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Nyt fra redaktionen
Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk
Jesper Priskorn: jesppris@rm.dk
Britt Gråbæk: bgb@aarhus.dk
Britt Gråbæk

Jesper Priskorn

Forår i psykiatrien
Af Formand Jesper Priskorn
Vinterkulden er så småt ved at forlade os
og foråret spirer frem.
Det samme er gældende for psykiatrien,
som i øjeblikket arbejder intenst i den Regionale del med omstruktureringer i forhold
til den nye Masterplan, alt fokus sættes ind
på dette store arbejde med at lægge de nye
arbejdsfunktioner sammen til nye enheder
der kan samarbejde, og i de midlertidige
LMU er arbejdsånden stor.
Men mens disse nye funktioner spirer og vokser frem, skal vi huske at de gamle forsat er i
jorden - og fortsat skal plejes og vedligeholdes en tid endnu.
Det samme store arbejde er i fuldt flor i den
kommunale del – nye funktioner og enheder
samles og gamle lægges ned – og det skulle
gerne komme de mange klienter/patienter til
gode i det lange løb - men indimellem kunne
det være dejligt, at man blot en periode nøjes med at rode i den gamle jord og nyde de
mange spirer, der allerede var i gang og se
dem blomstre.

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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Generalforsamlingen 2011
Af Jesper Priskorn
Forventningsfulde mødte bestyrelsen op til dette års generalforsamling – det er altid
en eksamen, man skal bestå,
og sommerfuglene er altid en
del at denne aktivitet.
Under spisningen blev faggrupperepræsentanterne
valgt:
På værkstedsassistenternes
vedkomne blev
Signe Christensen genvalgt
og
på Plejernes vegne blev
Jesper Priskorn genvalgt
til denne opgave.
Selve generalforsamlingen
forløb i god stemning og med
mange diskussioner – en af
disse var fremtidens forvaltning af vores midler – hidtil
har vi haft en kasserer, som
varetog dette hverv – men
Jan Skou ønskede at stoppe
– så vi nytænkte vi faconen,
og blev enige om at foreslå
en bogholder i stedet, hvilket
blev godkendt. Som
det efterhånden er
blevet en tradition,
var der udtrækninger
af præmier blandt de
indkomne besvarelser på mødet.
Tak for en god generalforsamling og tak
til dem som brugte
en aften i bestyrelsen
selskab og tillykke
til de nyvalgte – se
i referatet længere
omme i bladet.
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En lønstigning på 2,65 procent i 2012!
Det er resultatet af forliget mellem FOA og arbejdsgiverne i regionerne
og kommunerne.
Af Jesper Priskorn
Efter døgnlange forhandlinger, er det lykkedes FOA og
arbejdsgivere at indgå forlig for alle ansatte. Her følger
de ”store” ting i den nye overenskomst.
Overenskomsten er kun på 2 år

Lønfremgang
Forliget betyder en lønstigning
på 2,65 procent. Lønstigningen bliver givet i to omgange:
for regionerne/ kommunerne
1,81 procent til 1.1. 2012 og
0,84 til oktober 2012. I 2011
er der derimod ingen lønstigning at hente, fordi de ansatte
betaler af på gælden fra reguleringsordningen.
Seniordage
KL: Seniordage videreføres
som permanent ordning i
2012 - Timelønnede undtages
RLTN: Seniorbonus videreføres som permanent ordning
i 2012.

1.maj og Grundlovsdag
Arbejdsgiver i mødet kommet
med at vi samler disse 2 halve
fridage til en den første maj.
Pension af aften/nat tillæg
Der er opnået enighed om
pension på 2% af aften/nattillæget.
Ingen tryghed
Desværre gik arbejdsgiverne
ikke gik med til FOAs krav om
mere tryghed i form af forlængede opsigelsesvarsler,
ret til omplacering ved fyring
med mere.
Også kravet om to ugers ekstra barsel med fuld løn til fædre måtte FOA frafalde.

Reguleringsordningen
fortsætter
Et stort stridspunkt ved forh a n d l i n g e r n e h a r væ r e t
reguleringsordningen. Kommunernes hovedkrav var en
ny reguleringsordning, men
FOA afviste, fordi den risikerede at gå ud over de lavtlønnede i kommunerne.
I stedet fortsætter den nuværende ordning, frem til næste

Vi udkommer igen til juli.
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Færøerne – Nordisk Træf 2011
Af Jesper Priskorn
Nu er det sidste chance –hvis du vil med til Færøerne – der er stadig få pladser tilbage.
Træffet på Fæøerne bliver afholdt i dagene d. 27 – 29 maj 2011 – men vi er blevet inviteret til at
komme allerede d. 23 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 af de Nordiske lande kan deltage med 20 personer. Alle ansatte på
hospitalet er velkomne.
Vi har ansøgt psykiatriledelsen om tilskud, men de vente fingeren ned i disse sparetider, som
de skriver.
Vi starter tilmeldingen nu, hvis du kan leve med ikke at kende den nøjagtige pris på turen
og den og det nøjagtige afrejse og hjemrejsetidspunkt.
Programmet er ankommet og kan læses andetsteds i bladet – men det rejseselskab som har
lovet at stå for selve rejsen til og fra: Greengate http://www.greengate.fo/

Har endnu ikke fået lagt priserne ind på deres hjemmeside som de har lovet – det bliver den
vej igennem vi booker og du kan selv følge med på deres side under enten grupperejser eller
konferencer.
Du skal dog nok regne med en pris der ligger omkring de 4700,- kr – hvis dette ikke afskrækker
dig – så tilmeld dig på nedenstående – bindende tilmelding.
Depotitum vil blive opkrævet ligeså snart vi ved pris og antal ansøgere.

Talonen afleveres/sendes til FOA - Psykiatri.
Navn:______________________________ Arbejdsplads:____________________
Privat adresse:_____________________________________________________________
Tlf:________________ Mob: ______________E-mail:_______________________
Medlem af FOA-Psykiatri:_____________
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Ankomst d. 23.maj kl. ca.21.00
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Oplysning:
Vi lavet aftaler med Atlantic Airways, som er eneste flyselskab der flyver til og fra
Færøerne.
Flybilletten koster 2050,- kr. hvis vi flyver ud tirsdag eftermiddag fra Billund og
hjem søndag kl. 11.00 fra Vagar lufthavn – det betyder, vi skal tidligt afsted
– men er til gengæld også hjemme i god tid søndag.
Vi kommer til Færøerne før selve Nordiske Træffet, og derfor må vi overnatte
mere end værtlandet betaler for - må derfor selv betale de ekstra overnatninger,
som er 3, og betale det sammen med gebyr for aktiviteterne, 2 måneder før
træffet. Værtslandet skal desuden modtage 200 Euro pr. deltager som hjælp til
arrangementet.
Priser på ekstra overnatning: Hotel Streym & Skansin:
Det vil sige omkring 900,-kr til 1100,-kr pr. nat alt afhængigt om det er enkelt
eller dobbelt rum, vedkommende ønsker at booke.
Det giver en samlet pris på ca. 6.600,- kr. – personaleforeningen giver et
tilskud – så prisen bliver 5.600,- kr. og klubmedlemmer af FOA - psykiatri kan
yderligere få 500,- kr. i tilskud.
Så 5.100,- kr. for medlemmer og 5.600,- kr. for ikke-medlemmer.
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Nyt fra Socialforvaltningen i Århus Kommune
Af Britt Graabæk
År 2010 har på mange måder været et skelsættende år
for medarbejdere og TR, som
udfører deres daglige arbejde ifht. Psykiatri og Udsatte
Voksne i Århus Kommune.
De 361 millioner som Århus
Kommune skal spare i 2011,
hvor socialforvaltningen også
har sin andel, skal socialforvaltningen samlet set spare
186 millioner, stigende til omkring 250 millioner i 2014!
Det har haft den konsekvens,
at 97 medarbejdere i Socialforvaltningen opgjort pr.
8.2.2011 er blevet udpeget til
at være overtallige medarbejdere, hvor de 14 tilhører FOA
overenskomstgruppe. Det har
været en erkendelse, at der
ikke længere er tryghed i ansættelse, at en indgået udviklingspolitik kun har begrænset
beskyttelse for medarbejdernes ansættelsesforhold.
Samtidig med, at der skal
effektueres besparelser har
Forvaltningen hele 2010 været igennem større omstruktureringer. Det har sat både
medarbejdere, TR og ledere
under stort pres. Formålet
med omstrukturering skulle
være bedre økonomisk styring, tilpasning af opgaver
ifht. Efterspørgsel og undgåelse af parallelle indsatser.
Hvor vidt det er lykkedes vides ikke. Det som er blevet
tydeligt, er at fokus på økonomi overtrumfer alt.
FOA`s TR har været meget
aktive omkring afgivelse af
høringssvar til omstruktureringsprocessen. Der er blevet
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stillet spørgsmål ved måden
at organisere sig på, om den
nu også er den mest hensigtsmæssige. Der er blevet
foreslået, at vi tager udgangspunkt i den opgave der skal
løses og derfra bygge organisationen op. Dette er på ingen
måde taget til efterretning.
Vi kan tydeligt mærke, at
vi er inde i en tid, hvor vi til
stadighed bliver udfordret
på de aftaler der er indgået arbejdsmarkedets parter
imellem. Der bliver stillet
spørgsmålstegn ved TR vilkår,
MED aftaler og til tider også
overenskomstaftaler.
Vi må forvente, at fremover,
vil psykisk syge og voksne
med misbrug i højere grad
skulle klare sig selv, og der vil
blive tale om betydelig nedsat
funktionsniveau for at være
berettiget til støtte. Besparelserne vil sandsynligvis betyde
flere indlæggelser på psykiatrisk hospital. Når der sker en
reduktion af personale på institutionerne, vil der være en
betydelig risiko for, at udsatte
voksne bliver presset ud i kriminalitet, da det vil være vanskeligt at skærme og drage
omsorg med de få personaleressourcer der er tilbage.
De menneskelige lidelser er
naturligvis uacceptable i sig
selv. Dertil kommer at besparelserne er kortsigtede,
da udgifterne til de udsatte
grupper ofte vokser, hvis de
ikke får tilstrækkeligt og rigtig
hjælp i tide.
Vi finder det urealistisk at tro,
at såkaldte effektiviseringer
af arbejdsgange og arbejds-

processer kan afbøde effekten af en sparerunde i denne
størrelsesorden.
Borgerne vil opleve ringere
service i form af længere responstider og mere langsommelige processer.
I respekt for medarbejderne
og vores arbejdsmiljø, forventer vi at ledelsen påtager
sig ansvaret og udpeger de
funktioner og daglige opgaver,
der ikke længere skal varetages eller løses, og derved i
respekt for borgerne vedgår,
at det vil føre til serviceforringelser.

Psykiske lidelser set i KL Momentum

Lange ventelister i psykiatrien rammer ledige hårdt
Indsat af Jesper Priskorn

Lange ventelister i psykiatrien rammer ledige hårdt

Lange ventelister ved de praktiserende psykiatere og den regionale behandlingspsykiatri hæmmer jobcentrenes muligheder
for at hjælpe ledige, viser ny Momentum-undersøgelse. Ventelisterne rammer dermed også borgerne, som i værste fald ender
uden forsørgelse.

Danmark har ubehagelig verdensrekord

I de fleste vestlige lande er der i de senere år sket en voldsom
stigning i andelen af førtidspensionister, der bliver pensioneret
på grund af psykiske lidelser. Men udviklingen har været særlig
stærk i Danmark, og vi er nu det land, hvor den største andel
af nye førtidspensioneringer skyldes psykiske lidelser, viser nye
tal fra OECD. Eksperter er enige om, at vi skal blive langt bedre
til at inkludere psykisk sårbare på arbejdsmarkedet.

Psykiatrien er presset til kanten

Ny rapport om opgaveudviklingen i psykiatrien tegner et dystert
billede af en sektor, der på alle niveauer er under hårdt pres.
Antallet af patienter i det psykiatriske system er steget med 48
procent på blot ni år, mens det samlede antal indlæggelsesdage
er faldet. Konsekvensen er for tidlige udskrivninger til skade for
patienterne, og at socialpsykiatrien også bliver hårdt presset,
fordi patienterne er dårligere, når de bliver udskrevet. Eksperter
efterlyser flere ressourcer til psykiatrien.

Velkommen til diagnosernes land

I de seneste år er antallet af danskere med en psykiatrisk diagnose vokset eksplosivt. Særligt de lettere psykiske lidelser som
ADHD, angst og depression er nærmest blevet en folkesygdom.
Professor i psykologi mener, at diagnosticeringen har taget overhånd, og at vi har mistet evnen til at skelne almindelige livs problemer fra deciderede psykiske lidelser. Psykiaternes formand
afviser kritikken.
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Orientering fra Fællestillidsrepræsentant
Af Bent Lykke Sørensen

Nyt fra HMU Psykiatri og
Social Region Midt Jylland
Det foreløbige regnskabsresultat 2010 for psykiatrien
viser pt., at der forventes et
overskud på 38 mio. kr. Det
vurderes dog, at der mangler
at blive bogført udgifter for
ca. 3. mio. kr. Regnskabsresultatet forventes således at
blive et overskud på 35 mio.
kr.
Der er desuden en række
ubrugte midler, som skal
overføres til 2011, herunder: satspuljemidler, forskningsmidler, trepartsmidler,
anlægsmidler og midler til
”spareplan 1”.
Det blev bemærket, at kvartalsrapporten for 3. kvartal
viste et mindre overskud.
Denne
vurdering af resultatet har således været relativ forsigtig.
Hoved-MED udvalgets formandskab har besluttet at
sende udkast til forebyggelses- og trivselspolitik i høring i Lokal – MED udvalgene
og Center – MED udvalgene i
Psykiatri og Social.
Udkast til forebyggelses- og
trivselspolitik for Psykiatri
og Social er udarbejdet af en
arbejdsgruppe, som Hoved
– MED udvalget nedsatte med
henblik på udarbejdelse af en
sygefraværspolitik og en forebyggelses- og trivselspolitik
for Psykiatri og Social. Arbejdet med sygefraværspolitikken er som bekendt afsluttet
og politikken er godkendt.
Tidsplan for høringen af forebyggelses- og trivselspolitik:
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• Udkastet blev udsendt til
lokal- og Center-MED udvalgene den 25. januar.
• Frist for høringssvar:
mandag den 2. maj 2011.
• Hoved-MED udvalget drøfter udkast til forebyggelses- og trivselspolitik med
inddragelse af de indkomne
høringssvar: onsdag den 22.
juni 2011.
Midlertidige LMU Risskov
Der er indgået aftale om, at
der snarest muligt skal etableres midlertidige
Lokal – MED udvalg for de
nye afdelinger i Risskov. Udvalgene skal fungere frem til
de nye afdelinger er endeligt
etableret, og der er gennemført valg til Lokal - MED udvalg
på de nye afdelinger.
Det er aftalt, at repræsentanterne til de tre midlertidige
lokal – MED udvalg skal udpeges blandt repræsentanterne i
Lokal – MED udvalgene i Afd.
S, Afd. N, Gerontopsykiatrisk
Afdeling, De psykiatriske spe-

cialklinikker og Center for oligofreni psykiatri.
Fællestillidsrepræsentanter i Psykiatri og social
Region Midt Jylland
Som det nok er alle bekendt
så er vi nu 2 fællestillidsrepræsentanter i Psykiatri og
Social i Region Midt.

Hanne Elkjær som er ansat i psykiatrien i Herning og
som dækker den vestlige del
af Regionen.
Bent Lykke Sørensen som
er ansat på Århus Universitetshospital i Risskov og som
dækker den østlige del af Regionen.
(På kortet herunder kan i se
hvordan Regionen er delt op
imellem de 2 fællestillidsrepræsentanter)

Vi gentager succesen!!
Af Jesper Priskorn
På gentagne opfordringer vil vi igen besøge Århus Bryghus
– besøget vil bestå at en rundvisning og en fortælling om øllet og historien
Det bliver i efteråret og vil koste et symbolsk beløb.
Besøget vil vare ca. 2½ time.
Århus Bryghus ligger Gunnar Clausens vej 26, 8260 Viby J.

Klippet på Århus Bryghus
hjemmeside

Ideen til at stifte Aarhus Bryghus har
altid ligget der. I mange år har jeg
brygget i meget lille skala ved siden
af mit arbejde på de store bryggerier. Det begyndte helt tilbage i 1986,
hvor jeg fandt en gruekedel, som
man kunne brygge øl i. Denne blev
opsat i Gosmer, mellem Ørting og
Hov, syd for Odder, på Gosmer Gamle
Skole, hvor den, den dag i dag, stadig er centrum for Gosmer Bryghus.
Gosmer Bryghus har aldrig lavet andet end øl til eget forbrug. Bryggeriet lavet 60 liter ad gangen cirka 3
gange om året.
Men kimen til at lave andet end dansk
pilsner-øl er absolut lagt i Gosmer.

Desværre kan vi ikke mere
tilbyde bladet gratis
til pensionister
og efterlønnere
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Ferietur til Prag
Vi prøver igen og tilbyder en ren ferietur til dig, en social ferietur
kunne være en ide for dig. - vi tilbyder, du kan komme af sted med
kollegaer indenfor psykiatrien og måske vil du have din kone/Kæreste/mand med en uges tid.
Vi har arrangeret en tur til Prag med Polonez Rejsebureau
Hotellet Albatros i midtbyen http://www.botelalbatros.cz
i Prag er centralt.
Det vil være med morgenmad incl. i prisen.
Vi tager af sted I uge 37, med 5 x overnatning
samt 5 x morgenmad og dagskørsel begge veje.
I alt 6 dage.

Et program kunne se sådan ud:
Vi kører tidligt mandag morgen d. 12.09.11. og kører over Berlin og til Dresden.
Sidst på dagen køres ind i Tjekkiet.
Ankomst til hotellet. Indkvartering i dobbeltværelser - eller enkeltsengsværelser efter ønske
- alle med bad/toilet.
Hotelpriserne er igen steget i Prag, men turen med ovenstående
indhold og ved 40 deltagere incl.2 chauffører, samt vejskat og bidrag til rejsegarantifond kan
laves for kr. 2.750,- tillæg for enkeltværelse kr. 600,-.
Kørsel i moderne langtursbus m. bl.a. video - køkken - toilet - vippestole (ikke sovebus).
Indkvartering på Hotel - i dobbeltværelser alle med bad/toilet.
Samtlige vejskatter og dansk moms.
Buskørsel: Polonez Rejsebureau
Vi vil derfor bede dig om at tilmelde dig
hurtigst muligt til:
Erik Sindal: eriksindal1@gmail.com
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Vi er verdens mest mentalt nedslidte
Indsat af Jesper Priskorn

Danmark har verdensrekord i antallet af psykisk syge,
der må forlade arbejdsmarkedet.
ikke kun, at et stigende antal
falder ud af arbejdsmarkedet.
Vi ser samtidig, at det sker
for stadigt yngre mennesker.
Hvor den typiske mentalt nedslidte var omkring 55 tidligere, så er de i dag lige under
50,” siger Christopher Prinz,
ph.d. i demografi, senioranalytiker i OECD og forfatter til
rapporten, til Berlinske.

Danskere er det folk, hvor
flest forlader arbejdsmarkedet, fordi de er psykisk
nedslidt. Det viser en OECDrapport.
Det er ikke kun kroppen, der
siger stop, når vi herhjemme
må forlade arbejdsmarkedet. Danmark sætter nemlig
en kedelig rekord for, hvor
mange, der må stoppe arbejdslivet på grund af psykisk
nedslidning.
Det beskriver en ny og om-

fattende OECD-rapport bragt
i Berlingske.
Ifølge rapporten ligger der
psykisk sygdom bag hver anden førtidspension eller fleksjob.
Til sammenligning var det
for 16 år siden blot en ud af
fire.
Tallene og udviklingen er dybt
bekymrende, mener en af folkene bag rapporten.
”Det er en ekstremt bekymrende udvikling, fordi vi ser

Også fra politisk side bekymrer tallene.
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg indrømmer til
Berlingske, at: ”der er meget
stort arbejde at gøre her”.
Ifølge avisen forhandler hun i
disse dage med Folketingets
partier om en reform af førtidspensionen, så ingen under
40 år kan modtage førtidspension men i stedet få psykolog - eller coachinghjælp.

Brev fra FOA Psykiatri's plejebarn
Kære Psykiatriklub, Aarhus
Hele min familie og jeg er meget glade for at have modtaget
de to pengegaver på 100 kr., svarende til 8800 FCFA, som
du har sendt til mine forældre og mig her op til jul.
Beløbet er brugt til at købe følgende:
6 meter materiale: 57 kr.
1 par sko: 17 kr.
1 flaske sirup: 17 kr.
2 kg ris: 9 kr.
Sammen med mine forældre takker vi mange gange.
Jeg er tilbage i skolen og begynder i 5.klasse.
Jeg kysser dig hjerteligt.
Må 2011 blive et velstående år for dig og alle mennesker
omkring dig.
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Sådan får du 35% mere i folkepension
Arbejder du længere end til folkepensionsalderen og venter med at få folkepensionen
udbetalt, kan du få helt op til en tredjedel mere udbetalt, når du går på pension.
Har du helbred til det og mulighed for det, kan det være værd at overveje at arbejde videre
efter folkepensionsalderen og udskyde udbetaling af folkepensionen.
Du kan få 2.000 kr. mere om måneden!
Du får en kontant belønning, hvis du venter med at påbegynde pensionen. For hvert år du udskyder folkepensionen, bliver din folkepension forhøjet med seks procent i resten af dit liv.
du med pensionen i
Bliver din pension forhøjet med følgende pr år efter 65 år

1 å1r

2 år

3 år

4 år

5 år

6%

12%

19%

27%

35%

Eksempel:

Folkepensionens grundbeløb er for en reelt enlig på 66.624 kr. om året i 2011. Det svarer til
5.552 kr. om måneden. Hvis du kan vente helt til du bliver 70 med at påbegynde pensionen,
vil du få 1.943 kr. ekstra oveni hver måned
Har du ret til det indtægtsafhængige pensionstillæg, bliver det også forhøjet med 35%.

Måske værd at overveje?

Det kan være en fordel at vente med at få udbetalt folkepensionen, hvis du alligevel har planer om at fortsætte med at arbejde. I så fald risikerer du at få reguleret pensionstillægget
og eventuelt grundbeløbet ned på grund af arbejdsindtægter. I den situation er det meget
mere fordelagtigt at vente med at få pensionen udbetalt. Så får du den forhøjet i stedet for
beskåret.

Det er et krav, at du arbejder

Det er en forudsætning for at få forhøjet folkepensionen, at du har arbejde i mindst 1.000
timer om året i den tid, du udskyder folkepensionen. Det svarer i gennemsnit til lidt over 19
timer om ugen. Ordningen med en forhøjet folkepension er begrundet i et ønske om at fastholde flere ældre på arbejdsmarkedet.

Du kan også udskyde din PenSam-pension og ATP

Princippet med at få større pension, jo længere du venter med at påbegynde udbetalingen,
gælder også for den livsvarige pension fra PenSam og fra ATP.
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Mere kvalitet og sikkerhed i retspsykiatrien
Indsat af Jesper Priskorn
Antallet af patienter i retspsykiatrien er firedoblet siden 1990 og halvdelen har et diagnosticeret misbrug. 29 anbefalinger fra blandt andre Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal få mere kvalitet og sikkerhed i retspsykiatrien
Kvaliteten og sikkerheden i retspsykiatrien kan styrkes på en række områder - lige fra den forebyggende indsats fra de opsøgende psykoseteams over misbrugsbehandling og rehabilitering. Det fremgår af 29
anbefalinger i en ny rapport fra Danske Regioner.
Rapporten er blevet til i samarbejde mellem regionerne, Indenrigs- og
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, Justitsministeriet og Kriminalforsorgen, Det Sociale Netværk og KL i forbindelse med, at Danske
Regioner i september 2010 satte gang i et hurtigt udredningsarbejde
vedrørende retspsykiatrien, blandt andet på baggrund af de mange
flugter i retspsykiatrien.
Formand for Danske Regioner Bent Hansen er godt tilfreds med den store buket af anbefalinger, der skal øge kvaliteten i retspsykiatrien:
- Mere kvalitet giver helt enkelt færre absenteringer. Med rapporten har vi nu et mere nuanceret billede af situationen i retspsykiatrien. Vi kan konstatere, at mængden af patienter stiger
hastigt, og at halvdelen har alvorlige misbrugsproblemer. Det giver retspsykiatrien nogle helt
særlige udfordringer. Jeg hæfter mig særligt ved, at de fysiske rammer skal forbedres – blandt
andet så sikkerheden kan gradueres, og patienterne får bedre beskæftigelsesmuligheder.
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder
siger:
- Jeg er glad for, at rapporten indeholder mange konkrete
forslag til, hvordan regionerne kan styrke kvaliteten og
sikkerheden i den retspsykiatriske behandling. Nu skal
vi se på, hvilke lovændringer der skal til, for at vi kan
øge sikkerheden, som regionerne ønsker. Og så glæder
jeg mig over, at vi har afsat 75 millioner kroner til blandt
andet at forbedre de fysiske rammer, så de retspsykiatriske patienter får motionsrum og aktivitetsfaciliteter.
Inaktivitet og kedsomhed er helt sikkert årsagen til, at
nogle patienter forlader afdelingen.
Ministeren hæfter sig samtidig ved forslagene om, at retspsykiatriske patienter som forsøg
skal tilbydes elektronisk armbånd, som led i udslusning og rehabilitering, og at der skal være
bedre muligheder for personalet på de psykiatriske afdelinger til at visitere patienter, patientstuer og fællesarealer for stoffer.
Sundhedsstyrelsen skal nu i gang med at formulere anbefalinger for forsøgsordninger med
elektroniske armlænker.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil undersøge, hvilke erfaringer andre lande, primært de
nordiske naboer, har med at holde stoffer ude af de psykiatriske afdelinger, og hvordan man
kan udforme nye regler, som åbner op for mere visitation af de steder, retspsykiatriske patienter bor og opholder sig.
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Kom til Løn tjek..! Får du det du skal..?
Få at vide hvad du kan forvente i pension…!
FOA Århus og dine TR vil være i
Den Gamle Festsal
Århus Universitetshospital, Risskov.
Torsdag d. 5.maj mellem kl. 13.30 – 16.00
Tag din sidste lønseddel og
eller pensionsopgørelse med…….
Du behøver ikke melde dig til
– men mød bare op og tag din kollega med.
FOA Aarhus nyt:
Så er FOA Århus’ nye hjemmeside i luften - se mere på: www.foa-aarhus.dk

Årsmøde i Social- og sundhedssektoren 2011
Tilmeldingen er alene af hensyn til forplejning. - tilmeld dig i FOA Århus
Hvis du er tilmeldt årsmødet er du automatisk tilmeldt afdelingens
generalforsamling.
14. april 2011 kl. 16:00 - 18:30
Århus Firma Sport, Paludan-Müllers Vej 110, 8200 Aarhus N
Indtjekning fra kl. 15.30 - Spisning kl. 18.30-19.30
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Amatørberegninger skyld i velfærdstab
Det er fuldstændigt urimeligt, når Finansministeren har tvunget kommuner
og regioner til massive besparelser. Besparelser, der kunne have været meget mindre, hvis Finansministeren kunne regne. Det mener FOAs formand,
der nu kræver en annullering af nulvæksten for 2012 og 2013.
Finansministeriet har skudt
godt 43 milliarder kroner forkert i sin beregning af Danmarks underskud på det
offentlige budget.
En fejlvurdering, der kickstartede den såkaldte genopretningspakke med massive
besparelser i kommuner og
regioner til følge. Katastrofalt, mener FOAs formand.
”Det er totalt amatøragtigt
af regeringen at lancere så
omfattende besparelser i den
offentlige sektor, når beregningsgrundlaget mildest sagt

er skudt helt ved siden af,”
siger Dennis Kristensen og
fortsætter:
”Kommunerne og regionerne
har betalt regningen for krisen og skåret massivt ned
på velfærden. Det er især
gået hårdt ud over børneområdet, folkeskolen og ældreplejen. Og tusindvis af
medarbejdere er blevet afskediget – måske helt uden grund.”
FOA hæfter sig ved, at overvismanden kalder besparelserne for politisk begrundede
og ikke økonomisk begrun-

dede. FOA opfordrer derfor
regeringen til øjeblikkeligt at
annullerer den varslede nulvækst for kommuner og regioner for både 2012 og 2013.
”Kommunerne har brug for et
råderum, der gør, at de kan
levere velfærd af solid kvalitet. Vi skal væk fra eksempler
som rengøring hver 4. uge og
dårlige normeringer i børneinstitutionerne og tilbage til
velfærdsydelser, som vi kan
være bekendt,” siger Dennis
Kristensen.

En lille blondinevits
Uddrag fra blondinens dagbog:
Forrige år skiftede jeg alle vinduer i huset ud med nye, dyre trelags lavenergiruder.
For et par dage siden ringede ham, der havde sat vinduerne i, fordi de stadig ikke
havde modtaget betaling for deres job.
Ok bare fordi man er blondine betyder det jo ikke, at man er dum. Så jeg fortalte
fyren, hvad hans snakkesalige sælger havde sagt for et år siden – nemlig at efter
et år, så havde vinduerne betalt sig selv.
Og hallo… Der er ligesom gået 1 år nu.
Der blev helt stille i den anden ende af røret.
Så lagde jeg på, og han ringede ikke igen.
Hmm… Han har nok følt sig en anelse dum, hva’…
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Finansministeriet droppede
69 mio. kr. til regionen
Indsat af Jesper Priskorn
Så nu svarer Region Midtjylland igen ved at sagsøge staten. Det betaler sig ikke at
være en duksedreng. Det er
den lære Region Midtjylland
kan drage af en sag, som Finansministeriet forsøger at
lukke. En afgørelse i Finansudvalget vil betyde, at Region Midtjylland ikke får 69
mio. kr.
Den 31. december 2006 stoppede de danske amter med
at fungere. På det tidspunkt
havde de blandt andet et
udestående på 521 mio. kr.
med staten. Disse penge var
borgernes skatterestancer
for de daværende amtsskatter. Finansministeriet meldte
ud til de nye regioner, at de
manglende amtsskatter med
strukturreformen blev værdisat til 0 kroner. Og staten
har ikke eftergivet borgernes skattegæld. Den udmelding tog Region Midtjylland
med i sine første opgørelser
til staten i juni 2007. Siden
viste det sig, at der ikke var
enighed mellem regionerne
om dette, idet de andre regioner medtog deres skatterestancer til fuld værdi.
Da der efterfølgende skulle
foretages efterreguleringer,
regnede Region Midtjylland
med at få rettet op på den
uens afregning. Siden har sagen om skatterestancerne til
amterne og værdien af disse
kørt mellem Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Statsrevisorerne
– og Danske Regioner. Sidstnævnte har indhentet en juridisk vurdering på spørgsmålet
om værdiansættelsen. Denne
konkluderer, at tilgodehavenderne skal indgå i de gamle
amters nettoformue – og dermed hos regionerne med fuld
værdi.
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Den forskellige afregning – og
det forhold, at afregningen ikke sker efter reglerne, har siden været diskuteret. Region
Midtjylland mener, at staten
skal betale den fulde værdi
for overtagelsen af borgernes
skattegæld. Det er denne sag
Finansministeren nu vil lukke.
Regionerne mister i alt 160
mio. kr. fra Staten. Heraf mister Region Midtjylland alene
de 69 mio. i 2007-kroner. Et
beløb, som indgår i regionens
regnskaber.
Hvis Finansudvalgets afgørelse med retssagen ikke ændres vil Region Midtjyllands
økonomi blive yderligere belastet.

Hjorts regnefejl skyld
i besparelser
Claus Hjort Frederiksen bliver
beskyldt for bevidst at have
lavet et fejlskøn på 43,6 milliarder, så regeringen kunne
skære i velfærden.
Er 43,6 milliarder kroner en
simpel regnefejl eller et markant fejlskøn?
Hvis man spørger Danmarks
økonomiske overvismand,
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, svarer han uden tøven
det sidste.
Han regerer på nye tal fra
Danmarks Statistik, som viser, at finansminister Claus
Hjort Frederiksen sidste år
stod bag et fejlskøn på 43,6
milliarder kroner. Det skriver
Politiken.
Ministeren fortalte EU-kommissionen, at Danmark ved
årsskiftet ville have et underskud på det offentlige budget
på 94,4 milliarder kroner. Det
førte til, at Danmark fik en
såkaldt henstilling fra kommissionen om at spare 24 milliarder kroner, fordi det kun
er tilladt i EU-regi at have et
underskud på 3 procent brut-

tonationalproduktet (BNP).
Men i det endelige regnskab
endte Danmark kun med et
underskud på 50,8 milliarder
kroner, hvilket svarer til 2,9
procent af BNP. Dermed er
Danmark på den korrekte side
af EU-reglerne.
Fejlskønnet førte til, at regeringen siden brugte tallene til
at forsvare milliardbesparelser på velfærd i form af genopretningspakken.
Socialdemokraternes finansordfører, Morten Bødskov,
beskylder Claus Hjort Frederiksen for bevidst at fifle med
tallene.
”Regeringen har villet misbruge EU som tæskestok til
at legitimere kraftige nedskæringer i den offentlige sektor,”
siger finansordføreren til Politiken.
Overvismand Hans Jørgen
Whitta-Jacobsen er enig i, at
behovet for at gennemføre
samtlige besparelser i genopretningspakken ikke længere
er alarmerende. Han påpeger
dog, at Danmark fortsat skal
spare omkring 13 milliarder
på velfærden.
Hovedpersonen selv forklarer,
at fejlskønnet skyldes uventede skatteindtægter. Han
afviser dermed enhver spekulation om bevidste handlinger.
”Jeg kan klart afvise, at vi laver sådan noget fusk i Finansministeriet,” fastslår Claus
Hjort Frederiksen.
Sagen har dog gjort, at finansministeren ikke fremadrettet
kan begrunde spareplaner
med krav fra EU. Den danske
henstilling vil nemlig snart
blive fjernet.

Trepartsaftale bør ende
med syv reformer
Indsat af Jesper Priskorn
En kommende trepartsaftale
for arbejdsmarkedet bør indeholde syv reformer. Der skal
meget mere til end en aftale
om arbejdstiden, hvis vi for
alvor skal få fremdrift og gang
i ny vækst, mener FOA.
Derfor præsenterer FOA i dag
debatoplægget ”Flere hænder”. Hensigten er at sætte
fokus på de langsigtede reformer, der bør diskuteres
ved kommende trepartsdrøftelser for arbejdsmarkedet.
”I fagbevægelsen bliver vi
konstant afkrævet svar på,
hvordan vi vil hjælpe med
at løfte dansk økonomi op af
hullet.
I dag præsenterer vi FOAs
bud. `
Og i valget mellem de to veje
i dansk politik, sparevejen og
arbejdsvejen, der vælger vi
klart arbejdsvejen. Hvad der
er vigtigt er, at heller ikke
arbejdsvejen kan stå isoleret. Derfor kommer vi med

en række supplerende bud,
som blandt andet handler om
uddannelse, indflydelse og
tryghed,” siger Dennis Kristensen, formand for FOA.
FOAs debatoplæg indeholder
forslag til konkrete reformer
indenfor syv hovedområder:
Arbejdstid, vækst, tilbagetrækning, indflydelse, uddannelse, tryghed og fairness.
FOAs medlemmer inviteres
nu til medlemsdebat om oplægget.
”Vi har brug for løsninger,
der både kan forbedre økonomien og samtidig gøre
det bedre at være dansker.
Derfor spiller uddannelse og
ny vækst også en hovedrolle i de reformer, vi har brug
for,” siger Dennis Kristensen.
FOA præsenterer i oplægget
en række forslag, så danskerne kan arbejde mere.

Bl.a. en lønmodtagerret til at
arbejde på fuld tid, hvis man
er offentlig ansat. I dag svarer
14 procent af FOAs deltidsansatte medlemmer, at de har
et ønske om at gå op i tid. De
14 procent svarer til omkring
20.000 offentligt ansatte.
”Især kommunerne har spekuleret kraftigt i deltidsansatte, der har færre pauser,
og kan sættes ind ved spidsbelastninger. Der kan være
gode grunde til at vælge deltid, men at man kun vil bruge
arbejdskraften halvt, bør ikke
være en af dem,” mener Dennis Kristensen.

FOA klar - men vil ikke give 12 minutter

FOA fremlægger i dag en række forslag til, hvordan man får danskerne til at arbejde mere. En måde er at
sælge den femte ferieuge.
FOA er efter nogen tøven klar til at sætte sig til handlingsbordet for at finde de 15 milliarder kroner, der skal
til for at få oppositionens økonomiske plan til at hænge sammen.
"Når S og SF indkalder til trepartsforhandlinger efter et valg, er vi parat til at deltage i det og lægge en række
forslag frem til, hvordan man kan skaffe flere arbejdstimer. Vi er ikke med på at lave den 38. arbejdstime
som fast obligatorisk for alle," siger formand FOA-formand Dennis Kristensen til Newspaq.
Derimod vil FOA gerne finde nogle gulerødder, der gør, at folk vil arbejde mere.
Et bud kunne være at gøre det lettere at sælge den femte ferieuge.
"Man kan i dag få udbetalt den femte ferieuge, men det er meget besværligt. Derfor lægger vi det ud til
medlemmerne, om det skal være en ret at få den udbetalt. Men det skal aldrig være en pligt," siger Dennis
Kristensen.
FOA, der repræsenterer godt 200.000 offentligt ansatte bl.a. sosu'er, går også efter at få oprettet flere seniorstillinger.
"Mange af vores efterlønsmodtagere er aldrig blevet spurgt, om de havde lyst til at blive længere. Og mange
ville gerne være blevet længere på arbejdsmarkedet, hvis der var blevet vist interesse for dem," siger Dennis Kristensen.
Det samme gælder deltidsansatte. 14 procent af FOA's ansatte vil gerne have et fuldtidsjob.
"Hvis det er det samme på andre områder i det offentlige er det 20.000 job, der ligger og venter her," siger
FOA-formanden.
Forbundet fremlægger i dag debatoplægget "Flere hænder", som nu sendes ud til FOA's medlemmer.
"Skal lønmodtagerne arbejde mere, skal de have nye rettigheder. Det gælder større tryghed og mere indflydelse. Desuden skal man som lønmodtager have ret til at variere sin arbejdstid."
Dennis Kristensen mener ikke, at der er tale om en kovending i forhold til tidligere udmeldinger.
"Vi siger bare, at det ikke er interessant at hæve arbejdstiden for alle, dels skal der gulerødder til, og dels
at der er brug for, at det diskuteres med dem, det handler om, nemlig lønmodtagerne."
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Psykiatriens Topmøde:

Bedre sammenhæng i psykiatrien
Et styrket samarbejde mellem regioner og kommuner og
en tidligere opsporing af patienter med psykiske lidelser
hører til de vigtigste indsatsområder for at få forbedret
kvaliteten i psykiatrien, lyder
det fra deltagerne i Psykiatriens Topmøde
Styrket samarbejde mellem
regioner, kommuner, patienter og deres familier. Kliniske
retningslinjer for psykiske
sygdomme. Pakkeforløb og
handleplaner til psykiatriske
patienter i stil med dem, der
findes for somatiske sygdomme.
Det er nogle af de initiativer
til forbedring af psykiatrien,
der kom frem under Psykiatriens Topmøde, som regionerne afholdt den 20. og 21.
januar 2011.
- Ud over fremtidige visioner
for psykiatrien, som vi har
fået skabt sammen, så har vi
også fået en række konkrete
idéer på bordet, som vi kan
gå hjem og sætte i værk allerede i morgen. Og det regner vi med, at deltagerne er
indstillet på, siger formand
for Danske Regioner, Bent
Hansen.
De 75 topmødedeltagere fokuserede i høj grad på, hvordan
et styrket samarbejde - mellem blandt andre regioner,
kommuner og praktiserende
læger - kan forbedre behandlingen for patienterne.
I fællesskab med de øvrige
topmødedeltagere - som var
repræsentanter for brugere
og pårørende, sundhedspersonale, forskermiljøet samt
politikere fra regioner, kommuner og Folketing - fremlagde Danske Regioners formand
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idéerne for socialminister Benedikte Kjær.
- Der er behov for, at vi eksempelvis i samarbejde med
KL sætter os sammen med
den til enhver tid siddende regering for at drøfte ambitioner
og handleplaner for området,
siger Bent Hansen.
Danske Regioner ønsker tilbagemeldinger fra deltagerne
netop for at kunne følge op
på, hvilke initiativer, der sættes i værk.

Fremtidens psykiatri
begynder i dag

- Spredning af bedste praksis
- Øget forskning og brug af
den
Bedre sammenhæng
som kan sikres gennem blandt
andet
- Sundhedsaftalerne skærpes
- Nationale, fælles retningslinjer på tværs af sektorer
- Øget dialog mellem de involverede parter

På Psykiatriens Topmøde den
20. – 21. januar 2011 er der
udviklet visioner, mål, principper og tiltag for fremtidens
psykiatri i Danmark.
De overordnede pointer fra
Topmødet er:

Højere effektivitet
som kan sikres gennem blandt
andet
- Måltal for reduktion af psykiske lidelser
- Tidlig opsporing, forebyggelse og behandling

Nye holdninger - inkluson
som kan sikres gennem blandt
andet
- Ligestilling mellem psykiske
lidelser og somatiske sygdomme
- Udvidet normalitetsbegreb
og mindre stigmatisering

Børn og unge skal have
den rigtige behandling
på det rigtige tidspunkt

Højere kvalitet
som kan sikres gennem blandt
andet
- Fælles national strategi for
psykiatrien i Danmark
- Faglige retningslinjer for de
store alvorlige psykiske lidelser
- Pakkeforløb og programmer
på tværs af sektorer, tilpasset
den enkelte
Evidensbaseret
behandling
som kan sikres gennem blandt
andet

Børn og unge - og deres familier - skal opleve en sammenhængende indsats, hvor
de unge er i centrum. En psykiatri, der er i bevægelse med
det samfund og den tid, de
unge er i, og som hele tiden
justeres fordi børn og unges
liv – og dermed deres behov
- forandrer sig over tid.
Topmødets vision er:
• En effektiv, rettidig og inkluderende børne- og ungdomspsykiatri, som fungerer
sømløst mellem regioner og
kommuner, og som hele tiden
er under udvikling.
Vi vil arbejde for:
• Præcisering af alle sektorers

ansvar gennem bindende mål
i sundhedsaftaler
• Flyttet fokus fra sygeliggørelse til normalitet
• Evidensbasering - både i behandlings- og i sociale tilbud
• Bedre sammenspil mellem
regioner og kommuner for at
optimere indsatsen
• Alle i første led skal have
øget bevidsthed og færdigheder i udredelse af børns
lidelser
• Max ventetid på udredning
på 3. mdr.
• Inkluderende tænkning –
bedre mulighed for at deltagelse i folkeskolens
normalundervisning og for
unges deltagelse i uddannelse
og arbejdsmarked.
• Øge mestringsevnen hos
barnet og dets omgivelser
Vejen vi vil gå
Konkrete initiativer der sikre
de mål vi vil nå:
1. Fremrykket flerfaglig indsats ved Shared care model
med fokus på løsning af problemer i frontlinien (skole/
PPR, socialforvaltning, almen
praksis, familie, institutioner)
2. BRO (Bruger, Ressourcer
og Overgang modellen). Eksempelvis med én ansvarlig
for det tværfaglige forløb og
udvikling af forebyggende
standard tiltag.
3. Kompetenceudvikling i alle
led
Voksne med psykoser skal
mødes med anstændighed
og værdighed
De skal have bedre – selvvurderet livskvalitet og et mere
inkluderet liv, præget af anstændighed ogværdighed. De
skal så vidt muligt leve det liv,
de ønsker. Flere skal bringes
i kontakt med arbejdsmarkedet, og de skal opleve lige
adgang til behandling overalt. De skal også opleve, at
de professionelle skaber klar-

hed i deres formidling og at
psykiske lidelser anerkendes
som og ligestilles med andre
sygdomme.
Topmødets vision er:
Ligeværdig anerkendelse som
sygdom der enten kan helbredes eller mestres.
Vi vil arbejde for:
• Nedbringelse af antallet af
ubehandlede psykoser
• Implementering af recovery-tilgang i både behandlings- og socialpsykiatrien
• Overdødeligheden bringes
ned på niveau med Norge og
Sverige
• Ressourcer skal følge opgaven
• Økonomiske prioritering
• Behandling på et evidensbaseret grundlag
• Mindre tvang i psykiatrien
• Øget indsats fra alle relevante aktører (arbejdsmarked, uddannelse, social sektor
mv.)
Vejen vi vil gå
Konkrete initiativer der sikre
de mål vi vil nå:
1. Økonomiske incitamenter
der sikrer sammenhæng og
kontinuitet
2. Afstigmatisering – eksempelvis via målrettede kampagner
3. Opsøgende psykoseteams
i alle regioner

Topmødets vision er:
Et helt menneske – en hel
indsats.
Vi vil arbejde for:
• Pakkeforløb og programmer
på tværs af sektorer, tilpasset
den enkelte
• Antallet af mennesker med
ikke-psykotiske lidelser der
udstødes fra arbejdsmarkedet
skal halveres
• Øget arbejdsmarkedsdeltagelse
• Let adgang og sammenhængskraft
• Øget inddragelse af pårørende og netværk
• Tidlige opsporing – den rigtige indsats til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt
Vejen vi vil gå
Konkrete initiativer der sikre
de mål vi vil nå:
1. Etablering af ”Psykiatriens
hus” som kobling mellem de
relevante aktører og indsatser
2. Et mere rummeligt og
fleksibel arbejdsmarked eksempelvis ved etablering af
socialøkonomiske arbejdspladser
3. Øget opmærksomhed og
kendskab til symptomer med
henblik på tidlig opsporing,
forebyggelse og rigtig diagnosticering.

Voksne ikke-psykotiske –
som en normal sygdom
Voksne ikke-psykotiske skal
føle sig og behandles lige
så normalt som et menneske med en somatisk sygdom. Uanset deres indgang
til systemet, skal de have
mulighed for at blive afklaret,
videre henvist, behandlet og
rehabiliteret. De skal opleve,
at tavshed og tabuer brydes
gennem udbredt viden om
psykisk sygdom.
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Tåleligt forlig om arbejdsmiljø
Fem partier i Folketinget har netop indgået forlig om indsatsen for arbejdsmiljøet
frem til 2020. Forliget er tåleligt, mener FOA, der dog efterlyser rådgivning efter
svensk forbillede.
Arbejdsmiljøforliget skal sikre et godt arbejdsmiljø,
så udbuddet af arbejdskraft bliver større og sygefraværet og antallet af medarbejdere, der går på
førtidspension, bliver mindre. FOA er helt enig i
denne målsætning, men efterlyser en større forebyggende indsats for at nå målet. Derfor ærgrer
det FOA, at forliget ensidigt fokuserer på Arbejdstilsynets indsats og ikke medtager rådgivning til
virksomhederne.
”Det svarer til, at man afskaffer køreskoler og lyssignal og i stedet nøjes med at sende politiet ud
med bødeblokken,” siger forbundssekretær Inger
Bolwinkel, der har ansvaret for FOAs arbejdsmiljøarbejde.
Hun efterlyser en rådgivningsindsats efter svensk
forbillede. For mens den danske arbejdsmiljørådgivning, den såkaldte BST-ordning, blev afskaffet
i 2005, så har man i Sverige afsat 650 mio. kr. til
at udbygge arbejdsmiljørådgivningen.
”De danske rådgivere, der stadig er tilbage på
markedet, kommer alt for ofte først på banen, når
arbejdspladsen har fået et påbud af Arbejdstilsynet. På den måde er rådgiverne slet ikke med til
at understøtte den forebyggende indsats”, siger
Inger Bolwinkel.

Det nye forlig sætter fokus på det psykiske arbejdsmiljø – noget FOA hilser særdeles velkomment. Det
er godt, at Arbejdstilsynet løbende skal vurdere,
om tilsynet finder problemerne i det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne.
”Det er helt afgørende, at der bliver fokuseret
på det psykiske arbejdsmiljø. Et dårligt psykisk
arbejdsmiljø giver dårlig trivsel. Det giver rigtig mange sygedage og resulterer også i alt for
mange førtidspensioner,” siger Inger Bolwinkel og
fortsætter:
”Men det bekymrer FOA, når Arbejdstilsynet skal
bestræbe sig på kun at bruge en dag på at besøge
arbejdspladser, og at besøget samtidig skal være
uanmeldt. Det er en helt anden indsats, der skal
til, hvis det psykiske arbejdsmiljø skal forbedres,
end når det handler om det fysiske arbejdsmiljø.
Blandt andet er det nødvendigt med anmeldte besøg, så de rette personer er til stede i stedet for
uanmeldte besøg, som forliget lægger op til.”
Forbedringer af arbejdsmiljøet er en god investering. Tidligere beregninger fra FOA viser, at hvis
sygefraværet blandt FOAs medlemmer bliver blot
3 dage mindre, så vil den offentlige sektor kunne
spare omkring 700 millioner kroner om året.

Psykiatrien hårdt presset
Det psykiatriske system er hårdt belastet. Det rammer ikke kun patienterne, også de ansatte
mærker konsekvenserne. Det giver ond cirkel, advarer FOA.
En undersøgelse fra Dansk Sundhedsinstitut viser,
at psykiatrien i Danmark er presset. Antallet af
danskere, der søger hjælp, er steget med 50 procent de sidste ti år. Til gengæld er der stort set ikke
blevet flere ansatte, og antallet af sengepladser er
faldet. Det rammer ikke kun patienterne – også de
ansatte er hårdt presset. Mere end hver syvende
FOA-medlem med arbejde i psykiatrien blev således sygemeldt med stress indenfor det sidste år,
viser en undersøgelse fra september 2010.
”Det er et rystende tal, der understreger, at der er
noget galt i psykiatrien. Arbejdsmiljøet er ikke i orden. Det rammer ikke kun vores medlemmer, men
giver også problemer for patienterne, da stressede
ansatte ikke kan yde den samme pleje og omsorg,
som ansatte, der trives på arbejdet.” siger Inger
Bolwinkel, som er Forbundssekretær i FOA.
De mange sygemeldinger er med til at skabe en
ond cirkel, der gør problemerne endnu større.
”Sygemeldte kollegaer øger presset på de raske,
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og er dermed med til at endnu flere bliver ramt af
stress. Det er særligt belastende i omsorgsfag,”
siger Inger Bolwinkel og fortsætter:
”Mange har jo netop valgt arbejdet i psykiatrien,
fordi de gerne vil hjælpe mennesker i en svær situation. Når de så oplever, at hverdagen bliver så
presset, at det ikke er muligt, så opleves det både
som et fagligt og et personligt nederlag.”
Inger Bolwinkel opfordrer politikerne til at tage
problemerne i psykiatrien alvorligt.
”De dårlige forhold har store konsekvenser for de
danskere, der bliver ramt af psykiske problemer.
Samtidig kommer deres problemer jo ikke under
kontrol uden ordentlig behandling,” siger Inger
Bolwinkel og fortsætter:
”Og så må vi ikke glemme den store regning for de
ansatte, som udstødes af arbejdsmarkedet, kommer på førtidspension og må behandles på grund
af dårligt arbejdsmiljø. Paradoksalt nok ender nogle
af dem med at blive behandlet i den selvsamme
psykiatri, som er årsag deres problemer.”

Historisk godt regnskab fra regionerne
Med en marginal overskridelse på 200 millioner kroner og en
vækst i aktiviteten på
knap 5 procent leverede de fem regioner et
historisk godt resultat
i 2010
Den seneste prognose
for regionernes forbrug
i 2010 tyder på, at regionerne har præsteret
et historisk resultat.
Der forventes en marginal overskridelse i
2010 på ca. 0,2 procent, svarende til blot
ca. 200 millioner kroner. Overskridelsen fordeler sig med ca. 300
millioner kroner i mere forbrug på sundhedsområdet og et mindre forbrug på ca. 100 millioner kroner på regional udvikling.
Resultatet i 2010 skal ses i forhold til budgetoverskridelse i regionerne i 2009 på 1,9
milliarder kroner på sundhedsområdet ekskl.

sygesikringsmedicin. Dermed har regionerne
gennemført et turn-around i det danske sundhedsvæsen og skabt forudsætningerne for at
være i balance i 2011.
Formand for Danske Regioner Bent Hansen er
godt tilfreds med resultatet:
- Med meget kort reaktionstid har vi fået vendt
supertankeren og præsteret et historisk godt
resultat. Selv om forventningerne til sundhedsvæsenet vokser år for år, og selv om vi
også i 2010 formåede at behandle flere patienter end nogensinde før, holder vi budgetterne. Det er godt gået.
Også næstformand i Danske Regioner Carl
Holst glæder sig over resultatet:
- Regionerne har taget ansvar og har foretaget en massiv økonomisk opbremsning. Alligevel har vi i 2010 behandlet 2,5 millioner
patienter på sygehusene - 1 procent flere end
året før - det kan man kun være tilfreds med.
Stor ros til personalet for indsatsen. Også i de
kommende år vil der være behov for at prioritere på sygehusene for at få pengene til at
strække. I regionerne er vi parate til at tage
vores del af ansvaret.

Folk ud, folk ind – 610 i løntilskud bliver en udfordring
Indsat af Jesper Priskorn
Der arbejdes for tiden – og i de kommende
måneder hårdt på at få medarbejder-kabalen
til at gå endelig op efter, at regionens store
omstillingsplan er blevet politisk besluttet.
Det er i sig selv en meget svær proces. Men
her slutter arbejdet ikke.
Regionens arbejdspladser skal samtidig med
opstramningerne og omlægninger gøre plads
til, at en række ledige bringes ind på arbejdsmarkedet. Det er Arbejdsmarkedsstyrelsen,
der har pålagt de offentlige arbejdsgivere
at åbne op for en række pladser. Ordningen
var allerede gældende sidste år, hvor Region
Midtjylland var pålagt at finde plads til 569
ledige. I år, hvor arbejdssituationen rundt
om på arbejdspladserne er væsentligt mere
komplicerede, skal vores region modtage 610
personer.
De nye folk, der kommer med et såkaldt løn-

tilskud i ryggen, må ikke gå ind og dække
eksisterende områder og overtage arbejdsområder, der i omlægningernes navn mangler
hjælp. Det skal også være et arbejde, der har
en relevans udover løntilskudsperioden.
Mange af de medarbejdere, der i denne tid
må sige farvel til deres arbejdsplads, vil sikkert kunne se skævt til ordningen, men den
er ikke ønsket af hverken de lokale eller regionale ledelser. Den er et pålæg fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.
For ledelserne er det heller ikke let blot at
etablere et nyt arbejdsområde i den nuværende situation. De ledige, som søges bragt
ind på arbejdsmarkedet, kan være helt nyuddannede og har selvfølgelig et stort behov for
at komme i gang. Med offentligt tilskud ”koster” de hver ca. 4.000 kr. om måneden for
de respektive afdelinger.

Læs mere på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmesider:

http:// www.ams.dk/Regler-og-satser/Kvoter-for-offentlige-lontilskudsjob/SporgsmAalsvar-om-lontilskud/kvoter.aspx
og http://www.ams.dk/Regler-og-satser/Kvoter-for-offentlige-lontilskudsjob.aspx
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Helt slut med smøger på arbejde?
Kræftens Bekæmpelse vil af med rygning på arbejdspladserne
Lad den enkelte institution bestemme, siger FOA.
Det skal være helt forbudt at
ryge på de danske arbejdspladser.
Det foreslår Kræftens Bekæmpelse, der skønner, at rygerne i
gennemsnit tager sig en smøg
fem gange om dagen, og at det
løber op i rygepauser på i alt 50
minutter.
”Vi anbefaler et total forbud mod
rygning i arbejdstiden, fordi rygning - ligesom alkohol - er noget,
der hører privatlivet til. Er der
ingen, der ryger, vil virksomhedens pause-regler også være ens
for alle,” siger Inge Clemmensen
til avisen.dk. Hun er overlæge i
Kræftens Bekæmpelse og projektchef for sundhedsfremme på
arbejdspladser.

FOA: Motivation er bedre

Ideen om et totalforbud får ikke
opbakning fra Karen Stæhr, der
er formand for FOAs social- og
sundhedssektor.
”Jeg har svært ved at få øje på
arbejdspladser inden for socialog sundhedsområdet, hvor man
har tid til så mange pauser. I
denne debat er det vigtigt at
bevare proportionerne, inden
man generaliserer,” siger hun til
foa.dk.
”Jeg mener, det skal være op til
den enkelte institution at samarbejde med de ansatte om at
udarbejde en politik på området.
Og det er klart at foretrække at
motivere og hjælpe rygerne til at
holde op frem for at bruge forbudsvejen,” siger hun.

Næsten hver fjerde FOA’er
er storryger

Mere end 40 procent af de kvindelige medlemmer i FOA ryger
dagligt. Det er 24 procent mere
end blandt kontorassistenter og
lignende grupper, viser en undersøgelse fra Statens Institut
for Folkesundhed.
Næsten hver fjerde kvindelige
FOA-medlem er storryger, det vil
sige ryger 15 eller flere cigaretter
om dagen. Blandt sammenlignelige lønmodtagere er hver femte
storryger.
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Referat fra FOA psykiatri bestyrelsesmøde
d. 04.01.11
Tilstede: Jesper, Bent, Jan, Peter, Britt
Referent: Britt
Ad.1.
-referat fra sidst godkendt
Ad.2.
dagsorden godkendt
Ad. 3
der bliver fortsat arbejdet med opjustering af hjemmeside
Ad.4
FOA Psykiatri kommer ud af År 2010 med et overskud på 5000 kr.
Ad.5
Aktiviteter:
Nordisk træf: der forefindes et udspil til program i Vingefanget, hvor der foreslås ankomst
onsdag og hjemkomst søndag. Det viser sig, at det er billigst at flyve tirsdag, hvor det så til
gengæld vil betyde en merudgift til yderligere en overnatning. Der er afsat 15.000 kr. i budgettet til Nordisk Træf. Der vil være en egenbetaling på 4500 kr. + lommepenge. Der er ansøgt
personaleforeningen 20.000 kr., som der tages stilling til på næstkommende bestyrelsesmøde.
Der er ligeledes ansøgt om støtte fra psykiatriledelsen, hvor der er givet afslag.
Ad. 6.
Århus Bryghus: der bliver arrangeret en tur til Århus Bryghus til efteråret 2011, hvor der vil
være en egenbetaling på 100 kr. for medlemmer og fuld betaling til ikke-medlemmer.
Ad.7.
Generalforsamling:
forslag til generalforsamling skal fremsendes
Peter er ansvarlig for al forplejning til generalforsamlingen.
Evt.
Fremtiden:
skal FOA Psykiatri forblive en selvstændig klub, eller skal den sammenlægges med Ass. klubben, skal vi have valgt en ny kasserer, eller skal vi have en betalt kasserer fra FOA Århus.
ref Britt
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Referat fra bestyrelsesmødet den 1/3 – 2011
1.
2.
3.
3a.
4.
5.
6.

7.

Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Hjemmesiden
OK 2011.
Aktiviteter
Nordisk Træf
Kasseren punkt
Status – budget 2011 - årsregnskab
Generalforsamling
Hvem gør hvad
Fremtiden
Beretning
Bogholder kontra kasser
Lovændringsforslag
Evt.

1: Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
2: Dagsorden godkendt med et ekstra punkt under punkt 3.
3: Bestyrelsen skal kigge hjemmesiden igennem for at være sikker på at den er som den skal
være, da der er foretaget mange ændringer.
3a: Ok 11 sendes til uafstemning mandag den 7/3 2011. fra FOA forbund.
Generel lønstigning til alle 2,65% den første del kommer den 1/1 – 2012. på 1,75% - 1,85%
Resten kommer den 1/10 – 2012. og det er 0.75% – 0,85%.
Seniorordningen forsætter uændret.
Reguleringsordningen ændres i kommunen hvor i mod at den forsætter uændret i regionen
indtil næste overenskomst.
FOA Fælles OK.
Der er aftalt pension på aften/nat tillæg på 2 % og i kommunen kan man vælge om det skal
være pension eller mere i løn. Dette er også fra d.1.1.12.
Desuden er der sket en ændring af afholdelse af 1.maj og Grundlovsdag – disse 2 halv dage
er slået sammen til en hel, som falder på 1.maj, hvis forsat tjenesten tillader dette.
4: Aktiviteter.
Der er nordisk træf i år og vi tager af sted mandag den 23/5 – 2011. kommer hjem igen den
søndag den 29/5 – 2011. det gør at vi har et par dage mere til at se færøerne. Der er tilmeldt
8-9 personer til turen.
Afdelingsledelserne i Psykiatrien har i år valgt ikke at støtte op om dette arrangement i år.
Bestyrelsen have en drøftelse af hvorfor der ikke var så mange tilmeldinger i år og kom frem til
at det nok var prisen på turen som gjorde at medarbejder valgte denne tur fra. Bestyrelsen
havde også en drøftelse af om vi skulle forsætte med Nordisk træf og besluttede at det skulle
drøftes på generalforsamlingen.
5: Regnskab.
Kasseren gennemgik regnskabet. Der var en drøftelse af om det masterkort som formanden
har om han skulle forsætte med at have dette. Bestyrelsen besluttede at formanden forsat
skulle have master kortet da det ikke kunne lade sig gøre at få et ekstra visa kort.
Bestyrelsen havde en drøftelse af honoreringen for at bestyre hjemmesiden og det blev besluttet at der gives en gave til en værdi af 300 kr. i kvartalet for dette arbejde.
6: Generalforsamlingen 2011.
Formanden fremlagde den skriftlige beretning for bestyrelsen og denne blev godkendt.
Da kasseren på sidste bestyrelsesmøde gav udtryk for at han ønskede at stoppe som kasser
så hurtig det kunne lade sig gøre eller senest til generalforsamlingen i 2012. har bestyrelsen
undersøgt flere muligheder for fremadrettet kunne få lavet regnskabet. Bestyrelsen har fået ettilbud fra den gamle kasser Bent Hvolby og der blev også drøftet muligheden om at få FOA
Århus til et lave vores regnskab.Bestyrelsen har besluttede at det tilbud som Bent Hvolby erkommet med vil vi gerne benytte os af.
Bestyrelsen er kommet med et lovændringsforslag da der skal laves lidt om på lovene når der
vælges at bruge bogholder i stedet for en kasser.
Forplejningen til generalforsamlingen tager Peter Bugge sig af og bestyrelsen mødes kl. 16.45
for at laver kaffe og ordne maden.
Referent: Bent Lykke
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Referat fra FOA Psykiatri Århus generalforsamling d. 9.marts 2011
kl. 18 i ”Den Gamle Festsal” på
Århus Universitets Hospital, Risskov.
Fremmødte: 14.
1. Valg af dirigenter.
Bent Lykke
2. Valg af stemmetællere.
Anna Jensen & Signe Christiansen.
3. Beretning ved formand Jesper Priskorn.
Bl.a. kom formanden ind omkring følgende emner:
- Stort arbejde med at rette på på økonomien efter 100 års jubilæet - det kostede mange
penge at afholde - men pengene var givet godt ud.
- Arbejdsmiljø - fortsat i stort fokus.
- Masterplanen
- TR-samarbejde i regionen.
- Studietur
- Ny overenskomst
- 3-parts midler
Formanden/ bestyrelsens beretning taget til efterretning og godkendt.
4. Regnskab.
Kasserer fremlagde årsopgørelsen/ regnskabet.
Regnskab taget til efterretning & godkendt.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremsendt forslag om udpegning af en bogholder, i stedet for en valgt kasserer.
(Nuværende kasserer Jan Schou ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide).
Det giver mere fleksibilitet med en bogholder.
Forslaget fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen valgte Bent Hvolby, som var med ved generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent.
Fortsætter uændret på 80 kr. (Det følger sosu-ass.klubbens niveau)
7. Valg.
Formand Jesper Priskorn genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Peter Bugge genvalgt for 2 år.
Næstformandssupl. Bent Lykke genvalgt for 1 år.
Kasserersupl. udgår af valget (som følge af at punkt 5 blev vedtaget)
Bestyrelsesmedlem Jørgen Nyegaard nyvalgt for 1 år.
1.bestyrelsessupl. Hanne Stormfeldt genvalgt for 1 år
Bilagskontrollant Erik Sindal genvalgt for 2 år
Bilagskontrollantsupl. Tove Lilmoës genvalgt for 1 år.
Fanebærersupl. Peter Bugge genvalgt for 1 år.
8. Evt.
Tak til afgående kasserer Jan Schou.
- Tove Lilmoës: Efterlyser telefonindlæg i den årlige kalender fra FOA (Jesper går videre med
dette).
- Nordisk Træf fortsat blev drøftet og kommentarerne på generalforsamlingen var at det skulle
bibeholdes, vi følger dette løbene.
- Der efterlyses flere kvinder ind i bestyrelser generelt
- Uddeling af spørgeskema vedr. FOA Psykiatri til de fremmødte - med efterfølgende udlodning blandt besvarelserne af 3 gaveæsker vin.
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Hørt i en turistbus i Thailand

Guiden:
- Her har 80 % af befolkningen AIDS og 20 %
tuberkulose.

En tunghør passager bagerst i bussen siger:
- Jeg hører ikke så godt, hvad sagde han?

Sidemanden svarer:
- Du skal kun gå i seng med dem, der hoster!
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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 - Østlige del
Fællestillidsrepræsentant:
Bent Lykke Sørensen
Tlf.: 7789 3282
Mob: 5157 6635

Næstformand:
Britt Graabæk

Region Midtjylland – Vestlige del
Fællestillidsrepræsentant:
Hanne Elkjær
Mob: 7847 4516

Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Bent Lykke
Jørgen Nyegaard

TR Anette Møller
Søndervangen
Korsager gården
Kragelund
Windsor
TR Heidi Candsi Gøttler

Tlf: 8615 1566

Dagtilbudene
Aktivitetscenter Nørre Alle`
Rejsecafeèn
Netværket gruppetilbud og netværket ungetilbud
Industriværkstedet Skovkanten
Fontæne huset
Botilbud Katrinebjerg
Appetitten Oluf Palmes Alle`35
Dag og Kultursted Kragelund
TR Dorthe Friis
Tlf: 7789 3210 / 3211

Århus Universitetshospital - Risskov
Almenpsykiatrisk afdeling N
Jesper Priskorn
Tlf.: 7789 3281
Mob:20 37 53 71
Almen psykiatrisk afdeling S
Peter Bugge Nielsen
Tlf.: 7789 2202
Geronto psykiatrisk afdeling
Pt. Bent Lykke Sørensen
Tlf.: 7789 3282
Mob: 51 57 66 35
Retspsykiatrien afdeling
Bent Lykke Sørensen
Tlf.: 7789 3282

Tlf: 7789 6030

Kontaktsteder:
Aktivitetssted Biffen
Aktivitetsted Annagade
Kontaktsted Nord, Fristedet
Pt. Britt Graabæk
Tlf.: 87422950/Mob.: 2920 9495

Mob: 51 57 66 35

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: 87 33 19 05
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:
Christian Degn Gerlings
Tlf: 5157 6519
Socialpsykiatri MAG. 1
Tuesten Huse
Atriumhuset

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

