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Jesper Priskorn

Regeringens spareplan går især udover
de psykisk syge
Af Jesper Priskorn
Beslutningen om ikke at tilføre yderligere
penge til satspuljen i 2011 er en katastrofe
for psykiatrien, der har satspuljemidlerne som
eksistensgrundlag. Psykiatrien skal på finansloven, ellers bliver konsekvenserne enorme.
Danske Regioners egne tal fra 2000-2008 viser, at psykiatriens udgifter kun steg med 7,7
procent i forhold til 33,2 procent for sygehusvæsnet generelt.
Normalt er der omkring en milliard kroner i
satspuljen. Men beløbet kan komme helt ned
på 213 millioner kroner i 2011, når der ikke
tilføres nye penge, viser beregninger.
Psykiatrien har i årtier været stedmoderligt
behandlet, både hvad angår politisk vilje og
økonomiske midler. Med meldingen fra finansministeren sparer man ikke ind til benet, men
saver benet over.
Psykiatrien risikerer at blive bombet årtier tilbage i forhold til behandlingen af de mange
danskere med psykiske sygdomme. Der er
kun en meningsfuld ting at gøre:
Psykiatrien skal på finansloven nu.

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.

Udkommer 4 gange årligt. Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov - Oplag: 450 stk. ISSN NR. 1398-0424
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Den sidste stribe flugter af Retspsykiatriske
patienter får nu politikerne til at skride ind!
Af Jesper Priskorn
Fremover samles patienter,
der er anbragt i varetægtssurrogat, på R1 – og Afsnit
N3 laves om til de doms anbragte patienter. Dette blev
resultatet af en flugt for meget – politikerne skred ind og
kommanderede psykiatriledelsen til at handle, de ville
ikke have flere overskrifter
om fangeflugt.

Tillidsrepræsentanter blev
rådspurgt inden de handlede
– men det var en bundet opgave og det skulle have været
gjort i går.
Døre og vinduer bliver gennemgået for at tjekke, om de
sikre nok. Samtidig opnormeres personalet, så afdelingen
får samme normering som på
et specialiseret retspsykiatrisk
sengeafsnit. Minimumsnormering på 6 - 6 – 4.
Man må tage sig til hovedet
over at det endnu engang

går udover almenpsykiatrien
og koster dem endnu et sengeafsnit, når den i forvejen
mangler sengepladser, for at
kunne gøre et ordentligt stykke arbejde.
På Retspsykiatrisk Afdeling
i Risskov mener man, at en
væsentlig del af de kriminelle ikke reelt er psykisk syge,
men at der blandt kriminelle
spekuleres i anbringelse under psykiatrien, fordi det er
lettere at stikke af derfra.
Samlingen af patienter på ét
sengeafsnit sker straks og inden 1. juli.

de allerede kender til – hvis
de vil have en tilstrækkelig
behandling.
Af hovsa løsninger slår denne
nok alle!!!

Man må græmmes!

Opgaven blev løst til glæde
for politikere – men hvad
med personalet – som igen
skal omstruktureres og have nye arbejdsopgaver…?

Hvad mon der sker når de
nye retspsykiatriske pladser
er fyld op og almenpsykiatrien skal huse den næste flok
”banditter”…. Og flugterne
starter igen…?
Hvorfor ikke – en gang for
alle lave det hele om til Retspsykiatriske sengepladser og
dermed sikre en anstændig
normering til personalet – og
sige til de psykisk syge – at de
– hvis de ønsker behandling,
skal opsøge det kriminelle
felt, før indlæggelse – en ting
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Ordførermøde i Finland
Af Jesper Priskorn
Nordisk ordførermøde blev
afholdt i weekenden d. 28-30
maj 2010 i Finland på Forsby
Sygehus i Helsingfors.
Britt Gråbæk og Jesper Priskorn deltog og der blev lavet
mange fine beslutninger om
det kommende og fremtidige
Træf.
Vi tog initiativ til at invitere Island som gæster til Færøerne
og forsøge endnu engang at få
fat i Sverige og høre om deres
videre deltagelse i det Nordiske samarbejde – eventuelt
via Stockholm.

Økonomien kom også på
plads og beslutningen blev at
vi skulle betale 200 euro pr
deltager til værtslandet, dette
var en fordobling af deltagergebyret, men væsentligt for
at sikre fremtidige træf.
Som værtsland i 2014, vil det
også komme os til gode.
Træffet på Fæøerne bliver afholdt i dagene d. 27 – 29 maj
2011 – men vi er blevet inviteret til at komme allerede d.
25 maj. – dette skyldes selvfølgelig den lange rejse – men
også muligheden for også at
nå at se den særprægede natur, der vil blive lavet forskellige udflugtsmuligheder, som
man kan melde sig på – men
vejret er afgørende for arrangementerne. 			
Det er aftalt at hvert land kan
deltage med 20 personer.
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Forsby sygehus

Søndag eftermiddag
var vi på egen boldgade mens vi ventede på flyet hjem og
var med deltagerne
fra Færøerne rundt i
Helsingfors.

Vi aftale desuden at lave en
ansøgning til psykiatriledelsen
snarligst, da vi godt kan se
det bliver en noget udgiftstung rejse for den enkelte.
Efter mødet blev vi inviteret
til middag på fæstningen Sve-

aborg, beliggende i skærgården lige udenfor Helsinfors.
Vi fik en længere beretning
om fæstningværket som blev
bygget af svenskerne i 1700tallet som beskyttelse mod

russerne, men holdt kun til
1808 hvor Rusland invaderede Finland, som var besat
af svenskerne frem til da. På
fæstningens højdepunkt var
der op til 9000 soldater pladseret på øen.

Sveaborg fæstningen
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Sygehuskrise, Besparelser og
Regeringens budskaber
Af Jesper Priskorn
”Nu er nok snart nok” – dette virker i hvert fald som om
alle fagforeninger og et stort
flertal af befolkningen er enige om dette – startskuddet
var de nye besparelser som
kommer fordi regeringen har
givet skattelettelser til de rigeste i vores samfund og dermed lavet et hul i vores fælles
kasse.
Fagforeninger havde blæst til
samling i Middelfart og med
meget kort varsel var der
samlet 3500 mennesker som
alle, tydeligt gav udtryk for
deres bekymringer.
Siden har der været flere demonstrationer mm. – alt dette
 Vingefanget JULI 2010

skyldes mange af nedenstående fejlagtige tiltag fra regeringens side:
”12.000 flere ansatte på sygehusene siden 2001«.
Sådan lyder regeringens budskab, når de seneste måneders fyringer på landets
sygehuse skal forklares i offentligheden.
Men det er ikke hele historien.
I dag udfører 77 ansatte på
hospitalerne det samme arbejde, som 100 gjorde i 2001.
Hver eneste ansat bidrager
dermed til at behandle langt
flere patienter end tidligere.
Aktiviteten er de seneste ot-

te år vokset med omkring 50
procent. Samtidig er antallet
af ansatte kun vokset med 15
procent. Alene sidste år steg
aktiviteten med 10 procent.
Den fremgang kan de færreste private virksomheder
måle sig med.
Disse tal er taget ud fra en
debatpjece udført af Sundhedskartellet, Foreningen af
Speciallæger, Yngre læger,
FOA, og HK/Kommunal.

Ligeløn
Indsat af Jesper priskorn
Løn kommissionen er kommet
med sin længe ventede rapport, som desværre har været
omgærdet af del spin.
Rapporten giver faktisk FOA
ret i, at kvindefag er dårligere lønnede end tilsvarende
mandefag.
Men præsentationen af rapporten har mest handlet om,
at kvinder og mænd stort set
tjener det samme, hvis de
laver det samme, og at der
derfor er ligeløn.
Der er således en god portion
spin i præsentationen, fordi
FOA og andre fagforbund hele
tiden har sagt, at ligelønsproblemet i dag ikke så meget
handler om, at der mangler
lige løn for samme arbejde,
men mere om at der ikke er
lige løn for arbejde af samme
værdi. Og her argumenterer
FOA så for, at kvindefagenes
arbejde med mennesker ikke
er mindre værd, end mandefagenes arbejde med døde
ting.

Rapporten anbefaler, at de centrale overenskomster
på det offentlige
område fremover
giver mere plads
til lokale aftaler,
lønspredning og
såkaldt fleksibel
løndannelse. Og
ifølge rapporten
ønsker både menige medarbejdere og ledere den
udvikling.
Den konklusion
bygger imidlertid
kun på såkaldte
fokusgruppeinterviews med blot 163 ledere og
medarbejdere. Undersøgelsen
siger intet videnskabeligt om
de offentligt ansattes holdning til lønspredning. FOA
kunne givetvis udvælge 500
andre personer og derefter
konkludere det modsatte.
En reel undersøgelse, ville
kræve en egentlig meningsmåling, hvor et repræsentativt udsnit fik stillet en række

neutrale spørgsmål om løndannelse.
Her optræder spin og fordrejninger altså i selve rapporten
og hensigten kan næsten kun
være at bane vejen for mere
lokalløn, større lønspredning
og i det hele taget mere fleksible lønsystemer, som giver
lokale arbejdsgivere flere muligheder for fastlægge den enkeltes løn.

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
•
var du på fratrædelsestidspunktet fyldt 60 år, men endnu ikke fyldt 65?
Så har du måske ret til fratrædelsesgodtgørelse. Det afgør EF-domstolen. Hvis lønmodtagersiden 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 forældes.
Krav for fratræden i december 2004 forældes den 27. december 2009.
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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

Kan også tilmeldes via mail til: jesper.priskorn@ps.rm.dk
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Mærket med navn

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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Guide til chefen:

Stress de ansatte
Her er 10 forrykte råd til, hvordan chefen kan få alle sine medarbejdere til at gå ned med stress på
rekordtid. Tror du, at stress blot handler om travlhed, tager du grundigt fejl. Alvorlig stress skyldes
oftest dårlig ledelse.
Avisen.dk har i samarbejde med en af landets førende stresseksperter, forskningsprofessor, dr. med.
og psykolog med speciale i sundhedspsykologi, Bobby Zachariae, udarbejdet en guide til chefer, der
vil skabe den ultimativt stressende arbejdsplads.
”Arbejdsgiverne har et afgørende ansvar for at minimere stressfaktorer på arbejdspladsen,” siger
Bobby Zachariae.
”Og derfor kan det være nyttigt at vende det på hovedet for at forklare, hvordan en leder fremmer
stress. Det giver nemlig en forståelse for, hvordan man undgår stress.”
Så vær så artig, chefer:
1: Vær det dårlige eksempel
Sørg for aldrig at træde foran
som et godt eksempel. Skal
der ydes en ekstra indsats,
er det afgørende, at arbejdsgiveren selv holder fri for at
være sikker på, at medarbejderne føler sig unfair behandlet.
2: Stil for høje krav
Sørg for at medarbejderne ikke
har tilstrækkelige kompetencer
og ressourcer til for at løse de
opgaver, de bliver stillet overfor.
Så er chefen sikker på, at medarbejderne føler, at de ikke kan
slå til.
3: Kræv at de ansatte er uetiske
Sørg for at det arbejde, som
medarbejderne udfører, strider
mod medarbejdernes egne værdier. Sæt medarbejderne til at
sælge eller fremstille dårlige produkter, som skuffer kunderne.
4: Fjern ansattes indflydelse
Sørg for at fjerne medarbejdernes indflydelse på de arbejdsbetingelser, som ønsker at have
indflydelse på. Derved højner
chefen chancen for, at medarbejdernes konstruktive idéer aldrig
bliver realiseret.
5: Undlad at kommunikere
Skab med manglende og upræcis kommunikation utryghed og
uforudsigelighed, så medarbejderne ikke ved, om de er ansat
i morgen. Og ikke ved hvilke arbejdsopgaver, der venter. Undlad
også at kommunikere om virksomhedens langsigtede mål.
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6: Undlad at lytte
Undlad at holde medarbejderudviklingssamtaler for at sikre,
at medarbejderne ikke får mulighed for at tilegne sig de kompetencer, som de ønsker. Undlad
generelt at lytte til medarbejdernes ønsker.

9: Stil samme krav til alle
Sørg for at stille de samme krav
til alle medarbejdere. De har
nemlig meget forskellige ressourcer til rådighed og ved at
kræve det samme af alle, vil
mange finde arbejdet enten kedeligt eller uoverkommeligt.

7: Arbejde – og kun arbejde
Sørg for at det udelukkende
handler om arbejde. Udeluk ethvert socialt arrangement, der
kan skabe adspredelse. Hvis der
holdes pauser, skal de være ganske korte - og helst afbrydes af
presserende arbejde.

10: Vær en rollemodel
Fremstå overfor medarbejderne
som rollemodel. Når chefen altid
fremstår som kompetent, ambitiøs og ressourcestærk, og forlanger, at andre er som ham, kan
det være stressfremmende for
nogle medarbejdere, når de ikke
lykkes med efterligne chefen.

8: Undlad at rose
Sørg for aldrig nogensinde at rose en medarbejder, der har ydet
en god indsats. Anerkendelse er
nemlig altafgørende for medarbejderens arbejdsglæde.

Afskedsreception for
Henny Laursen
Af Jesper Priskorn
Trængslen var stor, da mange gamle, nye
– som nuværende kollegaer var mødt op
for at tage afsked med en kollega, som
havde valgt at tiden var kommet, for at
sige tak for nu, til sin arbejdsplads gennem
mange år og gå sit otium i møde.

OK-11 starter med en gæld
Af Jesper Priskorn		

Vi som ansatte i kommuner og regioner har
en gæld til arbejdsgiverne. Det ligger klart,
efter at det nu er endeligt beregnet, hvordan
den såkaldte reguleringsordning vil virke 1.
oktober i år. Det er den ordning, der regulerer de offentligt ansattes løn i forhold til privat ansatte.
I de seneste år har de offentligt ansattes løn
udviklet sig bedre end de privates. Derfor bliver reguleringsordningen negativ. Danmarks
Statistik er netop kommet med de seneste tal,
der bruges, når reguleringsordningen skal beregnes. Og tallene betyder, at reguleringen 1.
oktober ville blive på minus 1,55 % for ansatte
i kommunerne og minus 1,54 % for regionalt
ansatte, altså at man skulle gå ned i løn.
Men det sker ikke. Den negative regulering har
været forudset længe. Derfor aftalte organisationerne og arbejdsgiverne i december 2009,
at ingen ansatte skulle gå ned i løn, men at
lønmodtagerne kunne skylde.

Første afdrag på gælden faldt 1. april i år,
hvor der oprindelig var aftalt en lønstigning
ved overenskomstforhandlingerne i 2008.
Men i december blev det aftalt, at lønstigningen skulle være mindre i kommunerne og
helt falde bort i regionerne, og det huggede
noget ind på gælden. Den resterende gæld,
som skal betales tilbage ved OK-2011 bliver
derfor på 1,23 % for ansatte i kommunerne
og 1,24 % for ansatte i regionerne.
En mulighed for løsning er en etårig aftale,
hvor al gælden betales tilbage på en gang.
En anden løsning er en aftale, hvor gælden
fordeles over to år, så der bliver bedre plads
til lønstigninger. Endelig kan man forestille sig
en treårig løsning, hvor der er endnu bedre
mulighed for lønstigninger, samtidig med at
gælden kommer ud af verden.
Ingen af løsninger ser umiddelbart ud til at
give den store lønfremgang – vi kan kun håbe
på at der kommer gang i hjulende i det private og vi får noget på den i dag ”forbistrede”
lønreguleringsordning.
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Klip fra PenSam – din pensionsopsparing
Indsat af Jesper Priskorn

Sundhedspersonale har langt større risiko
for førtidspension
Risikoen for at ende på førtidspension er 2 til 3 gange
større for sundhedspersonale
end for privatansatte med
samme uddannelsesniveau.
Det viser nye tal fra Forsikring
& Pension, der har undersøgt
gruppen af nye førtidspensionister fra 2005 til februar
2010.
- Det er der ikke noget nyt i.
Den udfordring har vi kendt
og arbejdet med længe. Det
er også derfor, at vi i mere end
15 år har arbejdet målrettet
med forebyggelse, siger direktør Helen Kobæk.
Forebyggelse en del af
forretningen
Udstødning fra arbejdsmarkedet og sygefravær hænger
ofte sammen. Sygefravær
skaber mere sygefravær.Alle
kommer til at løbe hurtigere,
så øges risikoen for nedslidning og sygemelding.
Langtidssygemeldinger er ofte første skridt på vejen til førtidspension, og derfor er der
behov for en tidlig indsats.
- Vores målsætning er, at der
ikke skal være flere blandt vores kunder end i befolkningen
som helhed, der bliver førtidspensioneret. Derfor har vi
gjort forebyggelse til en del af
PenSam’s forretningsmodel,
siger Helen Kobæk.
PenSam har dokumenteret
erfaring
PenSam har igennem flere år,
arbejdet med mange forskellige tiltag for at nedbringe an12 Vingefanget JULI 2010

tallet af førtidspensioneringer
blandt kunderne.
- Vi har dokumenteret erfaring med, at en tidlig og
målrettet rettet indsats kan
hjælpe den enkelte til at forblive på arbejdsmarkedet, siger Helen Kobæk.
PenSam kørte gennem 3 år
et projekt – Hold Fast i dit
arbejde - hvor resultatet var,
at 14% færre kom på førtidspension.
- Efter vi havde betalt alle
omkostninger til projektet,
havde vi sparet 5 mio. kr. i
PenSam på førtidspensioner.
De kan nu i stedet bruges til
at forbedre alderspensionen
for alle vores kunder, siger
Helen Kobæk.

PenSam er
velkonsolideret
Nye kapitalkrav fra EU påvirker ikke kundernes pensioner
i PenSam.
I pressen har der den seneste
tid været fokus på, at det kan
være en alvorlig udfordring
for pensionsselskaberne, når
EU skærper kapitalkravene for
at skabe øget sikkerhed omkring pensionerne.
Selskaberne i PenSam gruppen er alle velkonsoliderede
og kan leve op til lovgivningens kapitalkrav - det gælder
også de nye solvenskrav fra
EU. Derfor kan alle kunder i
PenSam fortsat regne med
at få den pension, de er blevet lovet.

En besparelse for alle
Der er mange penge at hente
for den enkelte, for samfundet, for kunderne i PenSam
og i andre pensionsselskaber,
hvis det er muligt at fastholde
den enkelte i arbejde ved en
målrettet tidlig indsats, og
ved at tage udgangspunkt i
den enkeltes situation.
FOA-faggrupperne i arbejdsmarkedspensionsordningerne
i PenSam er udsatte faggrupper, hvad angår risikoen for
invaliditet og dermed udstødning fra arbejdsmarkedet.
Set i det lys, er det vigtigt, at
PenSam arbejder målrettet
for at sikre, at kunderne får
mest muligt ud af deres pensionsindbetalinger. Forebyggelse af førtidspensionering
er et af midlerne.

Fup eller fakta:
Det er penge ud af vinduet
at betale til dødsfalds-forsikringer!
Fakta: Nej, det er en god idé
at have en sikring af ens efterladte. Faktisk dør 20 ud af
100 kvinder og 26 ud af 100
mænd, før de fylder 67.
I 2009 udbetalte PenSam i alt
190 mio. kr. i gruppelivssummer til de efterladte til kunder med en pensionsordning
i PenSam.
Alle, der indbetaler til en pensionsordning i PenSam, er
som hovedregel dækket af
en gruppelivssum på 400.000
eller 425.000, indtil de fylder
65 år.

Sundhed bør være med i
overenskomstforhandlingerne
Sundheds- og omsorgspersonale har flere sygedage og
højere risiko for førtidspension end resten af befolkningen, viser Lønkommissionens
redegørelse. Sundheden rammer generelt skævt på faggrupper, mener PenSam og
foreslår sundhedstilbud i arbejdstiden som en del af overenskomstforhandlingerne i
2011.
Sundheden rammer skævt på
faggrupper. Kvinder i hjemmeplejen og på dag- og døgninstitutioner har for eksempel
flere sygedage og næsten
dobbelt så stor risiko for at
ende på førtidspension som
resten af befolkningen, viser
Lønkommissionens nye redegørelse.
Det får PenSam til allerede nu
at køre sundhed i stilling som
et tema ved de kommende
overenskomstforhandlinger i
2011.
Sundhedstemaer
Når FOA den 7. og 8. juni
skyder overenskomstdebatten i gang for FOA’s tillids- og
arbejdsmiljørepræsentanter
fra hele landet på Aktivist
Camp 2010 i Tap 1 og 2 i København, deltager PenSam
derfor med oplevelsesbaserede eksempler på mulige
sundhedstemaer: fysiske
helbredstjek, hotspots med
elektronisk sundhedsprofil,
tovholdersamtaler, holdkonkurrence på romaskine, massage og meget mere.
”Sundhed bør være en del
af overenskomstforhandlingerne, fordi arbejdspladsen
er det ideelle sted at ændre
vaner. Jobbet er en væsentlig
del af vores liv, og på jobbet

former vi mange holdninger i
samspil med vores kolleger.
Arbejdsgiveren bør give medarbejderne mulighed for at tage sunde valg,” siger direktør
i PenSam Helen Kobæk.
De traditionelle sundhedstilbud, hvor medarbejderne har
adgang til et fitnessrum efter arbejde eller bliver tilbudt
rådgivning, rammer bedst de
ressourcestærke. Det viser
erfaringerne fra PenSam’s
forebyggelsesprojekter på
blandt andet Odense Universitetshospital.
”Sundheds- og omsorgspersonale og medarbejdere, der
arbejder alene eller uden for
normal arbejdstid, får ikke
brugt tilbuddene. Derfor skal
motion og kostændringer
foregå i arbejdstiden og være
en social, sjov og positiv aktivitet med kollegerne,” siger
Helen Kobæk.
Økonomisk gevinst
PenSam leverer arbejdsmar
kedspensioner til FOA-fag
g r u p p e r s o m s o c i a l - o g
sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere, portører og
dagplejere. Netop disse grupper er overrepræsenterede i
invalidestatistikkerne.
”Vores kunder har ofte hårdt
fysisk arbejde med skiftende
arbejdstider og derfor øget
risiko for at blive nedslidte.
PenSam har hver dag året
rundt omkring tre kunder, der
bliver tilkendt førtidspension
– eller ca. 1.000 kunder årligt,” siger Helen Kobæk.
Hver gang, en medarbejder
bliver på arbejdsmarkedet,
er det ikke bare en økonomisk gevinst for den enkelte,
men også for arbejdsgiveren
og resten af samfundet, viser
PenSam’s beregninger.

”Medarbejdernes sundhed er
en sag, vi er fælles om. Mere
motion, bedre kost og mindre
røg giver større produktivitet, nedsætter sygefraværet
og udsætter pensionsalderen. Sunde medarbejdere kan
derfor måles direkte på virksomhedens bundlinje. Oven
i købet får samfundet flere
hænder og besparelser på
udbetaling af offentlig førtidspension,” siger Helen Kobæk.
Får du nyt job?
Hvis du fratræder dit job, skal
du tage stilling til, hvordan din
pensionsordning skal videreføres, så du fortsat har de
forsikringsdækninger og den
opsparing, du har behov for.
Du kan have følgende muligheder:
Din pensionsordning fortsætter hos din nye arbejdsgiver
Hvis pensionsordningen i dit
nye job også er hos PenSam,
vil den bare fortsætte uændret og du skal ikke gøre noget.
Du betaler selv for at fortsætte din pensionsordning.
Når du fratræder dit job, vil
din arbejdsgiver ikke længere
indbetale præmie til pensionsordningen. For at bevare
dine gruppeforsikringer og
pensioner, kan du oprette en
fortsættelsesforsikring, hvor
du selv indbetaler præmien
til din pensionsordning.
Du skal ikke afgive helbredsoplysninger ved oprettelsen,
og afhængig af præmiens
størrelse, vil der også være
mulighed for at opnå et skattemæssigt fradrag.
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Hvis du ønsker at oprette en
fortsættelsesforsikring skal
du kontakte PenSam's kundecenter på telefon 44 39 39
39.
Din pensionsordning ændres til en hvilende ordning
Din pensionsordning bliver til
en hvilende ordning, når der
ikke længere indbetales præmier. Dine pensioner og forsikringsdækninger vil derfor
alene blive beregnet ud fra
det, der allerede er indbetalt.
Du vil heller ikke længere
være omfattet af dine gruppeforsikringer. Dette kaldes
også fripolice eller præmiefri
forsikring.
Du overgår til præmiefri
dækning
Du kan også bevare dine nuværende dækninger, ved at
bruge af de penge du allerede
har stående på din pensionsopsparing. Denne mulighed
afhænger dog af, hvilken pensionsordning du har, og at der
er opsparet et vist beløb. Ring
til PenSam's kunderådgivere
på 44 39 33 31 hvis du vil vide
om du har denne mulighed.
Du kan samle dine pensionsordninger et sted
Hvis pensionsordningen i dit
nye job er i et andet pensionsselskab end PenSam, kan
du vælge at samle dine pensionsopsparinger ét sted. Det
kan give dig et bedre overblik,
og du kan mindske udgifterne
til administration.
Den 1. oktober 2007 kom der
nye regler for, hvornår du kan
overfører din pensionsordning
til et andet pensionsselskab.
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Nu kan overførslen nemlig
finde sted inden for 36 måneder efter jobskiftet, uden
at det er forbundet med omkostninger.
Har du en pensionsopsparing
med en depotværdi, der er
mindre end 43.100 kr. (2007)
kan den overføres uden tidsfrist.
Reglerne gælder ikke for kapital- eller ratepensioner, som
du selv har valgt at oprette
for at spare ekstra op til pensionen.
Hos PenSam er det gratis at
overføre pensionsopsparinger
på mindre en 43.100 kr., hvis
der er tale om en arbejdsmarkedspension, der er oprettet
som led i dit ansættelsesforhold.
Ønsker du at overfører din
pensionsopsparing til et andet pensionsselskab eller
bank, skal du kontakte det
pensionsselskab eller bank du
ønsker at overføre til. Det er
nemlig dem, der kan fortælle
dig om konsekvenserne ved
at overføre din pension.

Hvis du vælge at overføre
din pensionsordning til et
andet pensionsselskab eller
bank bør du være opmærksom på:
Hvordan din pensionsopsparing er forrentet på den gamle
pensionsordning
Hvordan din pensionsopsparing bliver forrentet, hvis du
flytter den over til en ny pensionsordning
Hvordan dine forsikringsdækninger ser ud, inden du flytter
din pensionsordning
Hvordan dine forsikringsdækninger kommer til at se ud,
hvis du flytter din pensionsordning til et nyt pensionsselskab eller Bank
Eventuelle omkostninger til
administration, ved at lade
pensionsordningen blive stående i den gamle ordning.

Orientering fra Fællestillidsrepræsentant
Af Bent Lykke Sørensen

Nyt fra HMU Psykiatri og Social Region Midt:

Psykiatri og Social skal spare
Der er nu i regionsrådet truffet beslutning om at psykiatrien skal spare 19,9 millioner
man kan jo undre sig meget
over at politikkerne så samtidig giver ordre til at oprette
en ny Retspsykiatrisk sengeafsnit i et almen Psykiatrisk
afsnit og at alle godt ved at
det koster rigtig mange penge
når normering skal svare til
hvad der er på de øvrige RetsPsykiatrisk afsnit og at afsnittet skal sikres både med låse,
sluse og døre og vinduer. Denne beslutning giver en stor

utryghed for personalegrupperne og for patienterne som
skal rokeres rundt så dette
kan selvfølgelig ikke undgå at
give et dårlig arbejdsmiljø i en
periode fremover. Det er med
meget stor undren at vores
Regions råd nu lader pressen
sætte dagsorden og dermed
træffer beslutninger ud fra
hvad pressen skriver uden
hensyntagen til patienter og
personale.
I september skal der være en
arbejdsmiljøkonterence hvor

temaet er krydsfelt mellem
forventninger og ressourcer
i det daglige arbejde og forebyggelse af vold, herunder
konflikthåndtering.
Der på HMU mødet den 23/6
– 2010 valgt en ny næstformand fra social psykiatrien
det blev Mats Sommer fra
Møllebækken,Djursland.
Vi er nu igen 2 næstformænd
til HMU og skal nok fremover,
finde samarbejdet frem, man
må sige der er nok at tage
fat på.

Disse så nye tider….
Forleden da jeg sad på en hyggelig café, mærkede jeg pludselig,
at jeg havde frygtelig meget luft i maven.
Musikken var høj - meget høj, så jeg sørgede bare for at ”slippe luften ud”,
så det passede med musikkens rytme.
Det tog et stykke tid, men i løbet af et par sange lettede det virkelig så meget,
at jeg følte mig utroligt meget bedre tilpas. Jeg drak min kaffe op og
opdagede pludselig, at alle i caféen stirrede på mig......
Og det var i dét øjeblik, det stod klart for mig,
at jeg sad og lyttede til min iPod!!!
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FOA Psykiatri
Ref. fra bestyrelsesmødet d. 2.marts 2010.
Fremmøde: Britt, Jan, Jesper, Peter
1. Godkendelse af referat.
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Hjemmesiden.
Mangler fortsat input fra Bent.
4. Vingefanget.
Deadline: 20.marts 2010.
5. Temadag med psykolog Benedicte Schilling.
Program i Vingefanget.
400,- for ikke-medlemmer
200,- for medlemmer af FOA Psykiatri.
6. Generalforsamlingen.
Ny fane ? Vendes på generalforsamlingen. Der står 7200 kr. på fanekontoen.
Evt. justeringer til den mundtlige & skriftlige beretning gives til Jesper.
Jesper bestiller 50 luksussmørrebrød + 20 stk. franskbrød med ost.
Peter sørger for kaffe, the, sodavand & slik.
Der bliver en lille konkurrence om nogle jubilæumsøl.
7. Regnskab.
Bilagene i relation til Årsregnskabet er godkendt af bilagskontrollanterne. Dog med bemærkning om at et bilag fra 2009 er betalt i 2010.
Revideret budget beregnes og udsendes.
Bestyrelsen opfordrer kasserer til løbende at orientere bestyrelsen om den aktuelle økonomiske situation - på de enkelte udgifter & indtægter. Som minimum en kvartalsoversigt. Så
vi har mulighed for at justere og handle ud fra den aktuelle økonomiske situation.
8. Evt.
Jesper holder møde med sosu-ass.klubben, da vi ikke længere har økonomi til at betale for
Nyhedsbladet.
pb
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Referat af generalforsamling i
FOA – Psykiatri onsdag d. 1o. Marts 2010
Ad. 1. Bent Lykke blev valgt til dirigent
Ad.2. Stemmetæller: Anna
Ad.3. Beretning:
100 års Jubilæum var en stor succes, til trods
for manglende deltagelse af yngre medlemmer. Det har ligeledes efterladt sig udfordringer ifht. budgettet. FOA Psykiatri står i samme
situation, som andre fagforbund, at vi har et
vigende antal medlemmer, som er årsagen til
en forværret økonomi.
Pga. den økonomiske situation vil studieturen
til Berlin blive aflyst, også pga. manglende
opbakning fra medlemmer.
Region: Et år præget af økonomiske nedskæringer, lavere normeringer, grove overfald og
yderligere besparelser.
Der vil muligvis i fremtiden være behov for
assistance fra evt. vagtfolk.
Der er fyraftensmøde d. 18. marts kl.14- kl.
16.30
Der er fortsat netværksmøder m. andre TR i
FOA Århus.
Overenskomstforhandling`11
Der vil i år være fokus på specielle krav og en
sikring af realløn.
Fremtidens aktiviteter:
• Nordisk træf til Færøerne Maj/Juni `11
• Temadag ved Bennedicte Schilling d. 7.
oktober `10
Klubben stiller sig gerne til rådighed ved sociale arrangementer.

Kommentarer fra forsamlingen:
Forespørgsel om ”seniorfolk” kan få del i Jubilæumsskrifterne.
Det blev besluttet at ”seniorfolk” er meget
velkomne til at afhente Jubilumskrifter.
Mundtlig og skriftlig beretning blev godkendt.
Ad.4. Regnskab:
Kasseren fremlagde regnskab:
• der har været en merudgift for FOA Psykiatri efter sidste studietur. Nogle medlemmer
sprang fra, og FOA Psykiatri skulle finansierer
udgiften ifht. Assistent klubben. Der kom et
forslag om, at mindst halvdelen af udgiften
skulle falde ved tilmeldingen.

Forslag til reducering af udgifter:
•
fjernelse af kørselsudgift til TR.
•
kasserer er gået ned i tid
•
Formanden er reduceret i frikøb.
•
reducerer antal af Vingefang udsendelser.
•
Vingefanget udsendes ikke længere til
senioerer
Besluttes på generalforsamlingen:
•
Vingefanget udsendes elektronisk, og
lægges på hjemmesiden
•
reduktion i bladudsendelser
•
Få eksemplarer pr. afsnit
•
medlemmer kan tilmelde sig elektronisk
via mail
Budget og regnskab 2010 blev godkendt.
Ad. 5.
Der var indkommet skriftlig forslag ang. køb
af ny fane.
•
Generalforsamlingen var enig om, at
indkøb af ny fane udsættes pga. den økonomiske situation, og udsættes til der er flere
penge i FOA Psykiatri.
Jesper Priskorn beder generalforsamlingen om
lov til, at tage kontakt til assistentklubben, om
evt. sammenlægning.
Ad. 6. Kontingent fortsætter uændret.
Ad. 7. Alle opstillede kandidater blev
genvalgt.
Ad.8. Eventuelt:
Der blev rejst et spørgsmål, hvornår man kan
blive medlem af seniorklubben. Erik Sindal
meddelte, at alle kan melde sig ind fra det
år de fylder 55 år. Der bliver lavet et notat i
Vingefanget.
Ref. Britt Graabæk
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FOA Psykiatrien
Referat d.06.04.10
1. Godkendelse af referat
Afventer referatet
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
							
3. Hjemmesiden
Der arbejdes fortsat med at ændre siden og
Bent har en del rettelser som ligger i støbeskeen.		
4. Vingefanget
Bladet godkendt – reduktionen af bladet oplag
blev på 150 blade pr kvartal – en besparelse
på 12.000,- kr. årligt.
Vi er forberedt på at denne reduktion kan give
utilfredshed.
5. Aktiviteter
Temadag – sidste nyt
Opslaget er i vingefanget og vi forventer at
der kommer en del til dagen, der er allerede
meget snak på afsnittene om dagen.

Nordisk ordføremøde
Britt og Jesper skal i slutningen af Maj en
tur til Finland og planlægge Nordisk Træf på
Færøerne med de andre nordiske ordførere,
vi håber at det bliver en succes denne gang
ellers må vi se i øjnene at det nok er sidste
gang træf. Det kræver større deltagelse fra
medlemmerne og de andre ansatte på stedet
hvis det skal fortsætte i fremtiden.
6. Kasseren punkt
Jan Schou havde meldt afbud til mødet, men
havde sendt et statusbrev for økonomien, men
vi vil bede kasseren om at han fremover, hvis
han ikke kan deltage, fremsender en overblik
over indtægter og udgifter, så vi kan følge med
i udviklingen og følge vores bestræbelser på
at få organiseret alle dem som endnu ikke har
meldt sig ind i FOA Århus.
7. Evt.

Desværre kan vi ikke mere
tilbyde bladet gratis
til pensionister
og efterlønnere
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Referat fra bestyrelsesmødet den 4/5–2010
Dagsorden:
                               
1.
Godkendelse af referat
2.
Godkendelse af dagsorden
3.
Hjemmesiden
4.
Vingefanget
5.
Samarbejde med SOSU klubben –
Møde d. 12. maj kl. 09 – 11 (hvem deltager) – medlemsregistrering - blad
6.
Aktiviteter
Temadag – sidste nyt
Nordisk ordføremøde
7.
Kassererens punkt
Status - overblik over indtægter og udgifter, så vi kan følge med i udviklingen.
8.
Evt.
1: Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2: Dagsorden godkendt.
3: Vi afventer at FTR Bent Lykke får samlet alle
aftaler så hjemmesiden kan blive opdateret.
4: Næste deadline for vingefanget er den 19/6
– 2010. Der er ikke kommet kritiske tilbagemeldinger på baggrund af at vi har været nødt
til at sætte antal udsendte blade ned.
5: Jesper Priskorn har haft et møde med assistentklubben og assistentklubben vil sende
deres blad ud til alle assistenter i det næste
år og vil selv betale for det.
For at få et bedre overblik over vores medlemmer er der aftalt et møde med assistent
klubben den 12/5 – 2010 hvor Jesper Priskorn
og Bent Lykke deltager.
Når vi får nye medlemmer så bør vi også få
kontingentet fra FOA med det samme.
Vi aftalte at vi skal forsøge at får en til og afgangsliste så vi kan se hvem og hvor mange
TR repræsentere og dermed også se om de
er medlem af FOA.

7: Vi har modtaget regnskabstal fra kasseren
da han havde meldt afbud til bestyrelsesmødet men det er svært at få et overblik over
hvordan økonomien rent faktisk ser ud med
de tal vi har modtaget fra kasseren. Vi vil som
bestyrelse bede kasseren om at lave en månedlig balance i papir udgave så bestyrelsen
har en mulighed for at følge med i hvordan
det går med regnskabet.
Vi vil som bestyrelse også indstille til kassereren om at være tilstede på kontoret på de
frikøbsdage som kassereren har til sin rådighed.
8: Der var ikke noget til punktet.
Referent: Bent Lykke

6: Den planlagte temadag den 7/10 – 2010
med Benedicte Schilling er der kommet en
kontrakt som lyder på 13.000 kr. vi er begyndt at få tilmeldinger og vi vil annoncere
igen i det ny udgave af vingefanget og ved et
ekstra opslag.
6a: Der er nordisk ordføremøde i Finland sidst
i maj mdr. og Britt Gråbæk og Jesper Priskorn
tager afsted og der er bestilt og betalt for flybilletter.
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FOA Psykiatrien
Bestyrelsesmøde d. 01.06.10
Referat:
1.
Godkendelse af referat
Godkendt
2.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
					
3.
Hjemmesiden
Bent arbejder fortsat på sagen og den vil
snarligst blive rettet op på det punkter der
afventer.
4.
Vingefanget
Bent og Britt beretter om væsentlige tiltag i
deres områder – bl.a. spareplaner mm. Det
blev foreslået en yderligere reduktion af blade
– Jesper kigger på den del.
5.
Samarbejde med SOSU klubben
Møde d. 12. maj mundede ud i at vi fortsætter med fremsendelse af medlemslister når de
foreligger og Britta tjekker dem. Vi aftalte desuden at vi skulle have et fælles bestyrelsesmøde om fællesaktiviteter mm d. 31. august.
Det skaber dog problemer for flere at kunne
deltage – vi forsøger at finde en anden dato.
6.
Aktiviteter
Temadagen er der begyndt at komme tilmeldinger på – dog er der fortsat lang tid til dagen – men vi bør snarligt sende mail ud til
alle – samt reklamere igen i blad og ved udsendelse.
Nordisk ordføremøde blev afholdt i weekenden
d. 28-30 maj 2010.
Britt og Jesper deltog og vi fik lavet mange
fine beslutninger om det kommende og fremtidige Træf. Vi tog initiativ til at invitere Island
som gæster til Færøerne og forsøge endnu
engang at få fat i Sverige og høre om deres
videre deltagelse i det Nordiske samarbejde
– eventuelt via Stockholm.
Økonomien kom også på plads og beslutningen blev at vi skulle betale 200 euro pr deltager til værtslandet, dette var en fordobling af
deltagergebyret, men væsentligt for at sikre
fremtidige træf. Som værtsland i 2014, vil det
også komme os til gode.
Træffet på Fæøerne bliver afholdt i dagene d.
27 – 29 maj 2011 – men vi er blevet inviteret til at komme allerede d. 25 maj. – dette
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skyldes selvfølgelig den lange rejse – men
også muligheden for også at nå at se den
særprægede natur, der vil blive lavet forskellige udflugtsmuligheder, som man kan melde
sig på – men vejret er afgørende for arrangementerne.
Vi aftale desuden at lave en ansøgning til
psykiatriledelsen snarligst, da vi godt kan se
det bliver en noget udgift tung rejse for den
enkelte.
7.
Kasseren punkt
Jan fremlagde en balance og den hviler meget op af de få tal vi allerede ved pt. – og vi
bad om at få en mere nøjagtig balance, fremskrevet så vi kunne se om vi gik i den rigtige
retning økonomisk. Men meget tyder på vi
fortsat skal stramme livremmen ind og skære
alt overflødigt væk.
8.
Evt.
Intet
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Lynkursus i økonomiske teorier
Socialisme

En fransk virksomhed

Kommunisme

En italiensk virksomhed

Fascisme

En russisk virksomhed

Du har to køer. Du giver den ene til din nabo.
Du har to køer. Staten tager dem begge og
giver dig lidt mælk.
Du har to køer. Staten tager dem begge og
sælger dig lidt mælk.

Nazisme

Du har to køer. Staten tager dem begge og
skyder dig.

Surrealisme

Du har to giraffer. Staten opfordrer dig derfor
til at lære at spille mundharpe.

Bureaukrati

Du har to køer. Staten tager dem begge, skyder en, malker den anden...og smider mælken ud.

Traditionel kapitalisme

Du har to køer. Du sælger den ene og køber en
tyr. Din flok udvides og din økonomi vokser.
Du sælger kvæget og lever resten af dine dage
af overskuddet.

Moderne kapitalisme

Du har to køer. Du sælger den ene og presser den anden til at producere ligeså meget
mælk som 4 køer.
Senere hyrer du en dyr konsulent til at analyserer, hvorfor koen faldt død om.

IT-Factory-kapitalisme

Du har to køer. Du sælger tre af dem til dit
børsnoterede selskab, fordi en bankgaranti
overbeviser investorer om, at du i virkeligheden har fire køer. Derfor trækker du fodret til
fem køer fra i skat.
Retten til at malke seks køer overføres via en
bank i Polynesien, ejet af et skuffe selskab,
som tilbage sælger retten til at malke syv køer
til dit oprindelige selskab.
Det revisorgodkendte årsregnskab fastslår,
at virksomheden ejer otte køer med option
på en mere.
Du hævder, at du har en tyr, der får førstepræmie ved dyrskuet, hvorefter du sælger tyren
og forsvinder.

Du har to køer. Du går i strejke og blokerer
vejene, fordi du vil have tre køer.
Du har to køer, men ved ikke hvor de er. Du
beslutter dig for at holde frokost.
Du har to køer. Du tæller dem og når frem til,
at du har fem køer.
Du tæller dem igen og når frem til, at du har
42 køer.
Du tæller dem igen og når frem til, at du har
to køer.
Du åbner en flaske vodka.

En kinesisk virksomhed

Du har to køer. Du har 300 ansatte til at malke dem.
Du hævder at du har fuld beskæftigelse og
høj produktivitet.
Du lukker den avis der skriver det modsatte.

En indisk virksomhed

Du har to køer. Du tilbeder dem.

En australsk virksomhed

Du har to køer. Forretningen ser ud til at gå
fint.
Du lukker kontoret og fejrer det med et par
fadbamser.

En japansk virksomhed

Du har to køer. Du redesigner dem, så de kun
er en tiendedel størrelse og producerer tyve
gange så meget mælk.
Du skaber derefter en mangafigur og forøger
din indkomst ved at lancere den som børnelegetøj over hele verden under navnet Kokimon.

En irakisk virksomhed

Alle tror du har masser af køer. Du fortæller
dem, at du ikke har nogen.
Ingen tror dig, så de bomber dig sønder og
sammen og invaderer dit land.
Du har stadig ingen køer, men i det mindste
bor du nu i et demokrati.
Håber dette bidrog til en bedre forståelse af
de mange forskellige økonomiske teorier der
hersker i verden lige nu.
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Filosofi for mænd
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En mand på sin Harley!
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En mand er ude at køre en tur
på sin Harley langs en af Californiens strande, da han pludselig ud af skyerne og med
buldrende røst hører Guds stemme sige til ham: ”Fordi du altid har været tro mod mig vil
jeg opfylde et ønske for dig”!
Bikeren kørte ind til siden og sagde: ”Byg en bro til
Hawaii, så jeg kan køre derover så tit jeg har lyst”.
Gud sagde: ”Dit ønske er stort og materialistisk, tænk
på de enorme udfordringer den slags foretagender vil
kræve med at nå bunden af oceanet og alt det stål og
cement der skal bruges. Det vil på det nærmeste udtømme mange resourcekilder. Jeg kan gøre det, men
det vil være svært at retfærdiggøre sådant et materielt ønske. Tag dig lidt mere tid og tænk på noget,
som om muligt kunne hjælpe hele menneskeheden ”.
Bikeren tænkte længe over det. Til sidst sagde han:
”Herre, jeg ønsker at jeg og alle andre mænd vil kunne
lære at forstå kvinder. Jeg ønsker at finde ud af, hvordan hun føler inderst inde, hvad hun tænker når hun
behandler mig med kølig tavshed, når hun græder,
hvad hun mener når hun siger der ikke er noget galt,
og hvordan jeg kan gøre en kvinde virkelig lykkelig”.
Herren svarede: ”Vil du ha’ 2 eller 4 vejbaner på den
bro”?
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Medlemsændringer

Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse eller skift af arbejdsplads, bedes du meddele det til FOA-Psykiatri.
NAVN _ __________________________________________________ CPR-NR.___________________________________
ADRESSE _________________________________________________ POSTNR. /BY_ ______________________________
TLF. NUMMER _____________________________________________ NYT TLF. NR.________________________________
NY ADRESSE ______________________________________________ POSTNR. /BY_ ______________________________
NY ARBEJDSPLADS _ _______________________________________ DATO_____________________________________
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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FOA-Psykiatri's TILLIDSVALGTE
BESTYRELSEN

TILLIDSVALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD.

Formand:
Jesper Priskorn

Region Midtjylland
Fællestillidsrepræsentant:
Bent Lykke Sørensen		
Tlf.: 7789 3282
Mob: 5157 6635

Katrinebjerg Centret
Windsor
Haslekollegiet
TR Anette Møller

Århus Universitetshospital - Risskov
Almenpsykiatrisk afdeling N
Jesper Priskorn		
Tlf.: 7789 3281	
Mob: 2037 5371
		
Almen psykiatrisk afdeling S
Peter Bugge Nielsen
Tlf.: 7789 2202

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

Næstformand:
Britt Graabæk
Kasserer:
Jan Skou
Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Bent Lykke

Geronto psykiatrisk afdeling
Heidi Rantala Møller Nielsen

Tlf: 7789 6030

Kontaktsteder:
Aktivitetssted Biffen
Aktivitetsted Annagade
Kultur-og kontaktsted Kragelund
kontaktsted Nord, Fristedet
Pt. Britt Graabæk Tlf.: 87422950/Mob.: 2920 9495

Tlf.: 7789 2228

Retspsykiatrien afdeling
Bent Lykke Sørensen		
Tlf.: 7789 3282
Mob: 5157 6635
Århus Universitetshospital Børn /- Unge
Børn og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter
Kirsten S. Christiansen
Tlf.: 7789 4005

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: 2871 1916
Århus Klinikken
TR Susanne Nickelsen
Tlf: 8619 0293
Stefanshjemmet
TR Susanne Munk
Tlf: 8733 1905
Odder – Samsø Kommuner
Pt ingen valgt

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

Du skal melde arbejdspladsskift
til FOA-Psykiatri
og/eller FOA-afdelingen
Har du brug for hjælp
angående arbejdsforhold?
Så kontakt venligst din tillidsmand!
Har du noget, du gerne vil have
med i bladet -eller noget du ønsker, vi skal skrive om - så kontakt os
Er der ikke nogen på kontoret, så læg besked på telefonsvareren - vi ringer!

FOA-Psykiatri

SKOVAGERVEJ 2
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8240 RISSKOV

7789 3281

FAX 8617 5349

