere end få hundrede meter, da motoren pludselig satte ud og bilen stoppede med 
et ryk.
Jeg gik tilbage efter hjælp fra min mand. Da jeg kom hjem, kunne jeg ikke tro mine egne øjne. Han poserede foran 
garderobespejlet, iført mine trusser, mine højhælede sko og min 
make-up. 
Jeg er 32 år, min mand er 34 år, vi har været gift i 12 år. 
Da jeg overraskede ham, forsøgte han at forklare sig med, at han havde lånt mine trusser, fordi han ikke kunne 
fi nde sine egne. Da jeg herefter spurgte ham om make-uppen, brød han sammen og tilstod, at han havde gået med 
mit tøj i 6 måneder. Jeg bad ham holde op med det, ellers ville jeg gå fra ham! 
Jeg elsker ham meget højt, men siden er han blevet mere og mere fjern og jeg føler ikke rigtigt at jeg kan komme i 
kontakt med ham mere. 
Jeg håber du kan hjælpe mig? 
Mange hilsner Fru Ensom.’ 

’Kære Fru Ensom
Der kan være mange årsager til at en motor pludselig sætter ud kort tid efter den er startet. Begynd med at 
checke, at der ikke er forstoppelse i benzintilførslen. Hvis det er i orden, så check spændebåndene, som holder 
vacuumslangerne fast på indsugningsmanifolden. De må ikke være utætte, da der vil komme falsk luft ind. Hvis 
disse ting ikke løser problemet, kan det være benzinpumpen som er defekt. Den vil da levere et for lavt tryk til 
karburatoren. 
Jeg håber at dette hjælper. 

Med venlig hilsen Brevkassen.

En bonde står og passer sin fårefl ok

Pludselig kommer der en spritny BMW 645. Ud stiger en fyr i Hugo Boss-habit, Gucci sko, Ray-Ban solbriller og et 
YSL-slips og råber til bonden:
Hvis jeg kan regne ud, hvor mange får du har, må jeg så få et af dem?
Bonden kigger på fyren og svarer: Det er OK med mig!
Fyren tager sin IBM Notebook frem og åbner den på bilens motorhjelm.
Ved hjælp af Nokias seneste 3G-telefon kobler han sig op på en NASA-side på Internettet.
Han kontakter et GPS-sattelitnavigationssystem, henter den eksakte position, og giver data videre til en NASA-
sattelit, der scanner området med et højopløsningskamera.
Så åbner han digitalbilledet i Adobe Photoshop og eksporterer det til Image Processing Facility i Hamburg.
I løbet af få sekunder får han en e-mail på sin Palm PDA med teksten:
”Picture processed and data stored”.

Derefter logger han sig på en MS-SQL database via ODBC og henter et avanceret Excel-regneark.
Han kopierer de mange data fra billedet ind i regnearket, og kort efter kan han udskrive en 4-farvet rapport på 150 
sider på sin miniature-hightech-Colorlaserprinter.
Fyren kaster et blik på sidste side og siger: Du har nøjagtig 1586 får!
Det stemmer, siger bonden, så må du tage ét af fårene.
Bonden står og betragter fyren, mens han udvælger sig ét af fårene. 
Manden forsøger derefter at bakse det udvalgte dyr ned i bagagerummet på BMW`en.
Så siger bonden: Hvis jeg kan sige præcist, hvad du arbejder med, kan jeg så få fåret tilbage?

Fyren tænker sig lidt om et øjeblik og accepterer så. 
Du er IT-konsulent! siger bonden.
Det er rigtigt, hvordan kunne du vide det? siger fyren
Det var ikke så svært. Du er kommet uden nogen har ringet efter dig, du skulle have betaling for noget jeg allerede 
vidste, på et spørgsmål jeg ikke har stillet, og så har du brugt en masse ressourcer. Desuden har du ikke en klap 
forstand på det forretningsområde, du udtaler dig om...

Så vær lige så venlig at åbne bagagerummet og giv mig min hund tilbage...
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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 FOA-Psykiatri.

NAVN  _________________________________________________ CPR-NR. _________________________________

ADRESSE  _______________________________________________ POSTNR. /BY _____________________________

TLF. NUMMER  ___________________________________________ NYT TLF. NR. ______________________________

NY ADRESSE  ____________________________________________ POSTNR. /BY _____________________________

NY ARBEJDSPLADS  ______________________________________ DATO ____________________________________

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

En form for LYST-fi sker historie

En mand ringede hjem til sin kone og sagde, ’Skat, jeg er blevet 
inviteret på fi sketur af min chef sammen med en masse af hans 
venner. Vi skal være væk en uge... Dette er en god mulighed for 
mig til at få den forfremmelse jeg gerne vil have, så vil du ikke godt 
pakke tøj til en uges tid og fi nde min fi skestang og fi skekasse frem? 
Vi tager af sted lige fra kontoret, så jeg kommer lige forbi og henter 
tingene.’ ’Åh ja, pak også min nye blå silkepyjamas.’ 

Konen synes det lød lidt mystisk, men som den gode hustru hun er, 
gjorde hun præcis hvad han bad hende om. 
Weekenden efter kom manden så hjem igen - lidt træt, men ellers 
glad og tilfreds. Konen tog imod ved døren og spurgte om han havde 
fanget mange fi sk? 
  
Han svarede, ’Ork ja! Masser af laks, nogle sværdfi sk og lidt 
forskelligt. 
Men sig mig en gang, hvorfor pakkede du egentlig ikke min nye blå 
silkepyjamas, som jeg bad dig om...?’ 

Konen svarede, ’Det gjorde jeg også. Den er i fi skekassen....’ 
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FOA-PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE

FOA-PSYKIATRI
SKOVAGERVEJ 2     8240 RISSKOV      7789 3281      FAX 8617 5349

TIL LIDS VALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD.

Du skal melde arbejdspladsskift 
til FOA-Psy ki a tri 
og/eller FOA-afdelingen

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

Har du noget, du ger ne vil have med 
i bladet -eller noget du øn sker, vi 
skal skri ve om - så kon takt os 

Er der ikke nogen på kontoret, så 
læg besked på te le fon sva re ren 
- vi rin ger!

BESTYRELSEN

Formand: 
Jesper Priskorn

Næstformand:
Britt Graabæk

Kasserer: 
Jan Skou

Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Bent Lykke

Region Midtjylland – Distrikt Øst
Fællestillidsrepræsentant:
Bent Lykke   
tlf: 7789 3282  Mobil 5157 6635

Århus Universitetshospital - Risskov
Almenpsykiatrisk afdeling N
Jesper Priskorn  Tlf: 7789 3281

Almenpsykiatrisk afdeling S
Peter Bugge Nielsen   Tlf: 7789 2202

Gerontopsykiatrisk afdeling
Bent Lykke fungerende

Retspsykiatrisk afdeling
Bent Lykke Tlf: 7789 3282 

Socialpsykiatrien – Region Midt – 
Distrikt Øst
Tuesten Huse og Atriumhuset 
Anette Møller   Tlf: 7789 6030

Århus Universitetshospital Børn/Unge
Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter
Kirsten S. Christiansen  Tlf: 7789 4005

Kommunerne
Århus
Fællestillidsrepræsentant Mag. 1
Konst. Britt Graabæk  Tlf: 8742 2950

Lokal Psykiatrien Mag. 1
Nord
Britt Graabæk   Tlf: 8742 2950
Syd
Allan Øhlenschläger  Tlf: 8742 2380
Vest
Christina Rørbæk Thomsen Tlf. 7789 6150 
Centrum
Ida Steenberg  Tlf: 8742 2400

Socialpsykiatri MAG. 1
Korsagergården 
Pt ingen valgt
Kragelund.
Pt ingen valgt  Tlf.: 8736 1321
Katrinebjerg Centret og Wind sor
Dorte Friis   Tlf: 8610 7577
Dagtilbudene
Pt ingen valgt
Østervang
Pt ingen valgt

Ældrepleje MAG. 3
Caritas.
???    Tlf: 8678 5111

Odder – Samsø
Pt ingen valgt


