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Fra FOA-Psykiatri's store 100-års jubilæumsfest den 12. juni ses her tre af formændene gennem tiderne. Fra venstre: Jør-
gen Nyegaard, Jesper Diederiksen og Jens Folkersen. Læs mere om begivenheden - og se billeder på siderne 5-10.

100 års jubilæum 
FOA – Psykiatri
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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:  jesppris@rm.dk
Britt Gråbæk:  bgx@psykiatri.aaa.dk

Denne udgave
Af Jesper Priskorn

Som du jo nok allerede har observeret 
er det en slank udgave af Vingefanget 
du modtager denne gang – men til 
gengæld kan du hente et fl ot bog om 
vores 100 års virke i psykiatrien på 

Arbejdsmiljø og fyraftensmøder
Af Jesper priskorn

klubkontoret – du bør dog ringe først 
– da selv vi afholder ferie.
Vi har prioriteret arbejdet med bogen 
og 100 års festen – og det har taget så 
mange resourser, at vi ikke har fun-

det energi til fl ere artikler dennegang 
– håber I bærer over med os – GOD 
SOMMER til alle herfra.

Der arbejdes fortsat med at løse pro-
blemerne med arbejdsmiljøet på Afde-
ling N – men situationen er blot blevet 
forværret, via de besparelser psykiatri-
ledelsen har sagt der skal udføres, der 
er nedlagt 14 stillinger og effekten af 
dette, vil vi først opleve senere, da det 
først har fuld effekt til næste år.

Konsekvenserne er ikke til at forudse 
og man har derfor endnu engang af-
holdt et fyraftensmøde – og denne 
gang med deltagelse af næsten alle 
personalegrupper, som nu siger at bæ-
geret er løbet over og der skal gøres 
noget – dette noget, er nu lagt i hæn-

derne på vores organisationer, som 
vil lave et fælles udspil til politikere 
og ledelse.

Du vil også i det fremtidige Forbunds-
blad kunne læse om situationen på 
afdeling N. 
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Nedskæringer på presset hospital
Redigeret af Jørgen Wedel, FOA bladet
19. maj 2009

I december sidste år sagde Arbejds-
tilsynet til ledelsen: Sørg for mindre 
arbejde eller fl ere ansatte.
Nu har ledelsen besluttet, at der skal 
være færre ansatte.
Det er situationen for personalet på 
Afdeling N på Psykiatrisk Hospital i 
Risskov ved Århus. Her er omkring 100 
FOA-medlemmer ansat som social- og 
sundhedsassistenter og plejere.
”Det er fuldstændig vanvittigt. Medar-
bejderne er dybt frustrerede over den 
absurde situation,” siger deres tillids-
mand Jesper Priskorn til foa.dk.

Mangler en tredjedel
Der har i fl ere år været store problemer 
med arbejdsmiljøet på især to sengeaf-
snit med meget vanskelige patienter. 
Flere medarbejdere er gået ned med 
fl aget, og FOA Århus har klaget over 
forholdene til Arbejdstilsynet, der der-
efter kom på besøg. Det resulterede 
i et påbud fra tilsynet om, at medar-

bejderne udsættes for et mindre ar-
bejdspres.
En tidligere undersøgelse af norme-
ringen har vist, at afdelingen har om-
kring en tredjedel færre ansatte end en 
sammenlignelig afdeling på et andet 
hospital i regionen.

Skrev ikke under
””Vi har igen og igen peget på, at der 
skal fl ere hænder til, men forgæves. 
Ledelsen vil ikke se på normeringen. 
Derfor har vi heller ikke skrevet under 
på ledelsens handleplaner til Arbejds-
tilsynet. De indeholder kun praktiske 
forhold, som ikke ændrer på arbejds-
byrden,” siger Jesper Priskorn.
Alligevel har Arbejdstilsynet godkendt 
ledelsens planer.

Mere arbejde
Afdelingen har overskredet sit budget 
på grund af stort forbrug af vikarer. 
Nu har regionen så besluttet, at der 

skal spares 10 millioner kroner, som 
betyder, at der skal nedlægges 14 stil-
linger på afdelingen. Enkelte patienter 
skal fl yttes uden for afdelingen, mens 
andre fordeles på de øvrige afsnit på 
afdelingen.
”Alt i alt vil det betyde, at det tilbage-
værende personale får mere arbejde 
og ikke mindre som påbudt af Arbejds-
tilsynet,” siger Jesper Priskorn.

AT kræver ikke ny plan
Arbejdstilsynet vil ikke kræve en ny 
plan af ledelsen i lyset af den nye si-
tuation.
”Men det er klart, at vi vil følge op på 
den eksisterende plan og se på, om 
forudsætningerne holder. Det er ikke 
sikkert, at nedskæringer vil give ekstra 
arbejdsbyrde, hvis opgaverne samtidig 
ændres,” siger tilsynschef i Arbejdstil-
synet Jesper Sandberg til foa.dk.
De ansatte på afdelingen vil nu forsøge 
at få tilsynet til at komme på et nyt be-
søg, oplyser Jesper Priskorn.

BARE ROLIG!

Vi udkommer 

igen 

til oktober
Vingefanget J

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI 

Deltagerne i Psykiatrisk kompetenceudviklingskursus i efteråret 2007 - se side 10.

NUMMER 1 - JANUAR 2008

Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk 
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100 års jubilæum 
FOA – Psykiatri

Af Jesper Priskorn

Fredag d. 12. juni vil af deltagerne blive husket som en helt fantastisk dag – receptionen var en hyggelig 
sammenkomst med masser af gaver og gode taler, særligt vil jeg gerne takke tidligere formand for klub-
ben, Jens Folkersen, for at holde en festtale med rod i fortiden og alligevel fastholdt han nutiden – og en 
tak til også en tidligere formand, Jesper Diederiksen for hans evne til at styre dagen som toastmaster.
Receptionen gik over i fest, og folk - nye som gamle kollegaer - myldrede ind og snakken gik lystigt.
I dagens anledning var der sat 2 barer op, en til jubilæums øllet og en særlig bar udført, bygget og opsat 
af tidligere plejer Karsten Jensen. En stor tak skal lyde til ham - uden hans hjælp havde festen aldrig nået 
de højder, som den gjorde. "Hawaiibaren" var et hit – og mange har nok fortrudt det sidste besøg i baren 
dagen derpå…. Men fl ot og hyggeligt var det.
Musikken kunne der heller ikke sættes en fi nger på – de spillede fantastisk begge to – men der kom først 
rigtigt gang i dansegulvet, da folk havde snakket færdigt hen på aftenen.
Til sidst vil jeg gerne takke alle de hjælpere, som gjorde det muligt at festen blev til noget, dem som dæk-
kede bord, passede bar og ryddede op, TUSIND TAK ALLE …….

Øl- og Hawaiibaren var et hit – og mange besøgte den
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Gavebordet fyldtes dagen og aftenen igennem

Der blev lyttet opmærksomt på de mange taler
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Jubilæumsgaven til dig
Af Jesper Priskorn

Nu er det tid for at hente jubilæumsgaven – hvis du endnu ikke har fået en. Du kan henvende dig på tillids-
repræsentantskontoret alle hverdage - dog skal du ringe først på 7789 3282 eller 7789 3281 og tjekke 
om der er nogen hjemme – eller vi er gået til møde. 
Alle som er medlem af FOA Århus og som arbejder i psykiatrien kan få en gave, dog kræver det personligt 
fremmøde – men det er værd at gå efter.

Jubilæumsskriftet er en del af gaven. Det vil desuden blive lagt på vores hjemmeside snarest.

Med denne gave og fest vil FOA psykiatri ønske jer alle tillykke med jubilæet og samtidig benytte lejlighe-
den til at ønske jer en god sommer.

100 års jubilæum 2009

1

FOA – Psykiatri

100 års jubilæum1909 - 12. juni - 2009

Et historisk tilbageblik
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To tidligere formænd, Jesper Diederiksen (øverst) og Jens Folkersen holdt tale
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Fællestillidsmand Bent Løkke havde købt en fl ot habit til lejligheden. Her ses han sammen med plejer 
Anna Jensen

Jubilæumsfesten - efterlysning
Har du taget billeder under festen og receptionen, vil vi meget gerne modtage dem på mail eller ved at 
du kommer forbi – på forhånd tak!

Velkommen på forsiden!
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Formand for FOA, Kirsten Normann

Kære kolleger
På FOA Århus vegne vil jeg gerne 
ønske jer rigtig hjertelig tillykke 
med Psykiatriklubbens 100 års ju-
bilæum. 
100 års fagligt arbejde – det er be-
stemt værd at fejre. Og selv om vilkå-
rene for det faglige arbejde igennem 
årene har ændret sig – så har fokus 
ikke ændret sig. Dengang – såvel 
som nu – var der – og er der – brug 
for – en organiseret indsats for såvel 
løn og arbejdsforhold – som for ud-
vikling af faget. 
Meget har ændret sig – og alligevel 
har intet ændret sig. Og fagbevægel-
sen er – set med mine øjne – også i 
fremtiden en vægtig medspiller for en 
sund udvikling af samfundet. 
Psykiatrien ville ikke være i stand til at 
rekruttere og fastholde dygtige med-
arbejdere, hvis det ikke havde været 
for fagligt aktive kolleger gennem 
tiden, som har kæmpet og stadig 
kæmper for gode løn – og arbejds-
forhold. Og psykiatrien havde ikke 
været det – som den har udviklet sig 
til – hvis det ikke var fordi, at fagligt 
aktive kolleger har kæmpet for at 
udvikle uddannelser og efteruddan-
nelser, så vi var fagligt funderet til de 
opgaver, som skal løses. 
Erfaringer viser også, at når vores 

politiske arbejdsgivere netop har pri-
oriteret arbejdsforhold og udviklings-
muligheder, så er det også kommet 
patienterne til gode. 
I en tid – hvor vores samfund er me-
re optaget af strukturer og økonomi, 
kan vi da også konstatere, at det er 
mere end svært, at skabe kontinuitet 
og en sund faglig udvikling af vores 
fag – og det får også konsekvenser 
for patienterne. 
De samfundsforskere, som spår, at 
fagbevægelsen har overlevet sig selv 
– tager derfor forhåbentligt fejl. De 
sidste mange års udvikling i retning 
af – at vi kan da snakke om det – har 
måske sløvet vores kampgener. Og 
der er da selvfølgelig heller ikke grund 
til at slås, hvis vi kan nå til enighed 
i dialog. Men personligt tror jeg, at 
vi nærmer os et punkt, hvor vi får 
brug for at bevise, hvad vi kan, hvis 
vi skal slås. 
Den psykiatriske indsats har været på 
sultekur i de sidste 10 år – og græn-
sen for det rimelige er for længst 
overskredet. Og netop psykiatri er et 
af de samfundsområder, hvor borger-
ne er dybt afhængige af, at de offent-
lige ansatte giver en hånd til kampen 
for et ordentligt samfund. Her er in-
gen pengestærke brugerforeninger, 

som kan råbe politikerne op. Og alli-
gevel er den psykiatriske indsats en 
væsentlig samfundsopgave. 
Det er nu eller aldrig. Hvis vi skal 
vende samfundsudviklingen – så 
skal kampvåbnene pudses af. Vores 
stærkeste kampvåben er vores fæl-
lesskab, og vores vilje til at ville på-
virke samfundsudviklingen – og vores 
arbejdsforhold. 
Vi har en plan. Den involverer imidler-
tid alle ansatte i psykiatrien. Og den 
involverer borgerne, som også skal 
interessere sig for den psykiatriske 
indsats. Og vi er klar til at tage fat 
– hvis I vil være med. 
Til en god faglig kamp – hører også 
blafrende faner – og snart kan med-
lemmerne af psykiatriklubben sand-
synligvis følge deres egen. Og jeg 
ønsker for jer, at det blot må blive 
begyndelsen på de næste 100 års 
historie. 

Men i dag skal I feste – for de første 
100 års faglige resultater. I morgen 
mødes vi igen – til den nye tids ar-
bejdskamp. 

Rigtig hjertelig tillykke. 
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Kompetenceuddannelsen
Af Jesper Priskorn

Endnu et hold har gennemført med bravur og vi bringer her lidt billeder fra receptionen og derforuden har vi offentliggjort 
deres projekttitler hvis der er nogen der kunne tænke sig at læse disse – er i velkomne til at kontakte kursisterne.

Direktør for Psykiatri og Social, Gert Pilgaard Christensen holder tale 

Uddnannelseschef Kerstin Bæck Møller overrækker eksamensbeviser
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Vivian Villadsen
Social og sundhedsassistent Århus Universitetshospital, Risskov S2

Projektets titel: Færre regler giver mindre tvang?

Jette Herrstrøm  
Social- og sundhedsassistent Regionspsykiatrien Randers E2

Projektets titel : Implementering af  nye instrukser.

Elisa Langli Jensen
Social- og sundhedsassistent Århus Universitetshospital, Risskov N7

Projektets titel: Borderline med udadreagerende adfærd.

Bente Jørgensen
Plejer Århus Universitetshospital, Risskov N8

Projektets titel : Aftenmøde, aktiviteter og relationer.

Kurt Larsen
Plejer Århus Universitetshospital, Risskov N3

Projektets titel: Sikkerhed 

Lise Toft
Social og sundhedsassistent Århus Universitetshospital, Risskov N6

Projektets titel: Højskolen i Nord

Susanne Dalgaard
Social- og sundhedsassistent Århus Universitetshospital, Risskov N1

Projektets titel : Om mestring af  selvskadende adfærd.

Connie Sjørup Rasmussen
Plejer Århus Universitetshospital, Risskov  S3

Projektets titel: Fokus på motion

Jytte Avnsbøl
Social og sundhedsassistent  Århus Universitetshospital, Risskov 
Gerontopsykiatrisk sengeafsnit

Projektets titel: Forbedringer af  udskrivningsprocesser

Anne Marie  S. Hansen
Social og sundhedsassistent Århus Universitetshospital, Risskov R1

Projektets titel: Læring.

Dorte Cramer 
Social og sundhedsassistent Århus Universitetshospital, Risskov R1

Projektets titel: Læring.
 

Mariann Schmidt  
Social og sundhedsassistent Århus Universitetshospital, Risskov  S5

Projektets titel: Opfølgning på børnesamtalen.
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Aftale med regioner presser igen medarbejderne
Pressemeddelelse den 14. juni 2009

Finansministeren mener, at den nye økonomiaftale 
mellem regeringen og landets fem regioner er 
en god aftale for landets patienter og for landets 
økonomi. Det er formentlig med velberådet hu, 
at fi nansministeren ikke nævner de ansatte i 
regionerne, mener FOA.

”For det er ikke en god aftale for de sygehusansatte,” 
siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA og 
fortsætter: 

”Aftalen er på en række felter en kopi af aftalen fra 
sidste år, hvor regionerne får 800 millioner kroner til 
ekstra aktiviteter, og så skrives der igen en besparelse 
med titlen ”produktivitetsforbedringer” ind på to procent. 
Ligesom de forrige år vil disse ”forbedringer” igen med 
stor sikkerhed blive betalt af de sygehusansatte.” 

”Man har haft disse såkaldte produktivitetsforbedringer 
siden starten af 80´erne, og det er i bund og grund endnu et skridt mod at gøre gabet mellem 
ressourcer og aktiviteter på vores sygehuse endnu større. Der skal løbes stærkere. Og der skal 
løbes efter fl ere opgaver,” siger Dennis Kristensen. 

”Med de milliardbeløb, der alene i år er blevet brugt på skattelettelser og bankredninger, så er 
det jo ikke fordi, at samfundet ikke har pengene til et sundheds- og sygehusvæsen i topklasse,” 
mener Dennis Kristensen. 

Han tilføjer, at FOA har sympati for den nye bevilling til psykiatrien, men mener ikke, at de 
afsatte 250 millioner kroner er nok. 

På to felter indbyder regeringen til samarbejde med de faglige organisationer. Det er i 
spørgsmålet om opgaveglidning og i spørgsmålet om oprettelse af fl ere praktikpladser. 

”Her deltager FOA gerne i et forpligtende samarbejde. Større fokus på opgaveglidning er en af 
vejene til at sikre den nødvendige rekruttering. Det vil fl ere praktikpladser i høj grad også være. 
Det vil være logisk, at man i konjunkturer som de nuværende øger optaget i sundhedssektoren, 
hvor prognose efter prognose fortæller, at der vil mangle ansatte i fremtiden. Her vil forslaget 
om at indføre voksenelevløn - fx for afskedigede under fi nanskrisen - også være et oplagt emne 
at diskutere,” siger Dennis Kristensen.
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FOA opretter hotline om ytringsfrihed 
Offentligt ansatte har som alle andre 
ytringsfrihed i Danmark. Alligevel 
tier de ofte af frygt for repressa-
lier – eller fordi de er i tvivl om, 
hvad de må sige. Derfor opretter 
FOA en hotline, hvor medlemmer 
kan ringe ind og få vejledning i, 
hvad de har ret til at udtale sig om.
Hvad må man sige som ansat? Kan 
man blive fyret, hvis man rejser kri-
tik af sin arbejdsplads? Og må man 
beklage sig offentligt, hvis man får 
pålagt opgaver, som man ikke me-
ner, er etisk forsvarlige?
Det er blot nogle af de spørgsmål, 
FOA-medlemmer kan få svar på, 
når de ringer til FOAs nye hot-
line: Kend din ytringsfrihed. Her 
vil et team af faglige og juridiske 
eksperter sidde klar med råd og 
vejledning.
”Hotlinen kommer i kølvandet 
på den sidste tids sager om pleje-
hjemsansatte, der har sagt op, fordi 
de for eksempel er blevet pålagt at 
vække beboere om natten for at 

vaske dem. I FOA kan vi ikke leve 
med, at vores medlemmer føler sig 
pressede til at sige op i stedet for 
at sige stop,” siger forbundsfor-
mand Dennis Kristensen fra FOA.
Ytringsfriheden er afgørende for 
demokratiet og velfærdssam-
fundet. Men skal den være no-
get værd i praksis, kræver det, 
at man ved, hvornår den gæl-
der. Derfor mener Dennis Kri-
stensen, at en hotline er oplagt.
”Retningslinjerne for offentligt 
ansattes ytringsfrihed kan væ-
re svære at gennemskue, så jeg 
kan godt forstå, at vores med-
lemmer kan komme i tvivl om, 
hvad de må udtale sig om,” siger 
Dennis Kristensen og fortsætter:
”Men sager som den om natteva-
skeriet skal frem i lyset. Når vores 
medlemmer sidder med en viden 
om, at der foregår den slags, vil 
FOA gerne tilbyde vejledning i, 
hvordan de kan bruge den ytrings-
frihed, de har.”

Dennis Kristensen fremhæver, at 
ansattes ret til at ytre sig ikke kun 
er af betydning for de ansatte, men 
også for de ældre borgere og på-
rørende.

”Hvis demente fru Hansen bliver 
vækket om natten for at blive va-
sket, eller oplever andre former for 
svigt i plejen, er det ikke sikkert, 
hun selv er i stand til at sige fra. 
Her er de ansatte, som ved, hvad 
der foregår, hendes nærmeste tale-
rør. Skatteborgerne kan derfor med 
rette forvente, at de ansatte siger 
fra - om nødvendigt også offentligt 
- når brugere behandles urimeligt 
eller uanstændigt,” siger han.

FOA`s hotline: Kend din ytrings-
frihed er åben og har nummer 
4697 2260.

Vold på dagsordenen
Ved overenskomstfornyelsen i 2008 i 
kommuner og regioner blev der ind-
gået en aftale om trivsel og sundhed.
Aftalen betyder blandt andet retnings-
linjer for arbejdspladsens identifi ce-
ring, forebyggelse og håndtering af 
vold, og at HovedMED-udvalgene 
(HSU/SIU), senest den 1. april 2010 

skal have formuleret og godkendt ret-
ningslinjer for arbejdet med at identifi -
cere, forebygge og håndtere vold.
Branchearbejdsmiljørådet Social & 
Sundhed (BAR SoSu) gennemfører vi 
frem til sommeren 2010 kampagnen 
’Vold på dagsordenen’.

Læs mere om kampagnen på www.
etsundtarbejdsliv.dk/vold. Det er også 
på denne adresse at MED/SIU-udvalg 
og arbejdspladser kan hente ideer, 
tjeklister, fakta, viden og inspiration 
til det voldsforebyggende arbejde. 

Papirløst samliv
af Jesper Priskorn

Har du tjek på, hvem der arver, hvis du pludselig dør? Og hvem der får udbetalt pengene fra din pensionsordning? Mange 
tror, at deres samlever er sikret – men sådan er det sjældent. Find svar her – og tag stilling. Før det er for sent …

http://www.ppp.dk/forbrugerinformation/samliv.aspx
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PenSam’s boliger
Af Jesper Priskorn

PenSam investerer en del af pensionsindbetalingerne i boligejendomme.

I alt har de 59 boligejendomme med 3.165 lejelejligheder fordelt over hele landet, som du har 
mulighed for at leje. Nedenfor har jeg indsat de boliger der ligger tæt ved Århus eller i Århus 
– på hjemmesiden kan du fi nde fl ere steder rundt om i landet.

Som pensionskunde i PenSam har du fortrinsret til at leje boligerne.

Fiskergade 42
8000 Århus C
Husdyr ej tilladt
Sjældent ledige

J.P. Larsens Vej 112-128
8220 Brabrand
Husdyr tilladt
Kort ventetid

Hovedgaden 59
8220 Brabrand
Husdyr tilladt v. indfl ytning
Sjældent ledige

Strandgårdshøj
Golfhøjen 1-31
8400 Ebeltoft
Husdyr tilladt
Pt. ledige boliger

Grenåvej
Grenåvej 719-721
8541 Skødstrup
Husdyr ej tilladt
Sjældent ledige

Husk autorisation
Social- og sundhedsassistenter skal søge autorisation inden den 
1. oktober 2009, ellers kan de ikke længere bruge titlen ”Social- og 
sundhedsassistent”.
Assistenter uden autorisation vil fra denne dato blive kaldt 
sundhedsmedhjælpere.

Kontakt klubben, hvis du har brug for hjælp til at søge autorisation.
Autorisationen koster 287 kr.
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Medlemsændringer
Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse eller skift af ar-
bejdsplads, 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

Ægtemands-Butikken 

En butik som sælger nye ægtemænd er åb-
net i New York City. 
Der kan kvinder gå hen for at fi nde sig 
en ægtemand. Blandt instruktionerne 
ved indgangen kan man fi nde følgende: 
Du kan kun besøge denne butik EN GANG! 
Det er seks etager, og værdien af produkterne 
stiger efter som man kommer op i etagerne. 
Du kan vælge et produkt i en etage, el-
ler du kan vælge at gå en etage op. 
Men du kan ikke gå en etage ned, bortset 
fra at forlade butikken! 

En kvinde går ind i Ægtemand-Butik-
ken for at finde sig en ægtemand. På 
første etage er der et skilt på døren, hvor der står: 

Første etage - Disse mænd har fast job. 
Hun er interesseret, men fortsætter til anden 
etage, hvor der står: 

Anden etage - Disse mænd har fast job og 
elsker børn. 
”Det er fi nt” tænker hun, ”men jeg vil ha mer”. 

Så hun fortsætter opad. På tredje etage står 
der på skiltet: 
Tredje etage - Disse mænd har fast job, 
elsker børn, og ser ekstremt godt ud. 

”Jøsses”, tænker hun, men føler at hun må 
gå videre. 
Hun går til fjerde etage, og på skiltet står der: 

Fjerde etage - Disse mænd har fast job, 
elsker børn, ser sindssygt godt ud og 
hjælper til med husarbejdet. 
”Åh, Gud hjælpe mig!” siger hun, ”Jeg hol-
der det ikke ud!"
Men hun går alligevel endnu en etage op 
og på skiltet står der: 

Femte etage - Disse mænd har fast job, el-
sker børn, ser sindssygt godt ud,  hjælper til 
med husarbejdet og er meget romantiske.
Hun er så fristet, men går videre op til sjette 
etage, hvor der står fl g. på skiltet: 

Sjette etage - Du er besøgende nummer 
31.456.012 på denne etage. 
Der er ingen mænd på denne etage. Den-
ne etage eksisterer kun som bevis på, 
at det er umuligt at tilfredsstille kvinder. 

Tak fordi at du besøgte Ægtemands-Butikken. 

For at undgå at blive beskyldt for kønsdis-
kriminering, har butiksejeren  åbnet en ”Ny 
Hustru Butik” lige overfor.

Første etage har hustruer som elsker sex. 

Anden etage har hustruer som elsker sex, 
har penge og kan lide øl 

Tredje, fjerde, femte, og sjette etage har al-
drig haft besøgende....   
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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
tlf: 7789 3282  Mobil 5157 6635

Retspsykiatrisk afdeling
Bent Lykke   
tlf: 7789 3282  Mobil 5157 6635

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

Fællestillidsrepræsentant:
Bent Lykke   
tlf: 7789 3282  Mobil 5157 6635

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

Mobil 2920 9495

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
Tuesten Huse og Atriumhuset
Anette Møller   Tlf.: 77.89 60.30
Korsager gården 
Fungerende Dorte Friis  
Kragelund.
Fungerende Dorte Friis  
Katrinebjerg Centret og Wind sor.
Dorte Friis    Tlf.: 86 10 75 77
Dagtilbudene
Fungerende Dorte Friis  

Voksen Handicap MAG. 1
Østervang
Pt ingen valgt

Ældrepleje MAG. 3
Caritas
Pt ingen valgt
    Tlf.: 86 78 51 11
Odder – Samsø
Pt ingen valg


