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Nyt fra redaktionen

Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 600 stk.  ISSN NR. 1398-0424

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

Arbejdsmiljøsituationen
Af Jesper Priskorn

Region Midtjylland har nu lavet det 
kommende budget – der blev afsat 
3 millioner kr. til at forbedre det 
psykiske arbejdsmiljø og det var 
i grundet det som psykiatrien fi k, 
foruden en lang næse…….

Vi har haft mange politikere, som 
har talt vores sag, mange journa-
lister har beskrevet vores utroligt 
dårlige psykiske arbejdsmiljø og 
ledelsen har til slut, i samarbejde 
med snart alle faggrupper fra top 
til bund, støttet os i vores krav om 
bedre arbejdsforhold og fl ere pen-
ge til psykiatrisk behandling, men 
lige lidt har det hjulpet.

Beslutningstagerne – det være sig 
både Regionen – men ikke mindst 
regeringen ønsker ikke at bruge 
fl ere penge på psykiatri, - deres 
sidste nye bud er gummiceller og 
andre mindre fl atterende behand-
lingsformer.

Lokalt er der fortsat mange proble-
mer, vi afventer arbejdstilsynet syn 
på de afsnit de har været på besøg 
hos, fristen for svar fra de afsnit der 
er berørt, skal snart sendes ind.
FOA har igen anmeldt N1, for ikke 
at overholde de handlingsplaner de 
har sendt til arbejdstilsynet. Tiden 
vil vise om der sker yderligere.

Nyt vi kæmper med er ufaglært 
ar bejdskraft, vi har sagt ja til syge-
plejestuderende sidder fast vagt, 
men at de indgår i normeringen, 
har vi aldrig godtaget, men det 
sker nu og det kan vel kun være 
for at spare penge, på bekostning 
af sikkerheden.

Der er et valg i kommuner og Regi-
on, som står for døren – politikerne 
skal genvælges og du bestemmer 
hvem, FOA har i samarbejde med 
de andre organisationer sat nogle 
politikere i stævne til en drøftelse 

om deres syn på og deres vilje til 
at forbedre forholdende i psykia-
trien, dette foregår d. 26. oktober 
i LO – lokaler i midtbyen – der vil 
komme opslag rundt, men reser-
ver aftenen. 

Vi kan desværre ikke se noget lys 
for enden af tunnelen, men vi vil 
ikke gi` op – det kan ikke passe 
at vores velfærdssamfund skal 
fuldstændigt ødelægges af ideo-
logier om privatisering og det frie 
valg…… nej, lad os få en anstæn-
dig behandling af unge som gamle 
- og ikke mindst de psykisk syge 
tilbage.
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Vi udkommer 

igen 

til januar

Godt nytår!

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 

Region Midtjyllands tilbud 
til medarbejdere om 
bruttolønsordninger

Af Jesper Priskorn

Nu er det kommet – kataloget for dig som ønsker goder over bruttolønnen, jeg har 
forsøgt at studere pakken og er endnu ikke kommet en anbefaling nærmere – det 
må være meget op til den enkelte om det er en god ide at forlænge bredbåndsfor-
bindelsen, få ny computer eller mobil trukket over lønnen.

Der er dog en ting der er sikkert – du bliver beskattet af det meste via den nye me-
dieskat – men det betyder ikke, det ikke er en fordel for nogen.

Har du i dag en bredbåndsforbindelse – forsvinder den pr. d. 31.12. 09.,  hvis du 
ikke tilmelder dig igen.
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Psykisk syge isoleres i gummiceller
Af Jesper Priskorn

Med endnu et kontroversielt forslag 
lægger regeringen op til, at psykia-
triske patienter skal låses inde i en 
gummi celle, hvor de ikke kan gøre 
skade på sig selv. Det skriver Poli-
tiken.
Samtidig får det psykiatriske hospital 
Sikringen lov at bruge en omdiskute-
ret tvangsmetode, hvor patienter går 
rundt med remme mellem arme og 
mellem ben, så de ikke kan slå eller 
sparke andre.
Ministerens forslag kommer på bag-
grund af en udredning fra Sundheds-
styrelsen om forskellige former for 
tvang i psykiatrien i Danmark og ud-
landet.

”Vores politik om at begrænse brug af 
tvang af psykisk syge ligger fast. Men 
når jeg så vil give de psykiatriske af-
delinger mulighed for at putte folk i 
gummiceller og lade Sikringen bruge 
den her oppegående fi ksering i sær-
lige tilfælde, så er det for at undgå, at 
personalet spænder patienterne fast 
til en seng. For det er et endnu større 
indgreb mod deres frihed,” siger sund-
hedsminister Jakob Axel Nielsen (K) 
til Politiken.
( Og meget billigere personalemæssigt 
– det er fantastisk hvor langt regerin-
gen vil gå for at undgå at bruge penge 
på psykiatrien, red.).

Bedre Psykiatri ryster på hovedet
Forslagene får generalsekretær Thor-
stein Theilgaard, foreningen Bedre 
Psykiatri, til at ryste på hovedet.
”Vi har brug for en moderne psykiatri, 
hvor man taler med patienterne i ste-
det for at bruge tvang. Og det bedste 
svar er så gummiceller. Det er et kata-
strofalt dårligt forslag,” siger han.
Derimod er der opbakning fra lan-
dets psykiatere, der behandler pa-
tienterne.
Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab 
Anders Fink-Jensen siger, at ”forslage-
ne umiddelbart lyder fornuftige”.

Psysisk syge børn kan frasorteres
Indsat af Jesper Priskorn

Det er nu teknisk muligt at frasortere 
fostre med anlæg for psykiske syg-
domme, skriver Jyllands-Posten. Dan-
skere har gennem mange år kunnet 
vælge abort, når en fostervandsprøve 
afslører Downs syndrom eller andre 
alvorlige kromosomforandringer. 
Ny forskning gør det nu også muligt 
at afsløre, om et foster har anlæg for 
psykiske sygdomme.
”Det kan blive begyndelsen på, at vi 
kan begrænse antallet af folk, der skal 
lide af psykiske sygdomme,” siger 

forskningschef Thomas Werge, Psyki-
atrisk Center Sct. Hans.
Han står i spidsen for et forskerhold, 
som netop har fået 30 mio. kr. af Høj-
teknologifonden til i de næste fi re år 
at arbejde med deres nye viden om 
skizofreniens årsager.

” F r y g t e l i g  i n h u m a n t ”
20.000 danskere lider af skizofreni, 
og mange af dem har ifølge Thomas 
Werge et ønske om at få børn, men 
de fravælger det af frygt for at give 

sygdommen videre til deres børn. De 
nye forskningsresultater gør det muligt 
tidligt i graviditeten at se, om fosteret 
har samme genetiske ændring som 
moderen eller faderen. Men psykia-
ter Birgit Petersson, der er lektor ved 
Københavns Universitet og medlem af 
Abortankenævnet, kalder det ”frygtelig 
inhumant” at sortere børn fra på den 
baggrund.

Jubilæumsgaven til dig      
Af Jesper Priskorn

Nu er det sidste chance for at hente jubilæumsgaven – hvis du endnu ikke har fået en, du skal 
henvende dig på tillidsrepræsentantskontoret på Århus universitetshospital Risskov, alle hverdage, dog skal du ringe 
først på 7789 3282 eller 7789 3281 og tjekke om der er nogen på kontoret. 
Alle som er medlem af FOA Århus klubberne, FOA – Psykiatri og Social - og sundhedsassistentklubben 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.
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Nyt fra PenSam

PenSam Bank billigst  
 

Ekstra Bladet og My Banker kårer PenSam Bank som den billigste, hvis du skal 
låne til en bil. 

Der er mange penge at spare, hvis du ser dig for, når du skal låne penge i banken. I slutningen af juli undersøgte 

Ekstra Bladet priserne på tre typer lån, og der var op til 500.000 kroner at spare, alene ved at vælge de billigste 

banker.   

PenSam Bank, hvis du skal låne til en bil

I artiklen skriver Ekstra Bladet, at PenSam Bank ligger nummer et på listen over billigste banker, hvis man skal låne 

penge til en bil. Faktisk betaler man 100.000 mere for lånet hos den dyreste bank ifølge Ekstra Bladets beregninger.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med My Banker, som er en hjemmeside, der sammenligner priser hos bankerne

 Andre gode lån

Også på forbrugslån og på boliglån er PenSam Bank, ifølge artiklen, blandt de billigste. På boliglån er PenSam bank 

den 6. billigste og på Forbrugslån den 3. billigste.

Pensionen skal have et tjek 

Pensionen skal passe til der, hvor du er i dit liv. Dit behov ændrer sig gennem livet. Du bliver måske gift eller får 

børn, og din pensionsordning bør afspejle din nuværende livssituation. Derfor er det en god idé at kontakte en 

kunderådgiver og give pensionen et tjek, når livet ændrer sig. 

Det har betydning

Her er en liste over de forandringer i livet, som typisk vil påvirke dit pensionsbehov. Kan du sætte et hak ved en af 

dem, så er det en god idé at kontakte en af PenSam’s kunderådgiver. 

   Er du blevet gift? 

   Er du blevet skilt?

   Har du fået børn? 

   Har du købt bolig?

   Har du skiftet job?

   Er du fl yttet sammen med din kæreste?

   Er du fl ytte fra din kæreste?

   Har du mistet arbejdsevnen?

   Er du blevet syg?

   Er du på vej på pension?

Der kan være andre betydningsfulde ting i dit liv, som din pensionsordning skal indrettes efter, så kontakt din 

kunderådgiver og få en snak om netop dine behov. Ring til kundecentret på 44 39 34 41. 

Læs mere på www.pensam.dk/kunde
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Sikret hvis du bliver arbejdsløs  

Ledigheden stiger for tiden, og for nogen er det en god idé at have en tillægsforsikring oven i 
arbejdsløshedsforsikring.
 
I medierne bliver der skrevet meget om fi nanskrisens indfl ydelse på arbejdsløsheden i Danmark – den stiger og det 
mærker man også på de arbejdspladser, hvor PenSam’s kunder arbejder. Måske er PenSam’s kunder ikke blandt de 
medarbejdergrupper, der bliver hårdest ramt, men arbejdsløsheden stiger lidt hele vejen rundt. 
 
- Ledigheden er steget støt siden november og den ligger på omkring 1,4 % for tiden, siger Lise Andersen, der er A-
kasse sagsbehandler for dagpenge og rådighedsbeløb i FOAs Arbejdsløshedskasse, Social og Sundhedsafdelingen 
på Frederiksberg.
 
At blive arbejdsløs er ofte hårdt for økonomien og for nogle kan det blive lidt for stramt på dagpenge. 
 
Dagpenge+
Mange forsikringsselskaber tilbyder en arbejdsløshedsforsikring, hvor man kan få et supplement til dagpengene. Hos 
PenSam hedder den Dagpenge+. 
 
Dagpenge+ er en arbejdsløshedsforsikring, som man kan tegne, hvis man er medlem af FOA og FOAs A-kasse. Det 
er en fl eksibel forsikring, hvor kunden selv kan sammensætte den, så den passer til økonomien. Man vælger selv, 
hvor meget man vil have oven i dagpengene, hvor hurtigt efter man er kommet på dagpenge, at forsikringen starter, 
og hvor længe man vil være dækket. Vil man for eksempel have en dækning, hvor man får 1000 kroner om måneden 
fra Dagpenge+ er prisen for forsikringen mellem 198 og 420 kroner om året. Udgiften er fradragsberettiget. 
 
Er det nødvendigt?
Om man skal tegne en arbejdsløshedsforsikring eller ej kommer meget an på ens økonomi, og det er ikke alle det 
kan betale sig for. 
 
Du og dine kollegaer kan få hjælp til at træffe beslutningen på FOA’s hjemmeside, hvor man kan tjekke om man 
opfylder betingelserne for at kunne tegne Dagpenge+, hvilken dækning man skal tegne, og hvad den kommer til at 
koste. I kan også ringe til en kunderådgiver i PenSam og diskutere mulighederne.
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Kontanthjælpen kan true pensionen

Havner man i en situation, hvor man får brug for kontanthjælp fra kommunen, 

kan man i værste fald risikere at skulle hæve sin pension først. 

Som hovedregel kan ingen røre pensionen

Meningen med en opsparing i en arbejdsmarkedspensionsordning er at sikre, at man har en indtægt i 

pensionsalderen. Derfor er der regler, der som hovedregel sikrer, at ingen kan røre din opsparing i en 

arbejdsmarkedspension i utide – ikke en gang dig selv. 

 

Kontanthjælp kan afhænge af pensionen

Men der er undtagelser fra reglen om, at arbejdsmarkedspensionen er urørlig. Én af dem er, at kommunen i visse 

tilfælde kan nægte at udbetale kontanthjælp, hvis man har en samlet pensionsformue, der er større end 50.000 kr. 

 

Sådan er kommunens regler for kontanthjælp

• De første 6 måneder af en periode, man søger kontanthjælp, må kommunen ikke betragte pensionsopsparing 

som en formue, man skal bruge, inden man kan modtage kontanthjælp 

• Men efter 6 måneder kan kommunen stoppe med at udbetale kontanthjælp, hvis man har en samlet 

pensionsformue, der er større end 50.000 kr. for enlige og der reelt er mulighed for at få den udbetalt.

Beløbsgrænsen gælder for ens samlede pensionsopsparing opgjort før, der bliver trukket skat og gebyr ved udbetaling. 

ATP og SP bliver ikke regnet med i den samlede pensionsformue. Men ellers vil alle typer pensionsopsparing blive 

regnet med, uanset om det er som livsvarig alderspension (livrente), kapitalpension eller ratepension.

 Det er kun hvis man reelt har mulighed for at få pensionen udbetalt, at kommunen kan stoppe kontanthjælpen. Det 

betyder, at hvis reglerne i ens pensionsselskab gør, at man ikke kan hæve pensionen i utide, så kan kommunen ikke 

afvise at udbetale kontanthjælp på grund af formue i form af pensionsopsparing.

 

Hvornår kan man hæve sin pension i utide i PenSam?

Reglerne for et få udbetalt en PenSam-pension i utide er afhængig af, hvilken pensionsordning, man er med i. Derfor 

må du kontakte en kunderådgiver i PenSam på telefon 44 39 34 41 for at få oplyst de præcise regler, der gælder i dit 

tilfælde. Men hovedreglerne er, at man kan hæve sin pension i utide hvis: 

• der ikke er indbetalt til pensionsordningen de seneste 12 måneder, og 

• man er uden job og uden aftale om et nyt job med tilhørende pensionsordning, og  

• der ikke er indledt en sag omkring førtidspension.

Man kan også få udbetalt sin pension i utide, hvis man emigrerer fra Danmark.

 

Husk også at ægtefæller har gensidig forsørgerpligt

Vær også opmærksom på, at i værste fald kan også ægtefællens pension blive regnet med som en formue, der skal 

bruges, før man kan få udbetalt kontanthjælp, fordi ægtefæller har forsørgerpligt over for hinanden. Det kan gælde, 

hvis den samlede værdi af ægtefællernes pension overstiger 100.000 kr. 
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Sidoine fra Bénin
Oversat af Peter Bugge

FOA Psykiatris sponsorbarn Sidoine Senankpon VIa fra Bénin - barnets årlige statusbe-
skrivelse.
Sidoine har et godt helbred og får en god ernæringsrigtig kost sammen med sin øvrige 
familie. Hun spiser mindst tre gange dagligt. Hun tager på i vægt.
Sidoine forbereder okra suppe. Hun hjælper sin mor med at fl ette andre folks hår, hvilket 
hun er god til. Sidoine er glad for at steppe og spille håndbold. Hun er stadig fl ink til at 
løbe ærinder for forældrene.
Sidoine rykker op i 4.klasse. Hun rangerer som nr. 17 ud af 72 elever og hun er god til 
matematik og fransk. Hun er mindre dygtig i de øvrige fag.
Bror Joseph rykker op i 2.klasse. Både Joseph og Sidoine modtager skoleredskaber og 
uniformer fra Børnefondens Center.
Forældrene har det også godt. De dyrker landbrug. Faderen fi nder nogle gange job som 
brolægger og moderen arbejder som frisør. Moderen er blevet lovet et lån, fi nansieret gennem Centret, hvilket gav fa-
milien et imprægneret myggenet til at forebygge malaria. Moderen bruger prævention og familien er glade, når børnene 
opnår gode resulater i skolen.

Brev fra FOA Psykiatris Sponsorbarn Sidoine gennem Børnefonden

”Kære Psykiatriklub Århus

Det er med stor glæde, at jeg har modtaget pengegaven på 100 Dkr., svarende til 8800 FCFA, bestemt for mig og min 
familie.

Denne vigtige pengegave tillod mig at købe følgende ting:

6 meter materiale   4500 F

3 kg. Ris    1050 F

1 liter madolie (til at stege i)  650 F

5 stykker sæbe    500 F

1 sæt tøj    2000 F

Slik & småkager    100 F

Total     8800 F

Kære Sponsor, min familie og jeg takker jer mange gange. Ovenstående ting kan vi bruge og udnytte på en fornuftig 
måde.
Vi er lige nu på studietur. Vores lærer har arrangeret  studieture for at forberede os til skolestart.

Mange hilsner til dig og din familie.

Brev skrevet af Aimoudji Victor, en ven af familien”
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Belgien – Hollandsturen
Af Jesper Priskorn

Vi drog af sted tidligt, meget tidligt 
mandag morgen – kl. 05.00 kørte bus-
sen fra Viby torv mod vores første stop 
Bruxelles.

Vel ankommet og udhvilet, tog vi tirs-
dag på studiebesøg på et kollektiv for 
både psykisk og fysisk handicappede 
beboere Le Village1. Med på turen var 
en lokal dansk guide, som fortalte om 
et langt og spændene liv i Belgien.

På Village 1 er over 100 ansatte og 
1000 personer tilknyttet projektet, som 
har til formål at skaffe dem menings-
fuldt arbejde. På stedet bor der ca. 
200 personer.
Stedet blev grundlagt i 1963 ved bl.a. 
hjælp fra familier som havde et ønske 
om deres psykisk eller fysisk syge børn 
fi k et meningsfuldt liv og bolig. Det 
belgiske kongehus og i særdeleshed 
Dronning Fabiola, var den som stod 
for åbningen i sin tid.

Det var et spændende sted, og der var 
ingen tvivl om de kæmpede en kamp 
for at skaffe meningsfyldt beskæfti-
gelse til stedet.
Særligt et af stederne, gjorde indtryk 
her blev vi iklædt sikkerhedssko og 
vest – da de gik meget op i sikker-
heden, fi k vi fortalt. Rundvisningen 
stod en psykolog for – stedet var en 

kæmpe lagerhal, hvor man ompak-
kede juicekantoner mm. - men de 
psykisk syge medarbejdere gik rundt 
uden høreværn i en frygtelig larm, 
dette blev kommenteret, nu da der 
skulle være denne store sikkerhed 
– men vi fi k at vide de havde fået hø-
reværn tilbudt, men ønskede ikke at 
bruge dem, mon det var stemmerne 
der blev druknet….

Derefter vendte vi tilbage til Bruxelles 
og så hovedstadens højdepunkter un-
der rundvisning i bussen. 

Vi afl agde naturligvis et besøg i Europa 
Parlamentet, hvor vi fi k rundvisning i 
de tilgængelige dele, og så salen – og 
fi k et lille foredrag om stedet. 

Senere gik vi en tur til 
Grand Place, et fantastisk 
fl ot torv, hvor vi så de fl otte 
bygningsværker, Manneken 
og Jaeneken Pis.  Slutteligt 
fi k vi en hyggelig middag 
på en restaurant i Slagter-
gade, mætte af indtryk tog 
vi hjem til hotellet kl. 22, en 
lang dag.

Fra Le Village 1

Produktionssted Le Village 
1 - med sikkerheden i top!
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Efter morgenmad gik turen til Hol-
land. 
I Den Haag så vi fredspaladset og var 
på besøg på et somatisk hospital, hvor 
vi fi k rundvisning og en fi n fortælling 
om deres arbejde. 

Herefter gik turen til Rotterdam hvor 
vi fi k mulighed for en tur i Euroma-
stens top, hvorfra man kunne se hele 
byen og verdens største havn. Vi var 
nogen der blev nede – der var meget 
højt op…….

Turen gik videre mod Amsterdam, 
hvor vi ankom om aftenen til et fl yden-
de hotel, hvor vi blev vugget i søvn.

Torsdag blev vi delt op i to grupper, 
hvor den ene besøger NVVE, som er 
en organisation, der kæmper for ret-
ten til fri eutanasi (retten til hjælp, til 
at afslutte livet) i Holland. 
Det var et spændende besøg, det er 
vedtaget ved lov og man kan, hvis 
man er uhelbredelig syg få hjælp til 
at afslutte dette og den som skal gø-
re det er familielægen, dog skal der 
være foregået en længere dialog med 
patienten, hvor alt er afklaret og en 
uvildig læge skal dobbelttjekke, at alt 

er foregået rigtigt. Det som var nyt for 
mig, var at det også galt for psykisk 
syge personer, som ikke kunne leve 
videre med deres lidelse – dette skulle 
være for at undgå, at man sprang ud 
foran tog mv. Dog fandt jeg det me-
get vanskeligt, at være den der skulle 
vurdere, om der ikke var helbredelse 
mulig eller i det mindste en lindring 
af tilstanden der gjorde det muligt at 
leve med sin sygdom, men mulighe-
den var der. 
Der var dog endnu et minus ved 
denne lov – familielægen var omdrej-
ningspunktet og hvis denne ikke ville 
udføre eutanasi på sin patient, da det 
var ham imod moralsk, var det uhyre 
vanskeligt at få denne hjælp – så det 
var derfor vigtigt, at man allerede når 
man i de tidlige år valgte sig en fami-
lielæge, at sikre sig, at vedkomne ville 
være klar, hvis man på et tidspunkt 
ønskede denne form for hjælp.

Den anden besøger var i ”Rehabteam 
Amsterdam”, som er et mobilt rehabi-
literingsteam for hjemløse psykiatriske 
patienter og en del af et bredt ambu-
lant hjælpecenter. Det var et spænden-
de sted, som viste fl ot eksempel på, 
hvordan den behandlende og sociale 

del arbejdede sammen, her var Britt 
taget med .

Teamet arbejdede ud fra ACT meto-
den, som vi også kender herhjemme, 
som 3. generation af den kognitive 
tilgang. Hvor man delvist gør op med 
diagnosesystem/problemfokusering 
og behandlingsmål, som ”get rid of 
problems”. Et af de felter det havde 
fået gennemslagskraft, var i rehabi-
literingstilgangen, hvor man nu gik 
efter ”housing fi rst”. Tidligere havde 
man arbejdet på, at få brugere først 
indlagt, dernæst på institution, for at 
konstatere at brugeren havde svært 
ved det sociale samspil, som var nød-
vendig, for at bo på institutionen. Bru-
gerne forlod institutionerne, og man 
var tilbage ved udgangspunktet. Nu 
startede man med, at fi nde lejlighe-
der til brugerne, hvor de efterhånden 
kunne overtage fl ere og fl ere forplig-
tigelser over lejemålet. Der var en stor 
opmærksomhed på, at det krævede 
meget støtte for disse brugere, når de 
fl yttede i lejligheder. Det krævede også 
mere støtte end da de var hjemløse, da 
brugerne nu, blev tvunget til, at for-
holde sig til deres liv. Et liv som hjem-
løs, er en overlevelse fra dag til dag, 

Parlamentet i Bruxelles
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og oplevede de mennesker 
som pludselig sidder i en 
lejlighed, og skal forholde 
sig til sig selv på ny måde. 
Mange af de hjemløse, som 
var i ACT teamet var diag-
nosticeret skizofrene.
Amsterdam er en by, som 
tiltrækker mange nationa-
liteter. Meget arbejde gik 
med at identifi cere men-
nesker. Tage kontakt til 
familier i hjemlandene, og 
på den måde hjælpe men-
nesker hjem igen. Det var 
et spændende besøg, som 
efterlod mange gode tanker 
ifht. til nære overlap der er 
mellem hjemløshed – psy-
kiatri – misbrug.

Derefter var vi på en gåtur 
i den indre Amsterdam og 
så byens ældste dele, blom-
stermarkedet og kræmmer-
markedet.  

Efter morgenmaden fre-
dag var vi på kanalrundfart 
og derefter på sightseeing 
med bus i stor Amsterdam. 
På denne rundtur besøgte 
bl.a. en træskomager. Om 

Evighedsfl ammen ved 
fredspaladset

Grand Place i Bruxelles
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aftenen efter aftensmaden, 
var vi på guidet besøg i The 
Red Light Districk, kvarteret 
som bl.a. har gjort byen ver-
densberømt/berygtet. Der er i 
øjeblikket stærke kræfter, med 
borgmesteren i spidsen, der 
forsøger at lukke dette distrikt 
og ligeså de mange Coffeshops 
med fri hash i byen og det ser 
ud til at lykkes.

Tidligt lørdag morgen kørte vi 
så mod Danmark, mæt af man-
ge og spændende indtryk, dog 
kunne vi godt have brugt lidt 
mere psykiatrisk fagligt stof og 
det vil vi selvfølgelig arbejde 
for, hvis vi får mulighed for at 
lave en ny tur.

Mannekenpis

Kanalfart i Amsterdam
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Orientering fra Fællestillidsrepræsentant  
Af Bent Lykke Sørensen

FOA Forbund har afholdt en Psykiatri Camp i København den 24/9 og den 25/9 
2009 hvor der var inviteret deltager fra sundhedsstyrelsen og fra partierne på Chri-
stiansborg og leder og medarbejderrepræsentanter fra Psykiatrien i Danmark.
”Campen” gik ud på at fi nde gode forslag til at forbedre Psykiatrien i Danmark 
både for børn, unge, og voksen med en Psykiatrisk Diagnose. Alle de gode forslag 
er videresendt til regionerne i Danmark og til alle partier på Christians borg.
Alle forslag kan ses på FOA – psykiatris hjemmeside eller på FOA`s hjemmeside 
under linket Nyheder og punktet FOA` 10 bud på nytænkning i Psykiatrien.

FOA Århus er for tiden i forhandling med Løn og Personaleafdelingen i Horsens 
vedr. afvikling af ferie med løn eller afvikling af ferie efter ferie kort for ferie året 
2009. 
Husk at inden den 31/12 – 2009 skal der gives besked til nærmeste leder om man 
vil afholde ferie med løn eller afholde ferie efter feriekort for ferieåret 2010.
Overenskomsten 2008 – 2011 er kommet i trykt udgave og vil blive udsendt i den 
nærmeste fremtid

Frist for at søge autorisation forlænget 
Af Peter Bugge Nielsen

Sundhedsstyrelsen har besluttet at 
forlænge fristen for at ansøge om 
autorisation som social- og sundheds-
assistent med et år. 
Hidtil har fristen været 1. oktober i år, 
og de social- og sundhedsassistenter, 
der ikke har søgt og fået autorisati-
on inden da, vil miste deres titel og 
i stedet få titlen ”sundhedsmedhjæl-
per.”
Men nu har Sundhedsstyrelsen fastsat 
en dispensations-periode frem til 1. 
oktober 2010, hvor det fortsat er mu-
ligt at søge autorisation. Det sker for at 

give de social- og sundhedsassistenter, 
der ikke allerede har søgt, mulighed 
for at bevare deres titel.
I tidsrummet fra 1. oktober i år til 1. 
oktober næste år vil man have titel af 
”sundhedsmedhjælper”, indtil man har 
søgt og har fået autorisation.

”Gør det nu” 
Karen Stæhr, der er formand for FOAs 
centrale Social- og sundhedssektor, 
opfordrer alle, der ikke allerede har 

søgt, til at gøre det hurtigst muligt. 
”Selv om fristen er forlænget, er der 
ingen grund til at udsætte, hvad der 
kan gøres i dag, til i morgen. Man af-
skærer sig fuldstændig for muligheden 
for at kunne kalde sig social- og sund-
hedsassistent, hvis man ikke har en 
autorisation. Ikke bare nu, men også 
fremover,” siger hun. 
Efter 1. oktober 2010 vil det ikke være 
muligt at søge om dispensation med 
begrundelse i den ændrede titel til 
”sundhedsmedhjælper”.

Akut-psykiatri kræver nye investeringer
Sundhedsstyrelsen har den 27. august 
2009 offentliggjort nye anbefalinger for 
den akutte indsats i psykiatrien. De 
stemmer godt overens med regioner-
nes psykiatriplaner, men kræver mas-
sive investeringer for at kunne blive 
til virkelighed 
I en ny rapport kommer Sundhedssty-
relsen med 12 anbefalinger til, hvor-
dan den akutte indsats for psykiatriske 
patienter skal organiseres. Blandt an-
det anbefales det at samle den akutte 
indsats, gøre de akutte tilbud let til-
gængelige og etablere en døgnåben 
telefonisk rådgivning for patienter, på-
rørende og samarbejdspartnere – det 

vil sige for eksempel politi og sociale 
myndigheder. 

Fint i tråd med udvikling i re-
gionerne
Anbefalingerne ligger fi nt i tråd med 
den udvikling, som regionerne har sat 
gang i med deres psykiatriplaner. 
- Udviklingen af akutindsatsen for de 
psykiatriske patienter bliver et afgø-
rende omdrejningspunkt i de kom-
mende års udvikling af en psykiatri 
i verdensklasse. Sundhedsstyrelsens 
ambitioner for den fremtidige akut-
indsat er både rigtige og ambitiøse 
og ligger på en række punkter i god 

overensstemmelse med regionerne 
psykiatriplaner, siger Bent Hansen, 
formand for Danske Regioner.

Massive investeringer
Han understreger, at den nye akut-
indsats vil kræve massive investering 
i både bygninger og i nye tilbud. 
- Vi vil i regionerne gerne være med til 
at realisere visionerne på psykiatriom-
rådet. Men vi kan kun realisere dem, 
hvis vi får penge til det. Jeg forventer 
derfor, at de nødvendige økonomiske 
ressourcer sikres i forlængelse af for-
handlingerne om satspuljemidlerne, 
siger Bent Hansen.



14 Vingefanget oktober 2009

Kompetenceudvikling for social og sundhedsassistenter og plejere
Kære alle 
Vi sidder med i en arbejdsgruppe omkring kompetenceudvikling for social - og sundhedsassistenter og plejere. Aktuelt 
udbyder social og sundhedskolen i Århus en akademiuddannelse, som er en realkompetencegivende uddannelse, der 
kvalifi cerer til diplomuddannelser. 

Derfor tænker vi uddannelsen som relevant, da det stiller social og sundhedsassistenter og plejere på ligefod med an-
dre kollegaer i fht. kompetenceudvikling. Hele uddannelsen består af 4 moduler, svarende til et årsværk. Uddannelsen 
kan også tages modulvist, over fl ere år. 
Det er vigtigt at give noget kompetencegivende, og at deltagerne kommer i et uddannelsessystem, hvor de udvikler 
deres kompetencer i forhold til at kunne abstrahere og refl ektere, og får en videnskabsteoretisk vinkel, således at de 
kan se opgaverne fra forskellige perspektiver og med forskellige faglige briller. Akademiuddannelsen er på nuværende 
tidspunkt formuleret meget sundhedsfagligt, og vi søger derfor at bidrage til at den markedsføres mere pædagogisk og 
socialfagligt for at arbejdsgiverne kan se relevansen. Ligeledes ønsker vi rehabiliteringsbegrebet sat endnu mere i spil

Aktuelt vil vi ansøge trepartsmidler til støtte for at sende nogle af sted, på et opstartshold, hvis der er interesse herfor. 
Vil i melde tilbage - evt. sprede denne mail ud til jeres medarbejdere med social og sundhedsassistent el. plejer bag-
grund, og forhør jer om interessen herfor. 

Med venlig hilsen 

 Britt Gråbæk                                         Chalotte Glintborg                                                                                     
 Fælles tillidsrepræsentant og bostøtte,     Udviklingskonsulent, Driftsområdet for 
 Lokalpsykiatri Nord                                Socialpsykiatri          

Akademiuddannelse i sundhedspraksis VVU
Af Britt Graabæk 
 
Så kom den endelig, den længe 
ventede efteruddannelse for social 
– og sundhedsassistenter og plejere. 
I mange år har social – og sundheds-
assistenter og plejere været sat ud på 
et sidespor i uddannelsessystemet, og 
været nødsaget til at søge dispensati-
on, når ønsket om videreuddannelse 
meldte sig. Med en fuld akademiud-
dannelse i Sundhedspraksis opnår alle 
60 etc. Point, som netop giver den re-
alkompetence i uddannelsessystemet 
som er nødvendig for at bevæge sig 
videre på diplomniveau og efterføl-
gende master niveau.
Jeg synes det har stor betydning, at så 
mange som mulig får denne overbyg-
ning, da andre professioner har taget 
efteruddannelse på diplomniveau gen-
nem fl ere år. Jeg oplever også, at me-
get kursus som arbejdsgiver udbyder, 
sker i samarbejde med VIA, og det vil 
jo være sørgeligt, hvis vi bliver hægtet 
af i den sammenhæng og får kursus 
specielt tilrettelagt for os. Ligegyldigt 
hvordan man vender og drejer det, 
efterlader det vores gruppe med for-
nemmelse af, at der et A hold og et B 
hold, som ikke er særlig befordrende 

for vores selvtillid og selvforståelse. 
Lis Fiibæk social og sundheds Skolen 
påpeger, at der bliver strammet op på 
mulighed for, at søge dispensation for 
uddannelse på diplom niveau frem-
over, så denne vej er muligvis alle-
rede lukket.

Følgegruppe til 
akademiuddannelsen:

FTR for Region og Kommune deltager 
fortløbende i gruppe ang. Tilrettelæg-
gelse af VVU. Fra psykiatri/voksen 
handicap/forsorg misbrug, har vi for-
søgt at præge uddannelsen i en mere 
socialfaglig/pædagogisk retning, som 
ser ud til at lykkedes.

Ansøgning om 
kompetenceudviklingsmidler:
Der er mulighed for ansøgning om 
kompetenceudviklingsmidler. I Århus 
Kommune er der knap 22 mio. kr. til 
kompetenceudvikling blandt medar-
bejderne. Det blev resultatet af over-
enskomstaftalen i 2008, som gælder 
fra 1.4.2008 til 1.4.2009. Yderligere 
oplysninger og ansøgningsskemaer 

fi ndes på Århus Kommunes intranet 
på medarbejderportalen.

Ansøgning om statens voksen-
uddannelsesstøtte – SVU:
Der er ligeledes mulighed for søgning 
af SVU gives som tilskud til dækning af 
dine leveomkostninger, og skal delvis 
dække den arbejdsindtægt, man taber 
ved at uddanne sig i arbejdstiden.

Hvordan tilrettelægger 
jeg uddannelsen:
Når du har besluttet dig for at søge 
VVU uddannelsen, så kontakt din 
lokale leder, så I sammen kan tilret-
telægge forløbet. Uddannelsen er be-
rammet til et årsværk, men kan tages 
i moduler. Hvis du møder modstand 
hos din leder, kontakt da din TR el-
ler FTR.

Realkompetence afklaring:
Få lavet en realkompetenceafklaring 
på social og sundheds Skolen. Du kan 
allerede have noget uddannelse, som 
du kan få merit for.
Så er der jo bare, at ønske held og 
lykke med uddannelsen.
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Hjælp på vej til psykisk syge
Indsat af Jesper priskorn

De alment praktiserende læger er ikke 
gode nok til at behandle de patienter, 
der møder op i konsultationen med 
en lettere psykisk sygdom. 
Konsekvensen er fejlbehandling el-
ler ingen behand ling, og ud over de 
menneskelige lidel ser koster det sam-
fundet dyrt i form af sygefravær og 
førtidspen sio ner. 
Området trænger til et gevaldigt løft, 
siger Danske Regioners formand, Bent 
Hansen (S) til Dagbladenes Bureau: 
”Vi taber alt for mange mennesker på 
gulvet,” siger Bent Hansen. 
”Derfor vil vi gøre det obli gatorisk, at 
lægen arbejder sammen med en psy-
kiater og en psykoterapeut. 
De tre fagpersoner skal udgøre et be-
handlingsteam, som kan trække på 
hinandens kompetencer. 

Dermed sikrer vi, at patienten med 
det samme får tilbudt den optimale 
behandling, fortsætter han. 
Metoden hedder Shared Care og er 
indført i en lang række lande med 
stor succes, og herhjemme har læ-
gen Merete Lundsteen sammen med 
to kolleger set nærmere på, hvordan 
behandlingsformen virker: 
”Patienterne kommer hurtigere i den 
rette behandling, og det gør, at syg-
dommen ikke udvikler sig til noget 
mere alvorligt. 
Shared Care forbedrer livssituationen 
for de mange med en lettere psykisk 
sygdom, og langt færre bliver invali-
derede, oplyser Merete Lundsteen, der 
sammen med sine to kolleger fremlæg-
ger resultatet af deres undersøgelse 
på et symposium i Danske Regioner 
i næste uge. 

Bent Hansen fortæller, at man nu vil 
gå i gang med at indføre ”delt om-
sorg”, og han forventer, at hele landet 
er omfattet af ordningen i løbet af et 
par år. 

Psykiater Jes Gerlach, formand i Psy-
kiatrifonden, er begejstret for initia-
tivet:
”Der er ingen tvivl om, at et samar-
bejde mellem den praktiserende læge, 
en psykiater og en psykoterapeut vil 
være et kæmpe fremskridt. Det her 
vil uden tvivl betyde, at folk med en 
lettere psykisk lidelse langt hurtigere 
får den rigtige behandling, og dermed 
mindskes risikoen for, at sygdommen 
udvikler sig,” siger han til Dagblade-
nes Bureau.

Nu kommer TV serien alle kvinder drømmer om at se! 
Næste års Robinson:
 
6 ugifte mænd får 1 bil og 4 børn 
hver - i 6 uger. 
Hvert barn dyrker 2 forskellige slags 
sportsgrene og går til enten musik 
eller dans.
Der er ingen McDonalds..
Hver mand skal passe sine 4 børn, 
gøre rent i sit hus, hjælpe med 
lektier, lave mad og vaske tøj.
Hver mand skal tage børnene med 
til lægeundersøgelser, tandlæge og 
frisør.
Han skal også bage kage til 
børnenes forskellige sociale 
arrangementer. 
Han får på øen også et 37 timers job.
Han har ansvaret for at indrette sit 
tildelte hus på øen, plante blomster 
og sørge for, at det er præsentabelt. 
Manden må kun se fjernsyn, når alle 
børn sover og alle andre gøremål er 
på plads. 
Hver mand skal kunne alle de 
idiotiske børnerim, der ses/høres 
i fjernsynet samt kunne navnene 
på alle fi gurer fra Disneyshow, 
Morgenhår m.m. 

Han skal barbere ben hver dag, 
bære makeup hver gang han 
kører børnene til deres forskellige 
fritidsinteresser - samt kunne lave 4 
forskellige slags madpakker.
Han skal gå med for små, men 
supermoderne sko, lakere negle og 
plukke øjenbryn. 
I en af de 6 uger skal han have 
mavekramper, rygsmerter og 
uforklarlige humørsvingninger uden 
at klage eller udskyde gøremål. 
Hver aften skal han vaske børn, 
give dem pyjamas på, børste 
deres tænder og hår, det hele skal 
gentages hver morgen før kl. 7. 
Når de 6 uger er gået, bliver der 
gennemført en test, hvor mændene 
skal kunne følgende udenad: 

• Hvert barns fødselsdag 
• Hvert barns højde 
• Hvert barns vægt 
• Hvert barns skostørrelse 
• Hvert barns tøjstørrelse 
• Hvert barns lærers navne 
• Hvert barns fødselsvægt og 
 længde 

• Hvert barns fødselstidspunkt 
• Hvert barns yndlingsfarve 
• Hvert barns bedste ven 
 (denne uge) 
• Hvert barns mellemnavn 
• Hvert barns yndlingsslik, -sang, 
 -drik, -legetøj 
• Hvert barns største skræk 
• Hvad hvert barn vil være, når de 
bliver store (denne uge). 

Børnene stemmer mændene ud, alt 
efter hvordan de klarer sig. Den sidste 
mand vinder, såfremt i fald han efter 
disse 6 uger kan have sex med sin part-
ner, når som helst og hvor som helst 
efter hendes ønske og uden varsel. 

Prisen for at vinde, er at få lov til at 
deltage igen og igen i ca. 18 år, samt 
retten til at kalde sig selv for MOR. 
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Nye veje til en moderne psykiatri 

I dagene den 24.- 25. september 2009 afholdt FOA en Psykiatri-camp. 
Med campen går FOA nye veje for at udvikle og sikre sammenhæng i psykiatrien. 
Ministerier, eksperter, brugere, ansatte, kommuner, regioner og pårørende. 
Deltagerlisten er imponerende, når FOA afholder Psykiatri-camp den 24. og 25. september. Og formålet med campen 
er netop at samle alle gode kræfter, så man sammen kan fi nde konkrete løsninger til, hvordan man opnår en helhed i 
psykiatrien. 
”Med Psykiatri-campen har vi sat et højt ambitionsniveau. Vi stiler ganske enkelt efter, at deltagerne, efter 30 timers 
isolation fra omverdenen, kommer frem til en række konkrete forslag til, hvordan man kan forbedre vilkårene for bru-
gerne af de regionale og kommunale psykiatriske tilbud”, siger Karen Stæhr, sektorformand for social- og sundheds-
området, og hun fortsætter:
”Psykiatrien fortjener et løft, og vi vil med campen skabe rammen for, at en række brugere, pårørende, beslutningsta-
gere, medarbejdere og eksperter med meget forskelligartede erfaringer kan skabe nye ideer og handlinger, så vi kan få 
en fremtidens psykiatri, vi kan være bekendt”. 
Sundhedstyrelsen, Danske Regioner og senest KL har hver kommet med deres bud på udviklingen i psykiatrien i Dan-
mark. FOA ønsker, at der skal tænkes i helheder på tværs af sektorer og traditioner. 
”Vi vil gøre vores til, at fremtidens psykiatri er helhedsorienteret - derfor er FOA overskrift på campen - Det begynder 
i hverdagen”, slutter Karen Stæhr. 

På campen deltog fra Psykiatrien i Region Midtjylland: Plejer Bent Lykke Sørensen – Sygeplejerske Kitte Hay 
Jørgensen afd. S og Chefl æge Per Jørgensen.

Dømt for at skubbe sosu-assistent 
( Mon dette betyder vi bliver bedre sikret i psykiatrien …..? red ) 

Sakset i FOA.dk

Hårdhændet behandling af  en ansat i hjemmeplejen blev takseret til 20 dages betinget fængsel
En ældre mand er ved retten i Sønderborg blevet idømt 20 dages betinget fængsel for at have skubbet en kvindelig so-
cial- og sundhedsassistent, så hun fi k blå mærker.
Episoden fandt sted i en dag i foråret, hvor sosu-assistenten var hjemme hos manden og hans kone, der lider af en svær 
sygdom. Manden ville have, at sosu-assistenten skulle lægge konen til at sove til middag. Men det ville konen ikke, og 
derfor sagde sosu-assistenten til manden, at hun ville de ikke tvinge hans kone.

To skub 
Manden skældte så konen ud på en måde, som fi k sosu-assistenten til at spørge ham, om han ikke kunne tale ordent-
ligt til hende. Manden prikkede herefter sosu-assistenten på skulderen og skubbede hende, først ind i døren til køkke-
net og derefter ud i bryggerset, hvor hun stødte mod en tørretumbler. Ved overfaldet fi k sosu-assistenten blå mærker 
på armen.

”Tillykke” 
Sosu-assistenten sagde til manden at hun ville melde overfaldet, hvilket han kommenterede med et stort grin og et ”Til-
lykke!”.
Overfaldet blev meldt til politiet og endte i retten i Sønderborg, hvor anklageren krævede manden idømt 40 dages ubetin-
get fængsel. Dommen lød på 20 dages betinget fængsel med en prøvetid på 12 måneder samt sagens omkostninger.

Tilfreds med dommen 
I FOA Sønderjylland, hvor sosu-assistenten er medlem, er man glade for rettens afgørelse.
”Det er en god dom, der bakker op om vores princip om nul tolerance over for trusler om vold og fuldbyrdet vold,” 
siger miljøsekretær i afdelingen Günter Clausen til foa.dk. Han var med i retten som støtteperson for sosu-assistenten.
”Det blev også slået fast af anklageren, at ansatte i hjemmeplejen ligesom andre offentligt ansatte, for eksempel politi-
folk, skal kunne arbejde uden at blive chikaneret. Det kan vi kun være tilfredse med,” siger han.
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Mange initiativer skaber bedre kommunikation

Selvfølgelig skal man kunne forstå sin pension. I PenSam har vi gennemført en bred vifte af initia-
tiver for at forbedre kommunikationen. 

 Måske så du TV onsdag aften (07.10.2009), hvor Magasinet Penge på DR1 tog fat i historien om, at ingen 
forstår, hvad deres pensionsselskab skriver til dem. 

Selvfølgelig skal man kunne forstå sin egen pensionsordning. Det manglede bare. 

I PenSam arbejder vi derfor målrettet for at nå målsætningen om, at alle vores kunder føler sig godt infor-
meret om deres pensionsordning. 

Vi prøver nye veje
For at forbedre kommunikationen og højne interessen for pensionsordningerne i PenSam har vi gennem-
ført en række initiativer:

 *Videoguide på pensam.dk 
 *Omskrevne breve 
 *Friske brochurer – herunder velkomstpakke til nye kunder 
 *Anderledes og mere overskuelig udformning af de årlige pensionsoversigter i Fleksion 
 *Pensionshåndbogen  

I begyndelsen af november får kunder med en pensionsordning i Fleksion i PenSam en ny, forbedret og 
mere overskuelig pensionsoversigt. I oversigten bliver tallene vist og forklaret på en ny måde, og der er 
yderligere oplysninger, beregningsmuligheder og quiz på PenSam's hjemmeside. 

Samtidig giver vi smagsprøver på en række af de muligheder og tilbud, man kan have glæde af som kunde 
i PenSam.

Vi lytter og er i dialog
Kun én test tæller for alvor, når vi skal vurdere, om vi lykkes med de nye initiativer. Det er kundernes dom. 
Derfor sørger vi løbende for at få tilbagemeldinger gennem fokusgrupper og ved årligt at måle kundetil-
fredsheden. 

 Samtidig har vi en løbende dialog med forbrugergrupperne om udvikling af indholdet i pensionsordningerne 
og udformning af kommunikationen. 

 På årsmøderne forrige år drøftede vi for eksempel, hvad det er for informationer den enkelte kunde øn-
sker sig på sin pensionsoversigt – og hvad der måske er overfl ødigt og bare forvirrer. Her var det en vigtig 
pointe, at omfanget og præsentationen af informationerne måske ikke skal være ens for alle. Det arbej-
der vi videre med. 

Har du eller dine kollegaer spørgsmål om pension, kan I altid ringer til PenSam's kundecenter og få svar. 
Telefonnummeret er 44 39 34 41.
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dro
Den Regionale Organisationsrepræsentation 

i Region Midtjylland

Psykiatri i fremtiden?
DRO inviterer til debat- og valgmøde om:

Hvilke visioner og holdninger har kandidater til Regionsrådet 
  for et sammenhængende tilbud til psykiatriske patienter?

Mød kandidater til Regionsrådet og diskutér 
fremtidens visioner og planer inden for psykiatriområet. 

Anders Kühnau (S)   Nicolaj Bang (K)
Anne V. Kristensen (V)   Henrik Qvist (Ø)
Bente Nielsen (F)   Andreas Steenberg (B)

TID: 26. oktober 2009 kl. 19.00-21.30 

STED: LOs lokaler, Århussalen
 Skt. Knuds Torv 3, 2.sal, 8000 Århus

Alle er velkomne!
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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

En lille påmindelse

Har du nogensinde set en person på din egen 
alder og tænkt: ”Godt jeg ikke ser så gammel 
ud”!

Jeg sad i venteværelset hos min nye 
tandlæge, og der læste jeg et diplom på 
væggen og opdagede tandlægens navn. Det 
var det samme navn som en fl ot mørkhåret 
fyr, som gik i samme klasse som mig for ca 30 
år siden.

Jeg tænker: Kan han være den samme fyr 
som jeg var lidt forelsket i dengang.

Da jeg kommer ind til ham, ryster jeg hurtigt 
den tanke af mig igen. Denne halvskaldede 
grå mand med rynket ansigt er alt for gammel 
til at have været min klassekammerat. 
Efter han har undersøgt mine tænder, tager 
nysgerrigheden over, og jeg spørger ham om 
han havde gået på Enskede gymnasium. 

--  Ja, det havde han, svarer han
--  Jeg spørger, hvornår han gik ud.
--  Han svarer, at han gik ud i 1978.
--  Så gik du i min klasse!! Jeg ler. 

Han ser nærmere på mig og så siger denne 
gamle halvskaldede, ubehøvlede, fede og 
onde mand:   

-- Hvad underviste du i?
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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 
Fællestillidsrepræsentant:
Bent Lykke Sørensen    
Tlf.: 7789 3282      Mob: 51 57 66 35

Århus Universitetshospital - Risskov
Almenpsykiatrisk afdeling N
Jesper Priskorn  
Tlf.: 7789 3281 Mob:20 37 53 71
  
Almen psykiatrisk afdeling S
Peter Bugge Nielsen   Tlf.: 7789 2202

Geronto psykiatrisk afdeling
Heidi Rantala Møller Nielsen Tlf.: 7789 2228

Retspsykiatrien afdeling
Bent Lykke Sørensen  
Tlf.: 7789 3282  Mob: 51 57 66 35

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

Kommunerne
Århus
Fællestillidsrepræsentant Mag. 1
Britt Graabæk  
Tlf.: 8742 2950 Mob: 2920 9495
Lokal Psykiatrien Mag. 1
Nord: Britt Graabæk  Tlf.:  8742 2950
Syd: Allan Øhlenschläger Tlf.: 8742 2380 
Vest: Christina R. Thomsen Tlf.:  7789 6150
Centrum: Pt. Britt Graabæk Tlf.:  8742 2400
Socialpsykiatri MAG. 1
Tuesten Huse
Korsager gården 
Kragelund

Katrinebjerg Centret
Windsor
Haslekollegiet
TR Anette Møller   Tlf: 77 89 60 30

Dagtilbudene
Aktivitetscenter Nørre Alle` 
Rejsecafeèn 
Netværket gruppetilbud + netværket ungetilbud 
Industriværkstedet Skovkanten 
Fontæne huset
Aktivitetscenter Katrinebjerg 
Appetitten Oluf Palmes Alle`35

Kontaktsteder: 
Aktivitetssted Biffen 
Aktivitetsted Annagade 
Kultur-og kontaktsted  Kragelund 
kontaktsted Nord, Fristedet
TR Dorte Friis    Tlf.: 86 10 75 77

Akut- og opsøgende området: 
Midtbyen 
SKP 
LUT og LAT 
Netværksfamilier 
Flexbo 
Sletten                              
FTR Britt Graabæk  
Tlf.: 8742 2950  Mob: 2920 9495
Østervang 
TR Pia Olsen   Mob: 28 71 19 16
Århus Klinikken
TR Susanne Nickelsen  Tlf: 86 19 02 93
Stefanshjemmet
TR Susanne Munk  Tlf: 87 33 19 05
Odder – Samsø Kommuner
Pt ingen valgt


