
� Vingefanget APRIL 20�0

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI 
NUMMER 2 - APRIL 2010Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk 

Som sædvanlig foregik den årlige generalforsamling den 10. marts i en god stemning. 
Her ses nogle af de fremmødte. 
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Nyt fra redaktionen

Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 450 stk.  ISSN NR. 1398-0424

FOA-PSYKIATRI's kontor 
Du finder 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:  bgb@aarhus.dk

Berlin studieturen aflyst 
– og medlemskab af FOA

Af Jesper Priskorn

Vi er i FOA–Psykiatri kom-
met i økonomisk uvejr, hvil-
ket skyldes mange forskellige 
årsager.

Generalforsamlingen har der-
for støttet os i at aflyse studi-
eturen i år som en hjælp til at 
rette økonomien op.

Men dette alene løser ikke 
fremtidige problemer - så der 
vil blive strammet op på alle 
fronter, vingefanget vil ikke 
som i dag komme ud i store 
mængder på sengeafsnittene 
– og vi kan heller ikke mere 
tilbyde bladet gratis til pensio-
nister og efterlønnere.

Men det der for alvor ville 
hjælpe, var en fælles indsat 
for klubben, som lige har af-
holdt deres 100 års jubilæum 
og gerne skulle bestå længe 

endnu – men det vil kræve at 
alle FOA ansatte som arbejder 
indenfor psykiatrien støtter op 
om klubben og er medlem af 
FOA Århus – det kan du være 
behjælpelig med ved at i tale-
sætte det på din arbejdsplads 
– vi er i hvert fald mange som 
ønsker at en forening som vo-
res, - som har kæmpet for at 
forholdende både for ansatte, 
som patienter hele tiden bli-
ver forbedret, fortsat eksiste-
rer mange år endnu.

Næste studietur vil blive i 
foråret 2011, det vil være 
Nordisk Træf, som dette år 
foregår på Færøerne.
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Vi udkommer igen til juli

Godt forår!

� Vingefanget JANUAR 20�0

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI 

NUMMER 1 -JANUAR 2010

Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk

Sidoine, vores dejlige sponsorbarn i Børnefonden. Læs om hende på siderne 12 

og 13. Støt Børnefonden.

Unge, hvorfor stoppe?
Af Nick V. Christensen, 25 år 

Nutidens unge er langt mere berejste end deres 
forældre var, da de var unge.

Hvorfor stoppe?

FOA-psykiatri har i en år-
række lavet studieture rundt 
i Europa med fokus på faglige 
oplevelser, nye bekendtska-
ber, samarbejde på tværs og 
udvikling som er skabt til at 
tage med hjem til 
arbejdspladsen. 

Studietur - Belgien/Amsterdam 09
Min studietur med FOA-psykiatri klubben var over alle forventninger. Har sjældent set så 
mange modne mennesker hygge sig, hvor jeg selv til tider kunne se en ende på min energi. 
Vekslingen mellem det faglige indhold og det kulturelle var vel afbalanceret. 
Bekendtskaberne jeg har fået turen har i sig selv være det hele værd personligt som fag-
ligt.

Glæder mig allerede til næste tur....

”Vi lever i et samfund, hvor alle gerne vil være unge hele livet...”

Nick på kanaltur med 2 af de modne piger……
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Har du penge til gode hos din arbejdsgiver? 
Indsat af Jesper Priskorn

Måske har du ret til fratrædelsesgodtgørelse?

Er du blevet afskediget:
• med 6 måneders varsel 
• til fratræden i perioden 31.12.2004 til 31.12.2005 
• efter mindst 12 års ansættelse, og 
• var du på fratrædelsestidspunktet fyldt 60 år, men endnu ikke fyldt 65?
 
Så har du måske ret til fratrædelsesgodtgørelse. Det afgør EF-domstolen. Hvis lønmodta-
gersiden vinder sagen, kan der være mulighed for efterbetaling af 1, 2 eller 3 måneders løn.  
 
Derfor skal du skynde dig at kontakte din lokale FOA-afdeling, før dit eventuelle krav for-
ældes.
Krav for fratræden i december 2004 forældes den 27. december 2009.

Hvad betaler jeg egentlig i kontingent til min 
fagforening?
Af Jesper Priskorn

Nu vi snakker om medlemskab af en fagforening som forhandler din overenskomst og mange 
andre aftaler hjem til dig, er din ”advokat” og din hjælper ved sygdom og andre situationer 
i dit arbejdsliv.
Hvad koster så alt dette, ja det kommer an på hvor meget man vil have – et medlemskab af 
FOA koster kun 383,50 kr. samlet set – resten er forsikringer i forhold til din ansættelse og 
din efterløn. Dette kan så oven i købet trækkes fra på din selvangivelse.
Det har alle råd til, klubben vil gerne hjælpe til hvis man ikke selv kan finde ud fa at melde 
sig ind.

	 Kontingent	FOA-ÅRHUS: I	alt	383,50	kr.
 Beløbet er for et fuldtidsforsikret medlem.

 Du betaler 133,50 kr. i kontingent til forbundet inkl. Gruppeliv a`10,- kr.
 170,- kr. i kontingent til Århus afdelingen
 80,- kr. til FOA Psykiatri

 A-kasse: Administration 123,- kr. Medlemsbidrag 301,- kr. ATP 5,- kr.  I	alt	429,-	kr.

	 Efterlønsbidrag:		 I	alt 439,-	kr.
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Ingen lønnedgang
Ingen går ned i løn. Ingen skylder deres arbejdsgivere penge.
Lønstigningerne bliver til gengæld mindre end forventet.

I nogle medier har man kunnet læse, at de offentlige ansatte her og nu skal betale penge tilbage til
deres arbejdsgiver. Det passer ikke. Men hvis du er ansat i en kommune, bliver din lønstigning
mindre end forventet, og hvis du er ansat i en region, får du ingen lønstigning i denne omgang.
Hvor meget mindre lønstigningen bliver, kan du se i tabellen herunder. Tallene er et gennemsnit
for alle ansatte i kommuner og regioner inden for den pågældende faggruppe og omregnet til fuld
tid. Gennemsnittet er 74 til 100 kroner mindre i lønstigning om måneden for de forskellige
faggrupper. Du skal dog være opmærksom på, at det svinge alt efter om du er ansat på fuld tid,
eller deltid. Lønreguleringen sker fra den 1. april.

Stilling Mindre lønstigning per måned i kroner

Brandmænd,reddere,ambulance mv 98

Social- og sundhedsassistenter 90

Social- og sundhedshjælpere 83

Sygehjælpere 90

Hjemmehjælpere 86

Tekniske serviceledere 100

Tekniske servicemedarbejdere 81

Sygehusportører 87

Husassistenter 75

Rengøringsassistenter 75

Serviceassistenter 84

Pædagogmedhjælpere 74

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 76

Dagplejere, 4 fuldtidsbørn 85

Kilde: FLD

Lønbegreb: Grundløn + tillæg + fg + pension
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En grusom død
Det var begyndt at knibe med pladsen i himmelen, så Skt. Peter havde fået besked på kun at lukke 
dem ind, der havde lidt en grusom død.  
 
Tre mænd kommer hen til himmerigets port, og Skt. Peter lukker den første ind og beder ham 
forklare hvordan han døde.  
- ”Jo ser du, jeg bor på 25. etage, og da jeg kom hjem idag, lå min kone i sengen ved højlys dag. Jeg 
fik selvfølgelig straks mistanke om at hun havde haft herrebesøg. Så jeg kiggede under sengen, i 
skabet og hvor man ellers plejer at lede; uden at finde ham.  
Så jeg gik ud på altanen, og der hang skiderikken i fingerspidserne ud over kanten. Grebet af raseri 
bankede jeg løs på hans fingre uden at han gav slip. Jeg for ind og hentede hammeren, og bankede 
løs igen, og han faldt ned men landede i en busk og overlevede.  
Så gik jeg ud og hentede køleskabet og kastede det efter ham, og det døde han af.  
Grundet ophidselsen fik jeg selv hjertestop og døde umiddelbart efter.”  
Det måtte Skt. Peter indrømme var en fæl måde at dø på, så han blev lukket ind.  
 
Så kommer den næste:  
- ”Jo, ser du jeg bor på 26. etage, jeg tager hver dag 25 armbøjninger og 20 englehop ude på min 
altan. Men idag da jeg var igang med mine englehop røg jeg ud over kanten på altanen, jeg nåede 
dog lige at gribe fat på 25. etage. Efter det kom der en galning og bankede løs på mine fingre, jeg 
skreg selvfølgelig om nåde, men han løb ind og hentede en hammer, og bankede videre til jeg slap. 
Jeg landede heldigvis i en busk, og lå der uden at kunne bevæge mig.  
Men jeg var i live, det var det vigtigste. Desværre var det ikke nok for galningen, så han smed et 
køleskab efter mig, og det døde jeg af.”  
Det var en fæl omgang så han kommer også ind.  
 
Så bliver det den tredje og sidste mands tur, og Skt. Peter spørger: ”Nå, hvordan døde du så?”.  
- ”Jah, det er en lidt pudsig historie... men prøv at forestille dig det her: Jeg sidder splitternøgen og 
gemmer mig i et køleskab...”
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Nyt fra Århus Kommune  
Af Britt Graabæk

År 2009, var året hvor drifts-
området for Socialpsykiatri 
blev udvidet med de ”gamle” 
Amtslige institutioner og dag-
tilbud. Det har utvivlsomt væ-
ret en omvæltning både for 
medarbejdere og Århus Kom-
munes Socialforvaltning.

Recovery har været det gen-
nemgående tema, og der har 
været store udfordringer ifht., 
at få organisation og recovery 
tilgangen til at spille sammen. 
Mange medarbejdere har følt 
sig presset ifht. metodevalg, 
og oplever Århus kommune 
som en meget topstyret orga-
nisation. I det faglige arbejde, 
er udfordringerne store, da 
det er en balancegang mellem 
personlig ansvarliggørelse, 
og at drage omsorg for andre 
mennesker.

År 2009 blev for Socialforvalt-
ningen i Århus Kommune en 
noget turbulent periode. Ef-
terdønningerne fra mediesa-
gerne ang. ”er du mors lille 
dreng” osv. satte sine spor. 
Der blev ansat en ny Social-
chef, og efter en KL analyse 
bestilt af daværende råd-
mand, fremførte Socialchefen 
et forslag til ny organisering 
af Socialforvaltningen.

På denne baggrund foreslås 
Socialforvaltningen fremover 
organiseret i tre søjler dæk-
kende områderne Familier, 
Børn og Unge, Socialpsykia-
tri og Særligt Udsatte samt 
Voksne med Handicap. Hver 
søjle består grundlæggende 
af et myndighedsområde og 
et udførerområde organise-
ret ud fra et modificeret BUM-
princip. 
 

Lokalpsykiatrien, der i dag er 
organiseret i socialcentrene, 
fusioneres med Forsorg og 
Misbrug samt Socialpsykia-
tri til et nyt område: Social-
psykiatri og Særligt Udsatte.  
 
I søjlen Socialpsykiatri og 
Særligt Udsatte fusioneres 
foranstaltninger fra de nuvæ-
rende enheder i Forsorg og 
Misbrug, Socialpsykiatri samt 
de fire lokalpsykiatrier og de 
tilsvarende myndighedsopga-
ver i Socialcentret for Voksne.  
 
Den borgerrettede effekt af 
den nye organisering forven-
tes at være et mere fælles 
serviceniveau i, og en generel 
styrkelse af, myndighedsom-
rådet i kommunen. Organi-
seringen forventes endvidere 
i højere grad at understøtte 
en helhed i indsatsen og en 
bedre dialog mellem myn-
dighed og udfører til gavn for 
den enkelte borger. Endelig 
vil organiseringen give bedre 
muligheder for planlægning 
og økonomisk styring af om-
rådet og faglig udvikling, ved 
at myndighed, drift og øko-
nomi ses i sammenhæng.

Fra medarbejdersiden, har 
der været udtrykt bekymring 
for organiseringen efter en 
ren BUM model. Bekymringen 
går på, at for det første er det 
en meget stor omvæltning vi 
står overfor. Der er ikke afsat 
ekstra ressourcer til styrkelse 
af myndighedsområdet, res-
sourcerne skal indhentes ved 
tættere opfølgning af sager. 
Det er heller ikke nogen hem-
melighed, at udfører delen 
alene har bestemt over egen 
udførsel hidtil. Hvor meget det 
kommer til, at kunne mærkes 
vil fremtiden fortælle os. Vi 
håber vi fortsat kan være li-

ge fleksible 
i arbejdets 
udførsel.
Indtil vide-
re er det be-
skrivelser på papir, som skal 
føres ud i livet sidst i juni må-
ned. Der har været proces 
udfordringer i forløbet. Ar-
bejdsgiversiden har ikke over-
holdt procedure ifht. til høring 
i medudvalg, men heldigvis 
har de forskellige fagforbund 
stået sammen, som vil være 
en stor styrke fremover.

Besparelser
/forringelser
Der er vedtaget en økonomisk 
balanceplan for det sociale 
område i Århus byråd. 

I forbindelse med budgetved-
tagelsen i efteråret 2009, var 
socialforvaltningen nødsaget 
til, at udarbejde en plan der 
skaber balance mellem bud-
get og udgifter. Samtidig hæ-
vede byrådet socialområdets 
budget med netto 93 mio. kr. 
i 2010, som således dækkede 
et stort hul.
Der er tale om opbremsning 
i udgifterne(besparelser), og 
det vil for nogle brugere og 
medarbejdere opleves som 
forringelser. I kroner og ører 
betyder planen, at udgifterne 
justeres med 66 mio. kr. for-
delt på voksenområdet, sinds-
lidende og for familier, børn 
og unge.

Vi håber på en god dialog og 
lydhørhed ifht. Organisations-
ændringen den økonomiske 
balanceplan. MED-struktu-
rerne er organisationerne ved 
at forhandle på plads, og vi 
er alle klar til at møde de ud-
fordringer fremtiden bringer.  
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Barselsorlov 

Uanset om du er ansat i en region, en kommune, er der mange 
muligheder for at tilrettelægge din barselsorlov. 
 

Ansatte i regioner og kommuner 
Hvis du er ansat i en region eller i en kommune får du løn under dele af orloven. 
 
Som mor har du ret til barselsorlov med sædvanlig løn otte uger før forventet fødsel. 

Efter fødslen har I som forældre en samlet ret til barselsorlov med sædvanlig løn 
på 14+6+6+6+2 uger til fordeling mellem jer efter følgende regler:

• Som mor er de første 14 + 6 uger forbeholdt dig. For de følgende 6 uger aftaler du 
med faren, hvem der holder orlov. Du har maksimalt ret til 26 ugers orlov med løn 
efter fødslen.

• Som far er de 2 + 6 uger forbeholdt dig. 2 uger sammen med moren indenfor de 
første 14 uger. De følgende 6 uger kan du lægge indenfor 46 uger efter fødslen. De 
resterende 6 uger skal du aftale med moren, hvem af jer, der holder orlov. Du har 
maksimalt ret til 14 ugers orlov med løn efter fødslen. 
Vær opmærksom på, at de 6 uger med løn er en del af forældrenes fælles 
dagpengeperiode. Forældrene har tilsammen ret til 32 uger på dagpenge efter 
barnets 14. uge, men perioder med sædvanlig løn tæller med som dagpengeperiode. 
Dagpengene i disse perioder betales - men til arbejdsgiveren, som udbetaler den 
fulde løn. Derfor vil moren have 6 uger mindre på dagpenge, hvis faren vælger at 
afholde 6 uger på sædvanlig løn efter aftalen.

• Efter perioden med løndækning har moren eller faren ret til orlov med dagpenge i 
yderligere 14 uger. Barnet kan således passes af mor eller far, indtil barnet er 11½ 
måned, hvor indtægtsgrundlaget er en kombination af løn og dagpenge.

• Forældrene kan også forlænge orlovsperioden til 40 eller 46 uger efter barnets 
14. uge, men barselsdagpengene kan aldrig udgøre mere end hvad der svarer til 
dagpenge i 32 uger efter barnets 14. uge.

Pensionsbidrag og optjening af pensionsalder 
Du har ret til fortsat at få indbetalt pensionsbidrag/optjene pensionsalder under 
barselsorlov - også i den periode du modtager dagpenge (max. 20 uger). 
 
Vær opmærksom på om den aftale du er omfattet af giver dig ret til at få indbetalt 
pensionsbidrag /optjene pensionsalder under barselsorlov i den ulønnede del af 
dagpengeperioden. Er du i tvivl om hvilken aftale, du er omfattet af, kan du spørge din 
tillidsrepræsentant eller henvende dig i din lokalafdeling.

Af Jesper Priskorn
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Temadag 
Udfordringer og positioner for Psykiatrien 2010 

i et udviklende og skabende perspektiv

Det er med stor fornøjelse at FOA Psykiatri inviterer til Temadag:

Torsdag 7. oktober 2010 
9.00-16.00

Auditoriet /Festsalen
Psykiatrisk Hospital

Det er lykkes for os at få cand. psych. Benedicte Schilling til en temadag i FOA – Psykiatri, 

Benedicte er et fantastisk vidende menneske, som forstår at binde psykiatrien sammen 

på tværs af Region og Kommunegrænser, på tværs af faggruppeskel og sætte den 

sundhedspolitiske ramme i relief. Benedicte vil samtidig kunne løfte sløret for fremtidens 

psykiatri, set med internationale briller. 

Deltagerne vil kunne få tilsendt en artikel som vi opfordre til er læst inden temadagen.

Kurset kan søges af alle interesserede og koster kun 400,- kr.

Kurset koster 200,- kr. for medlemmer af FOA - psykiatri.

Tjenestefrihed og kursusafgift søges hos arbejdsgiver. 

FOA - psykiatri dækker ikke daglønstab og kørselsudgifter.

Tilmelding til FOA Psykiatri, Tillidsmandskontoret, Skovagervej 2 - Senest 1.september 

2010

Navn:___________________ Arbejdssted:___________________Tlf:______________

Privatadresse:____________  Tlf:_______________________Cpr:________________

Medlem af (X) FOA - psykiatri ________ 

Betaling ved tilmelding: Indsæt på reg.: 9570  konto: 2280876      Mærket med navn

Kan også tilmeldes via mail til: jesper.priskorn@ps.rm.dk   
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FOA psykiatrien, Århus

Temadag 
Udfordringer og positioner for Psykiatrien 2010 

i et udviklende og skabende perspektiv
Temadag med inspiration og input fra cand. psych. Benedicte Schilling 

Velkommen til temadag sammen med dine kolleger fra forskellige faggrupper. Dagen vil være 
en vekselvirkning mellem motiverende inspirationer fra vores oplægsholder og dirigent cand. 
psych. Benedicte Schilling og refleksioner med hinanden, hvor vi tager udgangspunkt i og får 
anvendt den viden, som vi har opbygget gennem årene, hvor vi som forskellige faggrupper 
har udført de mange forskellige opgaver, som forventes fra os af patienterne, pårørende og 
vore samarbejdsparter. Perspektivet på denne temadag vil være strategisk, anerkendende 
og ressourceorienteret, hvor vi skal se nærmere på og inspireres til at håndtere nogle af de 
udfordringer, som vi står overfor i psykiatrien her i 2010. 
Formålet med dagen er at aktivere vores iboende viden, tanker, positioner og kompetencer 
og krydre dem med inspirationer fra Benedicte Schilling med henblik på at styrke vores 
arbejdsglæde og trivsel og at kunne positionere os hensigtsmæssigt til de centrale 
udfordringer, som vi skal håndtere i en travl hverdag: Hvordan håndterer vi forståelsen af 
normalitet og afvigelse i psykiatrien, herunder brugen af diagnoser og filosofien om Recovery? 
Hvordan styrker vi vores egen følelse af faglig kompetence, sikkerhed og professionsidentitet 
(integritet) som ansatte i psykiatrien? Hvordan forholder vi os til de tilgange, tankegange og 
metoder, som for tiden udgør fundamentet for psykiatrien som et kerne-velfærdstilbud? Vi 
vil også udforske, hvordan vi med supplerende redskaber kan bane vej for en praksisbaseret 
evidens som kan guide os i vores måde at positionere os til os selv, hinanden som kolleger, 
til psykiatrien som organisation/arbejdsplads og i vores egen faglige fornemmelse af, om vi 
yder en god nok service til patienterne i hverdagen. 

Fokus for udfordringerne på dagen vil være temaer som:
* Hvad kendetegner psykiatrien som organisation, arbejdsplads og kultur i 2010? 
* Hvad er tilgangene, metoderne og succeskriterierne for vores arbejde, og hvordan 

passer de med vores egen opfattelse som fagpersoner af vores faglige identitet og 
integritet? 

* Hvordan tilpasser vi vores professionelle identitet, så den passer med de 
udfordringer vi møder i hverdagen, så vi bevarer vores glæde ved arbejdet? 

* Hvordan forholder vi os til forståelser af normalitet og afvigelse i psykiatrien, 
herunder diagnoser og forståelsen af behandling, sådan at vi kan udføre vores 
opgaver optimalt? 

* Hvordan positionerer vi os hensigtsmæssigt og opmuntrende til patienter, 
pårørende, kolleger og samarbejdsparter, så de føler sig respektfuldt og 
konstruktivt set og mødt af os? 

* Hvordan og med hvilke mål samarbejder vi strategisk og ressourceorienteret med 
patienterne omkring deres psykiatriske problematikker? 

* Hvordan undersøger vi, om det vi gør er godt nok og gør en positiv forskel for 
patienterne?

* Hvordan styrker vi vores egen faglige selvforståelse og følelse af kompetence i 
hverdagens arbejde?

Rigtig hjertelig velkommen til!

Benedicte Schilling er cand. psych. klinisk psykolog, specialistgodkendt. Supervisor & træner, 
forfatter og systemisk efteruddannet både i Danmark og England. Hun er specialist i arbejdet 
med børn, unge, voksne og familier som er brugere af det sociale og psykiatriske system i 
Danmark og England. Hun har gennem snart 20 år drevet uddannelsesinstituttet Schilling 
CTS Ltd. som især beskæftiger sig med supervision, træning og professionsudvikling for 
alle, som har opgaver i det sociale, psykiatriske og uddannelsesmæssige professionsområde. 

www.schillingcts.com  
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Kan man få sin pension før pensionsalderen? 
Pensionsopsparingen er beregnet til pensionsalderen, derfor er det kun i 
særlige tilfælde, du kan få den udbetalt før. 

Står du en dag og mangler 
penge, får du måske tanken: 
”Kunne det være en mulighed 
at hæve min pension? Det er 
jo mine egne penge”. 

Hensigten er at sikre 
din pension
Selv om der er enkelte undta-
gelser, kan du som hovedregel 
ikke få udbetalt din pension 
før pensionsalderen. Det er 
der gode grunde til. Først 
og fremmest fordi meningen 
med din pensionsopsparing jo 
er at sikre, at du rent faktisk 
har en indtægt, når du går på 
pension. 
Din arbejdsmarkedspension 
er en del af en overenskomst-
mæssig aftale, som din ar-
bejdsgiver og fagforening har 
indgået. Aftalen sikrer dig og 
din familie økonomisk, både 
hvis der skulle ske dig no-
get i løbet af dit arbejdsliv, 
og bagefter - når du går på 
pension. 
En del af betalingen for dette 
sikkerhedsnet kommer fra din 
arbejdsgiver, som indbetaler 
til din pensionsordning som 
led i overenskomstaftalen 
med den faglige organisation 

på området. De to overens-
komstparter har i fællesskab 
sikret, at du har en pensions-
ordning, og derfor indgår det 
typisk i aftalen, at du ikke kan 
hæve dine penge før pensi-
onsalderen. For så er sikker-
hedsnettet jo væk. 

Høj beskatning hvis du 
hæver i utide
Arbejdsmarkedspensionsord-
ningerne er et vigtigt supple-
ment til velfærdsstaten, så 
vi alle er med til at sikre vo-
res egen pensionstilværelse. 
Derfor er indbetaling til pen-
sionsordningerne fradragsbe-
rettiget. 
Så selv om man opfylder reg-
lerne for at kunne hæve sin 
pensionsordning i utide, bliver 
man beskattet hårdt. Der skal 
betales 60% i afgift til staten 
af en pensionsopsparing, der 
bliver udbetalt i utide. Des-
uden skal betales et gebyr på 
ca. 1.600 kr. til PenSam. 
 
Sådan er reglerne
De præcise regler for, i hvilke 
situationer du kan hæve sin 
pensionsordning i utide, va-
rierer fra pensionsordning til 

pensionsordning.* I flere af 
ordningerne i PenSam er det 
en forudsætning, at der skal 
være gået mindst et år siden, 
der senest er indbetalt til pen-
sionsordningen. Og man må 
blandt andet ikke have udsigt 
til et nyt job med pensions-
indbetaling. 
I praksis er kravet for at få 
udbetalt sin pensionsopspa-
ring i utide altså, at man helt 
har forladt arbejdsmarkedet, 
eller har skiftet arbejde til et 
område, hvor der ikke er no-
gen aftale om pension. Des-
uden må man ikke være i en 
situation, hvor der er udsigt 
til, at man får brug for en 
ydelse fra pensionsordningen 
- for eksempel på vej til før-
tidspensionering. 
Hvis man emigrerer – altså 
flytter varigt til et andet land 
- giver det også mulighed for 
at ophæve sin pensionsord-
ning i utide. 

*Kontakt PenSam for at hø-
re om de præcise regler, der 
gælder for din pensionsord-
ning eller se i betingelserne 
for din pensionsordning på 
pensam.dk.

Desværre kan vi ikke mere 
tilbyde bladet gratis 

til pensionister og efterlønnere
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Stærk konsolidering og tilfredsstillende afkast 

PenSam gruppen kom ud af 2009 med en stærk konsolidering og tilfredsstillende 
investeringsafkast på mellem 5,5 og 13,3%.

Ved indgangen til 2009 var det en vigtig målsætning for PenSam at få sikret en god økono-
misk situation i selskaberne oven på den økonomiske krise. Det er lykkedes. Samtidig har 
PenSam sikret kunderne et samlet afkast på 2,2 mia. kr.  

Stærk kapitalstyrke
PenSam gruppen har trods krisepåvirkninger opnået en stærkt forbedret økonomisk situation, 
da kapitalstyrken i alt er forbedret med 4,6 mia. kr. i forhold til udgangen af 2008. 
 
Gode investeringsresultater
PenSam opnåede i 2009 en række tilfredsstillende investeringsresultater:
• Afkast på danske aktier var på 50%
• Udenlandske aktier gav 29%
• Obligationer fra emerging markets gav 26%
• Erhvervsobligationer gav 62%
• Danske stats- og realkreditobligationer 7%. 
Afkastet på obligationer har været historisk højt og i flere tilfælde bedre end på aktier. På 
danske stats- og realkreditobligationer er der opnået afkast, der ligger 1,5% over bench-
mark. Det er et højt merafkast på obligationer - og et vigtigt resultat, fordi størstedelen af 
investeringerne er placeret her. 
 
PenSam kan klare skrappe krav
Livsforsikringsselskaberne i PenSam gruppen overgik i december måned til det nye regelsæt, 
der opgør kapitalstyrken på basis af en individuel solvensberegning. 
 
PenSam’s finansielle reserver er store nok til at klare de nye regler med aktiekursfald på 45% 
og et rentefald på 1,4%. Selskaberne kan altså tåle et scenarie, der er væsentligt skrappere 
end scenariet i Finanstilsynets røde lys. Det skaber et solidt grundlag for at sikre gode inve-
steringsafkast de kommende år.  
 
Kontorente for 2009
Kunder i PenSam får forrentet pensionen med en kontorente på mellem 1,5 og 4,25% i 2009. 
Kontorenten afspejler, at det er nødvendigt at fastholde kapitalreserver for at bevare den nød-
vendige investeringsfrihed.

Investeringsresultat 2009  

*Pkshj: pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og Plejehjemsassistenter

PenSam Liv, Fleksion 10,3
PenSam Liv, ej-Flek-
sion 6,9

PenSam Forsikring 13,3
PenSam Bank 5,5
Pkshj* 8,2

-3,1
-5,9
0,2
-
-3,0

7,2
1,0
13,5
5,5
5,2

2,0
1,5-3,0
 -
 -
4,25

Investerings-afkast før skat 
og før afdækning

Resultat af afdækninger 
af risiko (valuta, aktie 
og rente)

Investerings-
afkast i alt  
før skat

Kontorente for 2009 
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Årsrapporter viser stærkt forbedret kapitalstyrke
Selskaberne i PenSam gruppen opnåede i 2009 en markant forbedret økonomisk situation. 
Samlet set er kapitalstyrken i selskaberne øget med 4,6 mia. kr. i forhold til udgangen af 
2008.  
 
 • Præmieindbetalingerne til livs- og skadesforsikring i PenSam steg med 11% 
  fra 2008 til 2009. 
 • Forretningsomfanget i PenSam Bank blev forøget med 17% fra 2008 til 2009. 
 • Kunderne i PenSam fik et samlet afkast på 2,2 mia. kr. 

Resultaterne i 2009 giver selskaberne i PenSam gruppen et godt økonomisk fodfæste, som 
kommer kunderne til gavn. 
Konsolideringen betyder, at frihedsgraderne til at fastholde den valgte investeringsstrategi er 
reetableret - også i tilfælde af tilbagefald på de finansielle markeder. 
Livsforsikringsselskaberne i PenSam kan i fuldt omfang leve op til de nye skærpede solvens-
krav. Det giver kunderne øget tryghed og sikrer en investeringsfrihed, der kan bidrage til at 
sikre gode afkast til kunderne. 
”Den primære målsætning i 2009 har været at sikre en god økonomisk situation i selskaberne 
oven på den økonomiske krise. Det er lykkedes gennem effektiv risikostyring, minutiøs gen-
nemgang af hensættelser og skarpt fokus på at udnytte investeringspotentialet”, siger direk-
tør i PenSam, Helen Kobæk. 

Annonce – Foredrag

Mit navn er Anette Stenmann 
Jensen, jeg er 32 år, og har 
fået stillet diagnosen, person-
lighedsforstyrret. 
Jeg har været i systemet, si-
den kort før min 21 års fød-
selsdag.
Det har været en lang rejse, 
til i dag, jeg skulle til at lære 
mig selv at kende igen, ven-
nerne forsvandt (men dejligt 
nok er der 3 af mine barn-
domsvenner stadig en del af 
mit liv i dag) skulle til at lære 
at leve med en sygdom.
I dag bor jeg sammen med 
min dejlige forlovede, og er 
så heldig også at have en vid-
underlig bonussøn, som vi ser 
hver torsdag og, hver anden 
weekend.

Har også en dejlig familie som 
har støttet mig gennem de 
svære perioder, og er stadig 
en stor del af mit liv i dag.
Har også god kontakt til min 
svigerfamilie og de få ven-
inder som har stået ved min 
side.
Jeg er kommet så langt at jeg 
nu holder foredrag om min 
sygdoms historie, vendepunk-
terne i mit liv, samspil mellem 
behandler og mig, med ud-
gangspunkt i hvad har hjulpet 
mig og hvad er en god kontakt 
person for mig?
Hvordan skulle man som be-
handler møde mig?  
Hvordan har forholdet været 
til mig og min familie?
Og hvad har jeg selv gjort 
for at have kommet så langt?  

Hvad gør jeg nu for at have 
et godt liv?
Hvis du synes at det lyder 
spændende at høre min sol-
strålehistorie til et foredrag, 
kan jeg kontaktes på min 
hjemmeside: www.bricksite.
com/anettestenmann
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Strid i KTO løst 
Ved overenskomstforhandlin-
gerne med regionerne næste 
år forhandler FOA alene, men 
i samarbejde med andre sy-
gehus-organisationer.
Ved overenskomstforhand-
lingerne næste år med re-
gionerne vil FOA stå uden for 
de kommunalt ansattes for-
handlingsfællesskab KTO og 
forhandle selv. Det vil ske i et 
samarbejde med læger, syge-
plejersker og andre ansatte 
på sygehusene.
Det oplyser FOAs formand 
Dennis Kristensen til foa.dk 
forud for et møde i KTO i ef-
termiddag, der vil bilægge 
en strid om, hvordan KTOs 
forhandlinger næste år skal 
organiseres.
Uenigheden i KTO er gået på, 
om der skulle være et eller 
to forhandlingsudvalg i KTO. 
FOA har talt for to forhand-
lingsudvalg for at sikre, at 
de regionalt ansatte fik mest 
indflydelse på deres egne for-
handlinger.

Kan selv vælge 
Det har været afvist af andre 
organisationer i KTO, og på 
et tidspunkt bebudede FOA at 
ville trække sine regionalt an-
satte medlemmer ud af KTO.
Striden er nu løst ved et kom-
promis, der blev indgået tid-
ligere på måneden, og som 
vil blive konfirmeret formelt 
i KTO i dag, oplyser Dennis 
Kristensen.
Kompromisset går ud på, at 
der i KTO indgås to forhand-
lingsaftaler mellem KTOs 
organisationer: En for for-
handlingerne med kommu-
nerne og en for dem med 
regionerne. Den enkelte or-
ganisation i KTO kan så selv 
beslutte, om man vil være 
med i begge aftaler eller kun 
en af dem.

I samarbejde 
FOA vil kun underskrive afta-
len om forhandlingerne med 
kommunerne og vil føre sine 
egne forhandlinger med re-
gionerne. Samtidig indebærer 
løsningen, at FOAs kommu-
nalt ansatte medlemmer bli-
ver i KTO.
FOAs forhandlinger vil ske i 
et samarbejde om generelle 
forhold med lægernes orga-
nisationer og med organisa-
tionerne i Sundhedskartellet. 
Det er blandt andre sygeple-
jerskerne, ergo- og fysiotera-
pueterne, bioanalytikerne og 
jordemødrene.
Den eneste faggruppe på sy-
gehusene, der ikke er med i 
det nye samarbejde, er læ-
gesekretærerne, som deres 
organisation HK Kommunal 
vil vælge at lade indgå i KTOs 
forhandlinger, oplyser Dennis 
Kristensen.

Repræsenterer 
80 procent 
Han glæder sig over det nye 
samarbejde, der tegner sig.
”Vi, der kommmer til at for-
handler uden for KTO, repræ-
senterer stort set alle ansatte 
på sygehusene og 80 procent 
af alle ansatte i regionerne. 
Så det er et stærkt hold, vi 
stiller med,” siger han til foa.
dk.
Det er ikke aftalt, hvordan 
det nye samarbejde mellem 
organisationerne skal orga-
niseres. Det skal man snart i 
gang med at drøfte, oplyser 
Dennis Kristensen.

Dennis Kristensen
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Stor fremgang i patienter og pårørendes 
tilfredshed med psykiatrien

Sakset i Danske regioner

Både patienter og pårørende 
er markant mere tilfredse 
med behandlingen i psykiatri-
en nu end de var i 2005. Det 
på trods af, at der er anvist 
og behandlet flere patienter 
på de psykiatriske sengeafsnit 
de seneste år
24 procent! Så meget er an-
delen af pårørende til psykisk 
syge, som har gode eller me-
get gode oplevelser i mødet 
med et psykiatrisk sengeaf-
snit, steget siden 2005. Det 
viser en nye undersøgelser af 
patienter og pårørendes til-
fredshed med de psykiatriske 
sengeafsnit i Danmark foreta-
get af Center for Kvalitetsud-
vikling i Region Midtjylland.  

Patienter også mere 
tilfredse 
Undersøgelsen med titlen 
”Patienterne og de pårørende 
har ordet” viser også, at til-
fredsheden blandt patienter 
er vokset. I 2009 er 71 pro-
cent af de adspurgte patien-
ter således godt eller meget 
godt tilfredse med deres op-

levelser, mens de var indlagt 
på et psykiatrisk sengeafsnit. 
Det svare til godt syv procent 
flere tilfredse end i 2005. 

Flere patienter er 
behandlet 
De gode resultater skal ses i 
lyset af, at der er blevet anvist 
og behandlet flere patienter 
på de psykiatriske afdelin-
ger de senere år. Således er 
der fra 2004 til 2008 blevet 
behandlet 12 procent flere 
patienter på de psykiatriske 
sengeafsnit. 
Benedikte Kiær, 2. næstfor-
mand i Danske Regioner, sy-
nes, at det er meget positivt, 
at patienterne og de pårøren-
de bliver stadigt mere tilfred-
se med behandlingen. 
 - Især glæder det mig, at de 
pårørende er blevet markant 
mere tilfredse. Men der er sta-
dig en del at forbedre præcis 
hvad angår de pårørendes 
oplevelser i mødet med psy-
kiatrien, siger Benedikte Kiær, 
2. næstformand i Danske Re-
gioner. 

Involvere de pårørende  
Regionerne vil fortsat arbejde 
med at forbedre tilfredsheden 
blandt patienterne og særligt 
de pårørende, hvor der stadig 
er et stykke vej. For selv om 
de pårørende er blevet meget 
mere tilfredse siden 2005, er 
det stadig kun knap halvde-
len, som er godt eller meget 
godt tilfredse med mødet med 
de psykiatriske sengeafsnit. 
- Vi skal arbejde aktivt med 
at involvere de pårørende. 
Det har vi blandt arbejdet 
med i det nationale gennem-
brudsprojekt ”Pårørende i 
Psykiatrien”, hvor vi har ar-
bejdet målrettet på at for-
bedre pårørendes tilfredshed 
med kontakt, information og 
samarbejde og det ser ud til 
at den øgede fokus på ind-
dragelse af pårørende også 
slår igennem i tilfredsheden. 
Men vi skal fortsætte det gode 
arbejde, så vi kan få tilfreds-
heden blandt de pårørende 
hævet endnu mere, siger Be-
nedikte Kiær.

TING AT TÆNKE OVER: 
*Æsler dræber flere mennesker hvert år end flyulykker. 
*Perler smelter i eddike. 
*Det er fysisk umuligt at slikke sig selv på albuen. 
*Et kvæk fra en and gi’r ikke ekko og ingen ved hvorfor. 
*Intet rimer på pølser. 
*Hjernen består af 80% vand. 
*Hjerterkonge er den eneste der ikke har skæg. 
*Lighteren blev opfundet før tændstikken. 
*Skildpadder kan ånde gennem skjoldet. 
*Over 75% af dem som læser dette, vil forsøge og slikke på sin albue. 
*Hvorfor trykker man hårdere på fjernbetjeningen, når batteriet er ved at være fladt? 
*Hvordan fejrer nudister fastelavn? 
*Hvis super lim klæber på alt, hvorfor klæber den så ikke på indersiden af tuben? 
*Hvis en harefod bringer held, hvad skete der så liiiiige med haren? 
*Hvorfor ser man aldrig noget til due ungerne ?
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Orientering	fra	Fællestillidsrepræsentant		
Af Bent Lykke Sørensen

Nyt fra HMU Psykiatri og Social Region Midt

Fælles Sygefraværspolitik 
i Region Midt 
Der var enighed i MED- udvalget om, at 
det var en god idé, at det midlertidige 
underudvalg forsætter arbejdet med en 
trivselspolitik og efterfølgende en forebyg-
gelsespolitik, når arbejdet med sygefra-
værspolitikken er afsluttet. Der vil være 
en stor genvist ved, at det er de samme 
udvalgsmedlemmer, der arbejder videre 
med de to andre politikker, idet der er tæt 
sammenhæng mellem de tre politikområ-
der. Der vil være god mulighed for at skabe 
en ”rød tråd” i politikkernes formulering 
og indhold. 
Det blev dog aftalt, at medarbejdersiden 
drøfter denne proces på et formøde, inden 
den foreslåede proces aftales endeligt. 
Der var betænkelighed i forhold til repræ-
sentanternes tidsforbrug, hvis de skal del-
tage i udarbejdelsen af udkastene til alle 
tre politiker.

Funktions og opgavebeskrivelse 
ved brug af sygeplejerstuderen-
de og andre studerende
Afdelingsledelserne i Risskov og Fælles-
tillidsmanden fra FOA er ved at lave en 
funktionsbeskrivelse og opgavebeskrivelse 
for brug af sygeplejerstuderende og andre 
studerende i psykiatrien. Når funktionsbe-
skrivelsen og opgavebeskrivelsen er fær-
dig skal de ud til drøftelse i TR kredsen og 
efterfølgende skal de ind til FOA Århus som 
skal godkende begge beskrivelser dette 
for at kunne forhandle en anstændig løn 
til disse grupper.

Fyraftensmøde den 18/3–2010 
med Psykiatriledelsen
Psykiatriledelsen repræsenteret ved Gert 
Pilgaard Christensen og Per Jørgensen 
havde et ønske om at mødes med med-
arbejder som er ansat under FOA´s over-
enskomst. Psykiatriledelsen havde holdt et 
lignende møde med sygeplejerskerne.
Psykiatriledelsen ville gerne høre fra med-
arbejderne hvordan deres dagligdag var 
og er.
Der var mødt ca. 15 til 20 personer op 
og der var en meget livlig debat omkring 
arbejdsforholdende i Risskov og om de 
problemer som personalet står overfor i 
dagligdagen. 
Psykiatriledelsen gjorde meget ud af at 
fortælle at der ikke var flere penge, men 
var meget villig til at se på om der kunne 
laves om på arbejdsgangene i psykiatri-
en. 
Der var også en drøftelse af den stigende 
vold mod personalet og om det var en 
mulighed at ansætte vagter som så skulle 
komme til hjælp nå de ekstreme episoder 
opstod disse vagter kunne også rundere på 
området for at dæmme op for det stigende 
salg af stoffer som også er medvirkende 
til den stigende vold. 
Det kom der ikke noget endeligt svar på 
dette forslag, men vi skulle selvfølgelig 
se på alle muligheder for at skabe trygge 
arbejdsforhold for personalet.   
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FOA Psykiatrien
Bestyrelsesmøde d. 27.10.09

Deltagere:  Jesper, Bent, Peter og Jan.
Afbud: Britt

Referant: Jan

Pkt. 1: Godkendelse af referat:  Referatet godkendt.

Pkt 2: Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendt.

pkt 3: Hjemmesiden:
 Nye billeder af plejebarnet lægges på hjemmesiden.

pkt 4 : Vingefanget:
 Vi skal være opmærksom på, at profilere os mere og skal derfor være opmærksom-
 me på indholdet. Der skal være flere der skriver indlæg til vingefanget.

pkt 5: Aktiviteter:
 Temadage: tages op senere.
 Studieture: Sende forslag til Jesper vedr. studieture.
 Vedr betaling for studieture: Ved tilmelding indbetales dep. kr. 1000,-
 I annoncen/udsendelse af faktura fra Foa-psykiatri angives sidste betalingsfrist for 
 betaling af restbeløbet. Betalingsfristen skal ligge inden der skal gives besked til 
 rejsearrangør om deltagerantal.
 Alle indbetalinger skal foregå til Foa-psykiatri`s kto.
 Evt. aftaler med oversygeplejersker vedr. frihed skal være på plads inden 
 annoncering.

pkt 6 :Generalforsamling:
 Afholdes den 10 marts 2010.
 Jan Skou og Bent Lykke er på valg. Begge genopstiller

pkt 7: Kassererens pkt:
 Økonomien ser betænkelig ud. Der er et stort indestående på vores konti, men 
 samtidig venter der store regninger vedr. frikøb. De nøjagtige beløb, kendes 
 endnu ikke, idet regningerne ikke er modtaget, men det skønnes at regningerne 
 vil ligge tæt på de indeståender vi har.
 Desuden er vores md. udgifter højere end vores md. indtægter, så såfremt der 
 ikke ændres på det, vil der kunne opstå problemer med vores likviditet.
 Vi skal have ajour ført vores medlemslister, samt have aftalt møde med assistent-
 klubben, for  at få afklaret, om vores kontingentindtægter er korrekte.
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FOA Psykiatrien
Bestyrelsesmøde d. 01.12.09.

Referat
  
1. Godkendelse af referat 
 Godkendt fra d. 29.09.09 – 03.10.09 mangler endnu
2. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt
       
3. Hjemmesiden 
 Bent Lykke vil opdatere de tillidsvalgte inden næste møde – desuden vil han sikre at  
 vores aftaler som ligger på nettet opdateres.
 Billeder fra sponsorbarn og billeder og tekst fra Benelux turen sættes også på nettet.
 
4. Vingefanget
 Deadline d. 15.12.09. 
 Britt har nogle ting i støbeskeen fra Kommunen, bl.a. den nye struktur og Bent ville  
 også skrive lidt – Vi har desuden nye billeder fra sponsorbarnet som skal i bladet.

5. Aktiviteter

 TEMADAG: Vi har planlagt de første skridt i forhold til en Temadag d. 7 oktober 2010  
 – ”Normalitetsbegrebet” – men oplæg til drøftelser fra Benedicte Schilling.

 Det, som vi umiddelbart synes kunne være interessant at tema-sætte er ”normalitetsbegre-  
 bet”, hvem har deffinationsmagten til at bestemme, hvem der er syg og ikke. 
• Er der nogen som har depressioner, og nogen som har rigtige "depressioner" 
• Straffer vi mennesker for deres "unormalitet", eller giver vi dem behandling for at de kan 
 vende tilbage til en normal tilværelse 
• Hvordan kan vi som professionelle positionere os hensigtsmæssigt fremover, ud fra det 
 normalitetsbegreb som er herskende i vor tid 
• Recovery er over os, som stiller krav til den professionelle om at finde balancen ml. at 
 udfordre borgeren, og samtidig drage omsorg for dem, hvor de er lige nu. 
• Er samfundet klar til, at møde den borger som er præget af sin sygdom, eller er det bare 
 noget vi leger........... 
• Det var en masse bud, som jeg håber giver mening i en eller anden form 
• I FOA psykiatri er vi meget optaget af det psykiske arbejdsmiljø, som konstant bliver 
 udfordret både ifht. ressourcer, men også ifht. den skiftende vægtning af faglighed.
 
 Studietur: Vi er haft et evalueringsmøde med Social og sundhedsassistent klubben og vi 
 var enige om det var en på alle måder dejlig og oplevelsesrig tur – dog kunne vi godt have 
 haft et endnu højere fagligt niveau på vores studiebesøg.
 Vi var enige om at ville give det en chance mere, hvis bestyrelserne er enige – og vi for 
 vores part har godkendt at vi arbejder videre med dette. Dog skal det være på et højt 
 fagligt niveau og vi vil pege på Berlin som det næste ophold i studie øjemed.

6. Generalforsamling
 Intet Nyt

7.  Kasseren punkt
 Vi bestemte at sætte restlageret af jubilæums øl til salg – til halv pris.
 Gave til tillidsvalgte, bliver også ovenstående.

8. Evt.

jp
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FOA Psykiatrien
Bestyrelsesmøde d. 05.02.10

Deltagere: Britt Gråbæk, Peter Bugge, Bent Lykke og Jesper

Referat: 
  
1. Godkendelse af referat 
 Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt
       
3. Hjemmesiden 
 Der arbejdets fortsat videre med opdatering af hjemmesiden

4. Vingefanget
 Vi snakkede om de nye portoudgifter og drøftede muligheden for fortsat at 
 servicere gamle medlemmer med blad etc.
 Vi besluttede at vi ikke mere kan sende ud til alle de seniorer uden betaling og vi 
 derfor også reducerer oplaget tilsvarende.

5. Aktiviteter
 Temadag 
 Britt og Jesper har afholdt et møde med Benedicte Schillings som ud fra vores 
 forslag vil sammensætte Temadagen ” Normalitetsbegrebet” eller en anden 
 overskrift som Benedicte laver som oplæg til temadagen – annonceres i Vingefanget  
 til april.

 Berlin
 Vi afventer fortsat et færdigt program for turen.

 Nordisk Ordføremøde
 Vi er indkaldt til forberede møde til Nordisk træf på Færøerne, dette vil foregå i 
 Finland i dagene 28-30 maj – Britt og Jesper deltager.
 
6. Generalforsamling 10. marts
 Vi blev enige om at genudsende et opslag om generalforsamlingen.
 Mad og drikke mv. bestilles senere – Bent Lykke og Jesper sørger for dette.

7.  Kasseren punkt
 Vi gennemgik regnskabet og budget 2010, som ventet ser det lidt voldsomt ud med 
 de manglende regninger der skal betales (frikøb) – men ikke nogle umiddelbare 
 overraskelser, vi blev enige om at meddele assistent klubben om vi ikke mere kan 
 støtte deres blad til alle deres medlemmer og posten omkring senior klubben 
 skulle bortfalde, da vi ikke mere har senior klub i Klubben. Efter denne gennem-
 gang, så bestyrelsen noget mere roligt på fremtiden – 100 års jubilæet havde 
 som ventet slået et mindre hul i kassen, men det var jo også planlagt.
 Vi snakkede også den nye frikøbsaftale igennem omkring formanden og den blev 
 godkendt til underskrift.

8. Evt.

jp
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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

Finanskrisen
En rig turist tager ind på hotellet i den lille by. 
 
Han lægger 1000 kroner i receptionen og går op for at tage et kig 
på værelset. 
 
Hoteldirektøren tager umiddelbart efter tusindlappen og går til slag-
teren og betaler sin gæld. 
 
Slagteren tager pengene med til bonden og betaler sin gæld. 
 
Bonden takker og tager sedlen med til benzintanken og betaler for 
brændsel han har fået på kredit. 
 
Tankejeren går til den lokale massagepige og betaler sin gæld på 
1000 kroner. 
 
Massagepigen går til hotellet og betaler sin gæld med tusind lappen. 
 
Hoteldirektøren lægger sedlen tilbage på skranken. 
 
Turisten kommer tilbage til receptionen. 
Han var ikke tilfreds med værelset og tager sine 1000 kroner 
tilbage. 
 
Ingen har altså tjent en eneste øre, men alle er nu gældfri og ser 
optimistisk på fremtiden  
 
Er det sådan finanskrisen skal afsluttes?
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FOA-PSYkIATRI'S TILLIDSVALGTE

FOA-PSYkIATRI
SkOVAGERVEJ 2     8240 RISSkOV      7789 3281      FAX 8617 5349

TILLIDSVALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD.

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

Har du brug for hjælp 
angående arbejdsforhold? 
Så kontakt venligst din tillids-
mand!

Har du noget, du gerne vil have 
med i bladet -eller noget du øn-
sker, vi skal skrive om - så kon-
takt os 

Er der ikke nogen på konto-
ret, så læg besked på telefon-
svareren - vi ringer!

BESTYRELSEN

Formand: 
Jesper Priskorn

Næstformand:
Britt Graabæk

Kasserer: 
Jan Skou

Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Bent Lykke

Region Midtjylland 
Fællestillidsrepræsentant:
Bent Lykke Sørensen  
Tlf.: ���� �2�2      Mob: ���� ����

Århus Universitetshospital - Risskov
Almenpsykiatrisk afdeling N
Jesper Priskorn  
Tlf.: ���� �2�� Mob: 20�� ����
  
Almen psykiatrisk afdeling S
Peter Bugge Nielsen   Tlf.: ���� 2202

Geronto psykiatrisk afdeling
Heidi Rantala Møller Nielsen Tlf.: ���� 222�

Retspsykiatrien afdeling
Bent Lykke Sørensen  
Tlf.: ���� �2�2  Mob: ���� ����

Århus Universitetshospital Børn /- Unge
Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter
Kirsten S. Christiansen Tlf.: ���� �00�

Kommunerne
Århus
Fællestillidsrepræsentant Mag. �
Britt Graabæk  
Tlf.: ���2 2��0 Mob: 2�20 ����
Lokal Psykiatrien Mag. �
Nord: Britt Graabæk  Tlf.:  ���2 2��0
Syd: Allan Øhlenschläger Tlf.: ���2 2��0 
Vest: Christina R. Thomsen Tlf.:  ���� ���0
Centrum: Pt. Britt Graabæk Tlf.:  ���2 2�00
Socialpsykiatri MAG. �
Tuesten Huse
Korsager gården 
Kragelund

Katrinebjerg Centret
Windsor
Haslekollegiet
TR Anette Møller  Tlf: ���� �0�0

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

Kontaktsteder:  
Aktivitetssted Biffen  
Aktivitetsted Annagade  
Kultur-og kontaktsted  Kragelund  
kontaktsted Nord, Fristedet
Pt. Britt Graabæk  Tlf.: ���22��0/Mob.: 2�20 ����

Akut- og opsøgende området:  
Midtbyen 
SKP  
LUT og LAT  
Netværksfamilier  
Flexbo  
Sletten                              
FTR Britt Graabæk  
Tlf.: ���2 2��0 Mob: 2�20 ����
Østervang 
TR Pia Olsen  Mob: 2��� ���� 
Århus Klinikken
TR Susanne Nickelsen Tlf: ���� 02��
Stefanshjemmet
TR Susanne Munk Tlf: ���� ��0�
Odder – Samsø Kommuner
Pt ingen valgt


