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FOA-PSYKIATRI's kontor 
Du fi nder os i parken, på vejen ned til Solbakken 

på Århus Universitetshospital, Risskov. 
Overfor gartneriet  ved ”Motionshulen”.

Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside
www.foa-psykiatri.dk
Her vil du kunne se, 

hvem vi er og hvem der er dine tillidsvalgte.

Britt Gråbæk   Jesper Priskorn

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

Psykiatrien I bevægelse…
Af Jesper Priskorn

Masterplanen for AUH, Risskov er nu ved at fi nde 
sin fi gur…. Mange ved nu hvor deres fremtidige 
fysiske arbejdspladser bliver pladseret, men der 
er fortsat ikke styr på hele billedet og det kom-
mer der nok heller ikke lige med det samme.

Men det næste skridt mod et samlet hospitals-
væsen på Skejby mark venter fortsat ude i ho-
risonten.                       

Nordisk Hus, Færøerne                                                     

Nordisk træf på Færøerne er netop overstået og 
beriget af både faglige, som oplevelsesmæssige 
indtryk, jeg må dog sige – at noget af det som 
gjorde størst indtryk, var det samlede billede i 

Norden, af den samme strategi med psykiatrien 
og ”en dør ind” politik på vores hospitaler.
Norge er meget langt med inplamenteringen og 
deres erfaringer kan du læse kort om længere 
inde i bladet – men det korte af det lange er, at 
de advarer os mod at gøre de samme fejl som 
dem….. det de siger, er at det er de svageste 
borgere der bliver taberne i dette nye hospital, 
at det er dem som har de personlige resurser, 
der bliver vinderne, altså dem som selv kan op-
søge hjælpen. 
De beretter meget om omsorgen, som vi el-
lers har været nogle af de eneste som har givet 
de psykisk syge, - at det er den som er blevet 
væk for alvor – alt er blevet sterilt og effektivt 
- noget der har skabt mange fl ere hjemløse og 
isolerede psykisk syge i Oslo.
Vi stod tilbage som deltagere, med en noget tør 
fornemmelse i munden og tænkte at kunne det 
nu være rigtigt, men har lovet hinanden, at vi 
vil følge op på dette – Norge har lovet os mere 
dokumentation og beskrivelse af situationen 
og som minimum tages det op på vores næste 
møde i Aarhus i 2014.

God sommer!
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3,2 millioner kroner til psykiatri-projekter

Danske Regioner, KL, FOA, Sundhedskartellet, Socialpædagogernes Landsforbund er gået sam-
men i projektet ”Psykiatri på tværs”, hvor der er afsat 3,2 millioner kroner til at skabe bedre og 
mere attraktive arbejdspladser. Bedre samarbejde på tværs vil skabe arbejdspladser med større 
arbejdsglæde og højere tilfredshed blandt de mennesker, der hver dag får hjælp i psykiatrien.
Arbejdspladser i kommuner og regioner kan søge om op til 100.000 kroner til projekter, der øger 
samarbejdet på tværs af sektorer og fag i psykiatrien, og som afprøver nye værktøjer og meto-
der til samarbejde på tværs. 
Projektet skal medvirke til at udvikle psykiatrien til en arbejdsplads, der er kendetegnet ved høj 
faglighed og kvalitet. En psykiatri der er præget af tillid, samarbejde, god kommunikation samt 
koordinering og sammenhæng i forløbene på den enkelte arbejdsplads og på tværs af sektorer 
og faggrupper.

Ansøgningsfristen er 21. september 2011

Kick off-arrangementer 
Parterne bag ”Psykiatri på tværs” afholder fem kick off-arrangementer, hvor projektet uddybes, 
og hvor man kan få inspiration til lokale projekter på tværs og fi nde samarbejdspartnere:

Syddanmark, 29. august 2011
Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3, 7000 Fredericia

Midtjylland, 30. august 2011
Performers House, Papirfabrikken 76, 8600 Silkeborg

Nordjylland, 31. August 2011
Helnan Phønix Hotel, Vesterbro 77, 9000 Ålborg

Hovedstaden, 1. september 2011
Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 Københavns S

Sjælland, 2. september 2011
Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 1-5, 4200 Slagelse

Nu åbnes der for ansøgninger til projekter, der samar-
bejder på tværs af social- og behandlingspsykiatrien. 
Projekterne skal skabe mere attraktive arbejdspladser 
og sætte det gode forløb for mennesker med psykiske 
lidelser i centrum 

Vi udkommer igen til oktober.

Hermed vil vi gerne ønske 
vore medlemmer en rigtig 
god sommer!
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Sidoine, vores dejlige sponsorbarn i Børnefonden. Læs om hende på siderne 12 

og 13. Støt Børnefonden.
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Varme hænder i ledighedskøen
Indsat af Jesper Priskorn

Flere FOA-medlemmer bliver ar-
bejdsløse. Værst går det ud over 
ansatte i Social- og sundhedssek-
toren. Deres arbejdsløshed er ste-
get med 61 procent på et år.

Stadig fl ere af FOAs medlem-
mer bliver ramt af ledighed. Fra 
maj sidste år til maj i år er 44 
procent fl ere FOA-medlemmer 
blevet arbejdsløse. Det viser 
nye tal fra FOAs a-kasse.
 
”Det er en rigtig trist udvikling 
både for vores medlemmer og 
for de borgere, der kunne have 
nydt godt af deres arbejde,” si-
ger Mona Striib, som er næst-
formand i FOA. 
 
Hårdest ramt er medlemmer 
indenfor Social- og sundheds-
sektoren, der blandt andet 

arbejder på hospitaler og i 
hjemmeplejen. Deres arbejds-
løshed er steget 61 procent det 
sidste år.
 
”Det er en direkte konsekvens 
af nedskæringerne i kommuner 
og på sygehusene. Det er gået 
hårdt ud over de varme hæn-
der,” siger Mona Striib.
 
Også i daginstitutioner
Blandt det pædagogiske per-
sonale organiseret i FOA, er le-
digheden også vokset markant. 
Her er stigningen det sidste år 
på 32 procent.
 

”Daginstitutionerne fyrer spe-
cielt pædagogmedhjælpere, 
mens de til gengæld får fl ere 
ind i løntilskud. Det har store 
konsekvenser for vores med-
lemmer. Samtidig er det skidt 
for børnene. Det er bedre, at de 
bliver passet af nogen, der har 
valgt det selv end af folk i løntil-
skudsjob,” siger Mona Striib.
 
Trods stigningen i ledigheden 
er FOAs medlemmer stadig 
ikke så hårdt ramt som andre 
grupper. Den samlede ledighed 
i maj var på 3,3 procent mod 
2,5 i maj 2010.
 

Støtter Folketinget virkelig pamperi?
Et stort flertal i Folketinget 
vil i dag afvise Enhedslistens 
forslag om, at folketingsmed-
lemmers og ministres pensi-
onsalder skal følge de samme 
regler, der gælder for resten af 
befolkningen. 

Det er for ringe, 
mener FOA.

”Jeg står helt uforstående 
overfor, at Folketingets par-
tier ikke anser det for den 
naturligste ting i verden, at 
folketingsmedlemmer og mi-
nistre skal have samme alder 
for at få skatteyderbetalt fol-
ketings- og ministerpension, 
som social- og sundhedsassi-
stenten, rengøringsassisten-
ten og skolebetjenten skal 
have for at få skatteyderbetalt 
folkepension,” siger Dennis 
Kristensen, formand for FOA.

 

”For mig er det helt indlysen-
de, at de økonomiske vilkår 
for folkevalgte repræsentanter 
i et demokrati skal afspejle de 
generelle vilkår i samfundet. 
Folketingets medlemmer skal 
naturligvis ikke tildele hinan-
den goder, der ligger milevidt 
fra det, som er gældende for 
befolkningen i øvrigt. Og det er 
naturligvis ekstra provokeren-
de, at Folketinget holder fast i 
sine egne pensionsvilkår, samti-
dig med at der føres forhandlin-
ger om at afskaffe efterlønnen 
og fremrykke tidspunktet for 

forhøjelse af folkepensionsal-
deren. Den almindelige dansker 
skal knokle længere, mens fol-
ketingsmedlemmer og ministre 
blot hæver deres pensioner ved 
kasse 1. Det er en helt absurd 
beskyttelse på egne goder og 
en ganske frastødende foragt 
for befolkningens vilkår. Det 
er absolut ikke noget smukt 
syn,” mener Dennis Kristensen.
 
”Hvis Folketinget virkelig af-
viser at følge befolkningens 
pensionsalder, så kan jeg ikke 
fi nde andre ord end grådighed 
og pamperi, der kan dække en 
så ubehagelig indstilling over-
for de mennesker, der har valgt 
folketingsmedlemmerne”, siger 
Dennis Kristensen.
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Hvad betaler jeg egentlig i kontingent og A-kasse 
bidrag til min fagforening?
Af Jesper Priskorn

FOA giver de andre A-kasser 
baghjul - samlet set på pris og 
servicemuligheder, se prissam-
menligningen længere nede på 
siden.
Nu vi snakker om medlemskab 
af en fagforening som forhand-
ler din overenskomst og mange 
andre aftaler hjem til dig, er din 
”advokat” og din hjælper ved 
sygdom og andre situationer i 
dit arbejdsliv.

Hvad koster så alt dette, ja det 
kommer an på hvor meget man 
vil have – et medlemskab af 
FOA koster kun 383,50 kr. sam-
let set – resten er forsikringer 
i forhold til din ansættelse og 
din efterløn. 
Dette kan så oven i købet træk-
kes fra på din selvangivelse.
Det har alle råd til, klubben vil 
gerne hjælpe til hvis man ikke 
selv kan fi nde ud af at melde 
sig ind.

Kontingent FOA: Ialt: 383,50 kr.

Nedenstående beløb er for et fuldtidsforsikret medlem.

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

A-kasse: 

Administration 123,- kr. – medlemsbidrag 306,- kr. - ATP 15,- kr.  Ialt: 444,00 kr.

Nu er det ikke mere prisforskellen der gør dit valg af A-kasse aktuel 
– Pris sammenligning:

 PRIS Servicesteder
FOA  444,- kr Antal Kontorer 38
Det faglige hus  446,- kr  Antal Kontorer   9
Kristelige A-kasse  444,- kr  Antal Kontorer 16

Efterlønsbidrag:    I alt: 447,00 kr.
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Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis
Af Jesper Priskorn

Som de første på Århus Universitetshospital, Risskov blev Social 
og sundhedsassistenterne Vivian Holst Villadsen afsnit S2 og Han-
ne Brund Socialpsykiatrien, Windsor færdig d. 17. juni 2011 og kan 
nu kalde sig både humanom og uddannet i sundhedspraksis. 

Hanne Brund Vivian Holst Villadsen

De er ialt fi re, som har bestået i denne omgang.

Hvad er sundhedspraksis uddannelsen?
Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i social- og sund-
hedsområdet samt det pædagogiske område, der har brug for 
en overbygning på deres oprindelige uddannelse, og til virk-
somheder, som ønsker at opkvalifi cere sine medarbejdere til 
at arbejde analytisk og vurderende med de problemstillinger, 
praksis byder på.

Akademiuddannelsen i Sund-
hedspraksis giver adgang til at 
læse videre på diplomniveau.

Akademiuddannelsen består 
af 6 moduler. Der er tale om 2 
obligatoriske moduler, to valg-
moduler, et specialeforløb og 
et afgangsprojekt. Hvert modul 
svarer til 10 ECTS-point.
Vælger du at gennemføre de 
4 fag moduler, har du ret til at 
kalde dig humanom. 
Vælger at du gennemføre en 
VVU efter Bekendtgørelsen om 
VVU inden for sundhed, pæ-
dagogik og forvaltning, har du 
ret til at kalde dig akademiud-
dannet. 
Vælger du at gennemføre en 
VVU efter akademiuddannelsen 
i sundhedspraksis, har du ret til 
at kalde dig akademiuddannet 
i sundhedspraksis. 

Vil du vide mere:
http://www.sundhedspraksis.dk
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Nye tal for tvang på 
psykiatriske afdelinger
Af Jesper Priskorn 

Hver femte patient indlagt på 
en psykiatrisk afdeling bliver 
hvert år omfattet af én eller 
flere tvangsforanstaltninger. 
Det viser Sundhedsstyrelsens 
seneste opgørelse over an-
vendelse af tvangsforanstalt-
ninger i psykiatrien. Antallet 
af tvangsforanstaltninger har 
været stabilt over en årrække. 
De nye tal fra Sundhedssty-
relsen giver et overblik over 

udviklingen I brugen af tvang 
fra 2000 til 2009 og rummer 
nøgletal for frihedsberøvelser, 
tvangsbehandlinger, fi ksering 
og fysisk magt, beskyttelses-
foranstaltninger og varigheden 
af de enkelte bæltefi kseringer. 
Anvendelse af tvang kan kun 
fi nde sted, hvis betingelser-
ne, der er beskrevet i Psy-
kiatriloven, er opfyldt. Tvang 
kan være nødvendigt for at 

beskytte patienter med en 
psykisk lidelse, som er til fa-
re for sig selv eller andre. 
Der arbejdes fortsat på at redu-
cere anvendelse af tvang i psyki-
atrien samt sikre god kvalitet når 
tvang anvendes, bl.a. i relation 
til en række satspuljeprojekter. 

http://www.sst.dk/publ/Publ2011/DAF/Sundhedsdata/TvangIPsykiatrien.pdf
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Fokus på Patientsikkerhed 

Principiel dom om bagvagtens 
forpligtelser
I foråret 2011 faldt der dom i en sag, der omhandlede en bag-
vagts forpligtelse, i forbindelse med behandling af en alvorlig 
syg patient. 
Det var en sag Sundhedsstyrelsen havde bedt politiet om at un-
dersøge. Dommen har principiel betydning for ansvarsforholdet 
mellem forvagt og bagvagt. 
Den fastslår, at en bagvagt er forpligtet til at vurdere, om det er 
tilstrækkeligt at rådgive forvagten, der så selv kan varetage pa-
tientbehandlingen og observationen, eller om det er nødvendigt 
selv at tilse patienten.Bagvagten skal afgøre, om han/hun selv 
skal tilse patienten, uanset om forvagten har givet udtryk for at have brug for hjælp eller ej.

Sagen
En svært overvægtig kvinde, 
gravid i 32. uge, ankom til et 
fødested med stærke smerter 
i maven. Kvinden var kendt 
med galdesten, og det blev 
antaget, der var tale om et 
galdestensanfald. Forvagten 
aftalte telefoniskmed bagvag-
ten, at kvinden skulle have 20 
mg morfi n. Jordemoderen, der 
skulle give morfi nen, kom ved 
en fejl til at give 200 mg. Fej-
len blev hurtigt opdaget, og 
forvagten og jordemoderen gav 
kvinden modgift. 
Forvagten tog ikke kontakt til 
bagvagten efter fejlmedicine-
ringen. Få timer senere blev 

bagvagten orienteret ad anden 
vej om hændelsen. Bagvagten 
drøftede patienten med forvag-
ten, men valgte ikke at tilse 
kvinden eller at orientere sig i 
hendes journal. Forvagten bad 
ikke bagvagten om at tilse pa-
tienten. Kvinden døde få dage 
senere som følge af svær be-
tændelse i galdeblæren med 
perforation til bughulen, bug-
hindebetændelse og heraf ud-
løst choktilstand.
Retslægerådet udtalte til sagen, 
at bagvagten burde have tilset 
kvinden, som var en højrisiko-
patient, og personligt have sik-
ret sig, at relevant observation 

og behandling blev institueret, 
efter at bagvagten var blevet 
bekendt med fejlmedicinerin-
gen. Retten lagde vægt på, at 
forvagten ikke var specialist 
og havde begrænset erfaring 
inden for området. Landsret-
ten fandt, at bagvagten, ved at 
undlade at tilse kvinden, som 
både var overvægtig, gravid, 
havde uafklarede mavesmerter 
og havde fået en overdosering 
med morfi n, havde udvist gro-
vere forsømmelse Bagvagten 
blev idømt en bøde på 10.000 
kroner plus sagens omkost-
ninger.

Praktiserende læger må ikke behandle børn og unge med antidepressiva 
(lykkepiller) 

Det er en specialist opgave at 
diagnosticere psykiske lidelser 
børn og unge under 18 år. 
Førstevalgsbehandling af de-
pression hos børn og unge er 
samtaleterapi. Det er sjældent 
nødvendigt at behandle med 
antidepressiva. Børn og unge 
bør kun behandles med læge-
midler der indeholder fl uxetin. 
Børn og unge må ikke behand-
les med for eksempel Cipramil. 
De fl este SSRI-præparater har 
ingen eller kun ringe effekt på 
unge under 25 år. 

Det skal være en speciallæge 
i børne- og ungdomspsykia-
tri eller en speciallæge i psy-
kiatri, der starter behandling 
med antidepressiva hos børn. 
Patientens praktiserende læ-
ge kan overtage en medicinsk 
behandling (vedligeholdelses-
behandling), når dette sker i 
samråd med en speciallæge i 
børne- og ungdomspsykiatri. 
Der skal være en klar aftale 
om, at patientens praktise-
rende læge har accepteret at 
overtage behandlingen og på 
hvilke betingelser. 

Lægemiddelstyrelsens opgørel-
se af forbruget af antidepres-
siva hos børn og unge fra 2010 
viste, at det hovedsageligt var 
børn og unge mellem 13-18 år, 
der var i behandling med disse 
lægemidler. Det var primært 
patientens praktiserende læge 
der første gang udskrev læge-
midlerne. Det mest anvendte 
middel var Cipramil. Denne ud-
vikling ønsker Sundhedsstyrel-
sen og Lægemiddelstyrelsen at 
ændre hurtigst muligt. 
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Indsatsen for psykisk syge kan 
forbedres med blandt andet 
bedre supervision af personalet 
og sikring af, at der føres do-
kumentation for observation og 
medicinering af psykisk syge. 
Det konkluderer Sundhedssty-
relsen i en beretning om un-
dersøgelse af 50 psykisk syges 
forløb forud for at de begik al-
vorlig personfarlig kriminalitet 
i perioden 2005-2009.

Samtidig opfordrer Sundheds-
styrelsen til at kommunerne 
sikrer, at de patienter, som har 
alvorlige, komplekse eller van-
skeligt behandlelige psykiske 
lidelser visiteres til bosteder, 
hvor der er personale med psy-
kiatrisk kompetence.
I beretningen redegøres for 
undersøgelsernes gennem-
gående problemstillinger og 
Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger til eventuelle tiltag, som 

Bedre kvalitet og samarbejde 
om behandling af psykisk syge
kan medvirke til en forbedring 
af indsatsen for psykisk syge 
personer. 

Det er vigtigt at pointere, at 
der ikke er tale om en viden-
skabelig undersøgelse, men 
en gennemgang af konkrete 
sager af behandlingsdømte 
psykisk syge personers forløb 
i det psykiatriske system. Der 
er alene undersøgt forløb, hvor 
der var grund til at overveje, 
om lovovertrædelsen kunne 
have været undgået, hvis der 
for den pågældende havde væ-
ret iværksat en relevant og til-
strækkelig indsats.

Sundhedsstyrelsen anbefaler 
på baggrund af beretningen 
desuden, at der bliver udarbej-
det en uddybende let tilgænge-
lig publikation om de gældende 
regler for videregivelse af per-
sonfølsomme oplysninger. Pub-

likationen skal udarbejdes af 
Sundhedsstyrelsen, Kommu-
nernes Landsforening, Dansk 
Psykiatrisk Selskab samt Bør-
ne- og Ungdomspsykiatrisk 
Selskab. 

Undersøgelsen var en konse-
kvens af den såkaldte havari-
lov, som regeringen fremsatte i 
2004. Loven havde til formål at 
udnytte den eksisterende viden 
til at mindske risikoen for, at 
psykisk syge i fremtiden begår 
alvorlig personfarlig kriminali-
tet. Sundhedsstyrelsen anbefa-
ler, at det i 2012 vurderes, om 
der på baggrund af de indhen-
tede erfaringer fra Sundheds-
styrelsens projekt om tilsyn på 
bosteder, kunne være grundlag 
for at indføre årlige sundheds-
faglige tilsyn i hele landet.

Se den fulde rapport:

http://www.sst.dk/publ/Publ2011/EFT/Psykiatri/PsykiskSygeKrimForloeb2005-2009.pdf

I en ny undersøgelse vurde-
rer 83 procent af patienterne 
i distriktspsykiatrien deres 
oplevelse positivt. Det er en 
fremgang på fem procentpoint 
i forhold til undersøgelsen i 
2005. Fremgangen gør sig gæl-
dende i alle regioner 
Patienternes indtryk af at være 
tilknyttet distriktspsykiatrien 
er forbedret, og også i pårø-
rendeundersøgelsen er der 
små forbedringer. 52 procent 
af de pårørende vurderer kon-
takten til distriktspsykiatrien 
positivt. Det er en fremgang 
på fi re procentpoint i forhold til 
undersøgelsen i 2008 og seks 
procentpoint i forhold til 2005.

Stigende tilfredshed blandt patienter og 
pårørende i distriktspsykiatrien

Selv om der er fremgang, og 83 
procent af patienterne oplever 
tilknytningen til distriktspsy-
kiatrien positivt, er der ifølge 
Flemming Stenild, formand for 
Danske Regioners Social- og 
Psykiatriudvalg, fortsat plads 
til forbedring. Ikke mindst 
i forhold til de pårørende:
 
-  Pårørende er en vigtig res-
source, og vi har i psykiatrien 
brug for, at de pårørende bliver 
støttet og informeret og tidligst 
muligt inddraget i behandlingen 
af patienten. Selv om tilfreds-
heden både blandt pårørende 
og patienter i psykiatrien er 
stigende, er det stadig et om-

råde, hvor vi bør forbedre os, 
især med hensyn til de pårø-
rende Derfor har vi også i So-
cial- og Psykiatriudvalget på 
vores sidste møde valgt at fo-
kusere på det, siger Flemming 
Stenild og fortsætter:
- Samtidig kan vi i undersø-
gelsen også se, at der er stor 
variation mellem afdelingerne i 
forhold til de pårørendes vurde-
ring af kontakten, og det viser 
jo, at afdelingerne har noget at 
lære af hinanden.
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Århus bryghus rundvisning og prøvesmagning
Af Jesper Priskorn

Vi har nu igen fået mulighed for at besøge Århus Bryghus – besøget vil bestå at en rundvisning 
og en fortælling om øllet og historien

29. september kl. 18.00 – med spisning 
– der er begrænsede pladser 40 stk. – prisen er sat til 100,- kr. 
– mere af hensyn til at man møder op. 
Besøget vil vare ca. 2½ time.

Århus Bryghus ligger Gunnar Clausens vej 26, 8260 Viby J. 

Vi vil foreslå vi mødes ved Århus banegård kl. 17.00 og tager Odderbanen til Gunnar Clausens vej 
og går det sidste stykke og retur samme vej ca. kl. 21.00.
Dem som har mere lyst til at smage på øl eller andet kan jo så følges videre derfra.

Tilmelding senest d. 1. september 2011
Vedlæg 100,- kr. ved tilmeldingen – eventuelle IKKE medlemmer koster fuld pris

Personaleforeningen, Skovagervej 2, 8240 Risskov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navn:                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbejdssted:         Telefon:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 bryggeri-
er. 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, sta-
dig er centrum for Gosmer Bryghus. 
Gosmer Bryghus har aldrig lavet an-
det end øl til eget forbrug. Brygge-
riet 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. 
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Nordisk Træf på Færøerne
Af Jesper Priskorn

Fantastiske naturoplevelser, sejlture og nervepirrende busture – og et propfyldt og 
spændende psykiatrisk program rigere…- Er de få deltagere fra Danmark hjemvendt.
Jeg skriver "få", for vi havde mulighed for at deltage 20 – og jeg syntes det er synd og 
skam at man fra Regionens side tilsidesætter et samarbejde, som har stået på i langt 
over 60 år.

Gásadal

Det har været et hospitalssam-
arbejde, hvor vi har udvekslet 
erfaringer om psykiatri, men 
selvfølgelig også om nordisk 
levevis og haft socialt samvær 
med fællessang og traditioner.
Men lige i år, hvor det var al-
ler dyrest at få tingene til at 
hænge sammen, grundet den 
lange rejse, ønskede hverken 
regionsledelsen eller de lokale 
ledelser at støtte op om dette 
samarbejde, med frihed og/el-
ler økonomi. Man kan tænke 
det skyldes at ledelsen er fl yt-
tet for langt væk fra dette sted 
og dets historie. 

Danmark kom med i samar-
bejdet i 1952 og vi stod for et 
50 års jubilæumsarrangement 
i 2002 – samtidigt med hospi-
talets 150 års jubilæum.

Risskov 1956
FRA VENSTRE:
Eric Edenö, Vänersborg, Henry Rasmussen, Risskov,
Finn Ouren, Dikemark, og P. J. Mortensen., Århus.
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Men nok om det, Danmark skal 
være vært for dette arrange-
ment – Nordisk Træf i 2014 og 
måske man der kan få ledel-
serne til at støtte op, så det bli-
ver et spændende og lærerigt 
program for alle de deltagende 
lande.

Grundet økonomi, rejselængde 
og meget andet – ankom vi al-
lerede sent mandag aften til 
Færøerne og havde tirsdagen 
til at puste ud og se os lidt om-
kring på egen hånd.

Onsdag blev vi hentet ved van-
drehjemmet og vi drog af sted 
med bus til lufthavnen for at 
hente de andre landes delta-
gere.

Da vi alle var samlet gik turen 
rundt til 2 små bygder hvor vi 
via guide fi k deres historie og 
særpræg fortalt.
Særligt den ene af bygderne 
Gásadal, som er det sidste sted 
på Færøerne som har fået vej-
forbindelse i 2006
med 10 huse, egen kirke og 
skole gjorde indtryk på mig 
– ikke kun fordi den lå smuk i 
bjergene – men det, at den ind-
til får ganske få år siden lå helt 
isoleret fra resten af verden – 

Nu var der boret en tunnel gen-
nem bjerget – men før gik den 
på gå ben over bjergene med 
posten hvis den skulle sendes, 
eller via vandvejen – som skul-
le forceres via en meget stejl 
trappe hugget ind i klippen, og 
det krævede godt vejr at lægge 
til der……….

Efter denne turistfart gik turen 
til 2 bofællesskaber i en anden 
lille bygd Sandavágur, hvor 
bl.a. Socialministeren boede. 
Lederen Signa, viste os rundt 
– bofællesskaberne var en del 

af samfundet i bygden og del-
tog naturligt i fællesskabet og 
omvendt deltog bygden befolk-
ning i deres aktiviteter når de 
blev inviteret. Fællesskaberne 
lå mit i hvad vi ville kalde et 
villakvarter, på 2 forskellige 
adresser med stor afstand, og i 
forbindelse med det ene var der 
lavet en pavillon / gæstehus 
hvor en enkelt meget dårlig og 
højtråbende beboer havde sin 
bolig – men det var der plads 
til i dette samfund…..

Thorshavn og den gamle bydel 
blev gennemtravet på kryds og 
tværs.

Torsdagen var afsat til naturo-
plevelse udover det sædvanlige 
og de var for nogle, store ka-
meler der skulle sluges inden 
ombordstigningen

Vi skulle sejle en tur rundt om 
den nærmeste ø – kigge på 
fuglefjeld og nyde naturen……. 
Hvilket også gik godt i starten 
– men da vi rundede pynten og 
fi k Atlanterhavets bølger ind på 
langs, blev fl ere af deltagerne 
religiøse og måtte ofre gaver til 
guderne….
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Heldigt at fuglefjeldene for al-
vor først tonede frem da vi run-
dede igen.

Fredagen oprandt og selv de 
mest religiøse havde fået for-
nyede kræfter og vi begav os 
til Norden Hus.

Salen var fyldt, både af vores 
deltagere – men også fra alle 
de borgere som fandt dagen 
spændene.

Efter velkomsten fra Kerstin 
Rasmussen, Færøernes Ord-
fører.

Blev det først Socialministeren 
Rósa Samuelsen tur til at byde 
velkommen og kort ridse hen-
des opgaver op.

Administrerende overlæge & 
psykiater Tormóður Stórá, hi-

storiske rids var både spæn-
dende og underholdende, og 
lignede til forveksling den dan-
ske udgave af psykiatrien, men 
deres var blot iværksat meget 
senere og var først nu i fuld fl or, 

hvilket også kom til udtryk i de 
senere oplæg fra medarbejdere 
i distriktspsykiatrien – social-
psykiatrien og ikke mindst på-
rørendesamarbejdet.

Norðlýsiðen, en af de gamle, renoverede ”slupper” en to masters sejlskib fra 1945.
Skibet er 62 fod langt, 17 fod bredt og vejer 44 brutto-tons.
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Sjovt og samtidig tragisk var 
det at høre historien – om de-
portering af psykisk syge til 
Danmark og lange ventetider 
før dette, låst inde i kældre 
under hospitalet i op til fl ere år 
langt op i sidste århundrede.

Dog var det fælles tema, det 
nye mantra, som spreder sig 
som steppebrand, om en dør 
ind og en ud….. den var alle-
rede nået til Færøerne – hvilket 
også landets sundhedsminister 
Aksel Johannesen sluttede da-
gen af med…. Læs mere om 
dette i det Norske bidrag i bla-
det.

Efter en lang og spændende 
dag, var vi inviteret på grill af-
ten hos Signa i hendes private 
hjem – det krævede dog en 
længere busrejse til en anden 
del af Færøerne, Vestmanna.
Men vejret på Færøerne er 
uforudsigeligt og det væltede 
ned med regn netop denne af-
ten…. Men hjemmet blev åbent 
og bøfferne stegt….. og hyg-
gen kunne ingen vejrudsigt 
spolere.
Sanghæfterne blev fundet frem 
og guitaren stemt… og de nor-
diske sange blev udfoldet på 
en ikke altid velklingende tone, 
men med stor begejstring.

Hjemturen…………. Vil jeg nok 
kalde nervepirrende, grænsen-
de til uforsvarlig kørsel….. bus-
sen hentede os og tog os med 
over en meget smal og meget 
lille bro, kun beskyttet af et lille 
og tyndt jernhegn før et lod-
ret fald mange meter ned i en 
fos…. Fosseringen af denne bro 
skete kort fortalt til sidst, i stor 
tempo med det ene hjul ude 
over kanten og med jernheg-
net skrabende langs bus siden 
og med skrigende passagerer, 
en oplevelse jeg tror de fl este 
gerne ville have undværet.

Lørdag morgen var vi igen i 
gang i Nordens Hus, denne 

gang var det de andre nordiske 
lande der skulle bidrage med 
nyt fra hjemlandet.

Norge startede og de lagde en 
linje som blev dagen tema – er 
det nu den rigtige beslutning 
med en dørs politik……

Deres erfaringer bød på at de-
res behandling var fl yttet fra de 
svageste borgere til de mere 
selvhjulpne borgere som havde 
energien og kræfterne til den 

opsøgende hjælp og dem som 
før havde været vores ”kerne-
kunder” var overladt til sig selv, 
i misbrug og siddende for sig 
selv i egen bolig eller på ga-
den – uden den omsorg de før 
havde fået og forventet.

Vores frygt, tror jeg, gik på, at 
det var dem som blev de store 
tabere, i den bølge som drager 
ind over os, med omsorgen der 
forsvandt og kravet om man 
selv opsøger hjælpen.
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Således beriget og med en 
opgave der skulle undersø-
ges nærmere, blev det hele 
afsluttet af et besøg på de-
res psykiatriske sygehus, 
som man kærligt kunne sige 
trængte til en grundig reno-
vering, noget som de alle-
rede lagde planer for.

Sidst men ikke mindst skulle vi 
feste, en tradition værtslandet 
står for, og vi kom alle fest-
klædt og sat til højbords fi k vi 
dejlig mad, som efterfulgt som 
traditionen byder, overrækkel-
se af gaver fra de deltagende 
lande – efterfulgt af landets 
nationalsang.

Bordets glæder blev danset på 
plads, af den Færøske tradition 
med en ”trampedans” – en hyl-
des for den gode mad…..

Da vi skulle meget tidligt op og 
med en morgenfl yver, blev det 
ikke til natteroderi for vores 
vedkomne…. 

Slutteligt vil jeg gerne takke 
de danske deltagere, for deres 
støtte og deltagelse for egen 
regning.
Men ikke mindst de andre nor-
diske lande for deres samvær 
og Færøerne for det fantastisk 
fl otte arrangement som fyldte 
vores dage.
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Må alle land gjøre samme feil?
Af Are Saastad, Oslo Norge

- Det eneste rette er å slå sammen psykiatrien og somatikken på Færøyene. Det mener 
både sundhetsministeren og øverste ansvarlige psykiater i Tórshavn. Er Færøyene i 
ferd med å begå samme feil som i resten av Norden – og ikke minst, som i Oslo?

Ledende overlege på psykiatrisk hospital Tormóður Stórá (t.v) og Færøyenes sundhedsminister 
John Johannessen er skjønt enige om at pasientene utelukkende vil tjene på at psykiatrien slås 
sammen med somatikken i øyriket.

Forrige fredag var det tredje dag av Nordisk Treff på 
Færøyene. Våre gode fagforeningskolleger i PFP av-
holdt stor konferanse i det fantastiske Nordens Hus 
i Tórshavn. Konferansen var åpen, og ble besøkt av 
“alle” som betyr noe i færisk psykiatri. Først ut var og 
sosialministeren, Rósa Samuelsen, før øverste leder for 
psykiatrisk hospital slapp til. Både ansatte og pårøren-
de i psykiatrien hadde gode og innsiktsfulle  foredrag. 
Dagen ble avsluttet av et engasjert innlegg fra landets 
sundhedsminister (fl ott tittel!).

Offi siell åpning ved den allestedsnærvæ-
rende og dyktige lederen for Føroya Psy-
kiatrifelag (PFP), Kerstin Rasmussen.
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Nordens Hus, bygget av de nordiske landene i felles-
skap, sto ferdig i 1983, men framstår fortsatt forun-
derlig nytt, vakkert og moderne. Huset ga en fantastisk 
ramme for fredagens store psykiatrikonferanse.

- Færøyenes psykiatri er or-
ganisert i tre søyler, hospital-
psykiatri, distriktspsykiatri og 
sosialpsykiatri, fortalte overle-
ge Tormóður Stórá. Deretter slo 
han kort og brutalt fast følgende:
- Dette har vist seg å være en 
katastrofe. Dette er ikke nivåer 
som samarbeider.

Som tilhørere ble vi sittende 
å lure på hva som var så ka-
tastrofalt. Færisk psykiatri er 
liten, men framstår relativt 
godt bygget ut – om nedslitt. 
Vi har møtt mange engasjerte 
fagfolk, som er stolt av det de 
gjør. Mener psykiateren det ik-
ke er noe å være stolt av, ingen 
ting å ta vare på?

Stórás løsning på katastrofen 
han ikke utdypet, er å legge all 
psykiatri sammen med Lands-
sykehuset, altså somatikken. 
Ikke bare det: Det må etter 
overlegens mening etableres et 
felles akuttmottak for somatisk og psy-
kiatrisk skadde. Han proklamerte 
til og med følgende:

- Vi skal ha én dør inn på Færøyene.

Da spør jeg: Har et felles akutt-
mottak for så ulike ting som 
trafikkskadde og psykotiske 
noensinne  vært vellykket ut-
prøvd noen steder i verden? Jeg 
vet det har vært diskutert, og til 
og med ble en slik løsning fore-
slått av Akers direktør Maj-Len 
Sundin i slutten av 90-årene. 
Men hvordan skulle en slik dør 
egentlig se ut? Ingen hadde 
svaret. Det lot seg ikke løse. 
Det ble med forslaget.
Overlegen, som før øvrig hadde 
mange gode tanker om rehabli-
tering (recovery) og behov for 
holdningsendring i psykiatrien, 
kunne fortelle at han hadde 
hatt stor nytte av å besøke an-
dre land forut for sin anbefaling 
om sammenslåing. Blant annet 
hadde han vært i Norge. Un-

Sosialminister Johannesen med innlegg om psykiatrien 
i Tórshavnavisa "Sosialurin", på trykk samme dag som 
konferansen i Nordens Hus. Retorikken bak en sammen-
slåing av psykiatri og somatikk er den samme som vi 
har hørt lenge i Norge, og erfart følgene av. Hvem har 
politikerne og psykiaterne på Færøyene snakket med 
når de har vært på studiebesøk her til lands?

dersøkelsene hadde overbevist 
ham om at en samling av psyke 
og soma nå var det eneste rette 
for Færøyene.
Og da spør jeg igjen: Hvem 
snakket Tormóður Stórá med 
da han besøkte Norge? Snakket 
han med ansatte i psykiatrien, 
med brukerne – eller snakket 
han med den nye tids psykia-
tripaver som har slått seg opp 
på den politisk korrekte insti-
tusjonsfi endtligheten – og te-
oretikerne i Helsedirektoratet? 
Eller – huttetu – snakket han 
med lederne for Oslo univer-
sitetssykehus, der sammen-
slåingstanken jo er gått dem 
fullstendig til hodet? Se så bra 
det går for tiden!
- Vi er kommet langt i psy-
kiatrien her på Færøyene, sa 

sundhedsminister John Johan-
nessen i sitt innlegg. – Vi har 
fått på plass en ny lovgivning, 
vi har etablert en barne- og 
ungdomspsykiatri og nå går vi 
i gang med å endre de fysiske 
rammene. Færøyenes samling 
av psykiatri og somatikk sen-
der et signal om at vi vil stig-
matiseringen av psykisk syke 
til livs, og at vi vil forebygge 
sykdom, sa sosialdemokraten 
Johannessen.
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Det er liten tvil om at det var 
overbeviste myndighetsperso-
ner vi hørte.
Man skal være svært forsiktig 
med å pådytte andre sine er-
faringer, og spesielt skal man 
nok være det overfor andre 
land og kulturer. Alle land har 
sine særegenheter, og det som 
er galt i Norge, kan selvfølgelig 
være bra på Færøyene.
Jeg tror mye likevel er likt. Noe 
av det som er likt, er det sta-
dige kravet om kutt i budsjet-
tene.
Vi opplevde sannheten i dette 
også for Færøyenes del, da vi 
dagen etter (Dag 4) besøkte 
det psykiatriske sykehuset – 
bygget i 1969 og nærmest ikke 
vedlikeholdt deretter.
Hvorfor forfaller psykiatrien?
Tormóður Stórá ga selv det be-
ste svaret på dette, i en utmer-
ket innføring i Færøyenes korte 
psykiatrihistorie.
Som del av Danmark, har 
Færøyene i svært mange år 
vært avhengige av å sende 
mange av sine syke dit for be-
handling. Det gjaldt i høy grad 
for sinnslidende, som etter en 
lov vedtatt av Lagtinget alle-
rede i 1890, ble sendt over ha-
vet til behandling og forvaring. 
Mange kom aldri tilbake. I 1929 
ble det bestemt av de lokale 
myndighetene at Færøyene 
måtte få sin egen psykiatri. Det 
ble deretter ført lange forhand-

- Vi har fått råd om å leggja alt under ei leiing, og eg trur det blir 
betre, sa administrerende direktør i Helse Sør-Øst til Klassekam-
pen dagen før hun fi kk styret med på å slå sammen sykehusene i 
Oslo i november 2008. Men som de fl este nå vet - bedre er det ikke 
blitt. De svakeste pasientgruppene innen psykiatri, rusbehandling, 
rehabilitering og eldre taper alltid når de ikke skjermes fra høys-
pesialisert somatisk medisin.

linger med den danske stat for 
å få dette til. Dette lyktes. I 
1934 var pengene på plass.
I siste liten skjedde likevel 
det som viser seg å være en 
vesentlig, nærmest uunngå-
elig del av all psykiatrihisto-
rie – pengene forsvant. De ble 
i stedet overført til et annet, 
godt formål. Kravet om byg-
ging av nye veier kuttet i 1934 
hull i psykiatripengesekken, og 
derved ble etableringen av en 
egen færisk psykiatri utsatt i 35 
år. Ikke før i 1969 lot det seg 
altså gjøre å reise et psykiatrisk 
sykehus i Tórshavn.
Sier ikke dette det meste? 
Hvorfor skal mennesker med 
psykiske lidelser på Færøyene 
stole på at en sammenslåing 
med somatikken, ikke vil føre 
til at pengene som nå er øre-

merket til dette forsømte fel-
tet, ikke igjen blir ført bort fra 
det? Hvem er det sannsynlig at 
vil vinne, når hjertepasienter 
og mennesker med schizofreni 
eller personlighetsforstyrrelse 
må forholde seg til det samme, 
skrinne budsjettet?
Hvor realistisk er det at en 
sammenslåing av psykiatri og 
somatikk vil føre til at ressurser 
og kompetanse går til psykia-
trien, og ikke bare fra den?
Jeg tenker: Det er lov å håpe på 
en fortsatt debatt om disse tin-
gene på Færøyene – og på at 
ikke politikere og psykiatere nå 
er i ferd med å påføre menne-
sker med psykiske lidelser en 
enda vanskeligere hverdag, i 
deres lett  naive tro på frams-
kritt gjennom fusjon.

Et av dagens beste innlegg ble 
holdt av Maria A. Hentze. Det 
var få som var uberørt etter 
hennes personlige og varme 
fortelling om egne erfaringer 
som pårørende mor i psykia-
trien. - Jeg har lært at som 
pårørende, må man gjøre som 
på fl y og først ta sin egen ma-
ske på, før man er i stand til 
å hjelpe sitt barn, sa Hentze 
blant annet. Som sykepleier i 
psykiatrien har livet som pårø-
rende også tilført henne mye. 
Hun siterte Aksel Sandemose, 
som har sagt at ”der gror nytt 
og bedre liv rundt et gammelt 
knivstikk”.
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”Med lov skal man land bygge”
 

Det er uforeneligt med ansættelse i ældreplejen, hvis man ikke 
kender forskel på dit og mit. Det er samtidig uforeneligt med dansk 
lovgivning at gøre offentligt ansatte til jaget vildt. Og det burde 
være uforeneligt med dansk retsopfattelse, hvis politiet opfordrer 
borgere til at begå strafbare handlinger.
 
Af Dennis Kristensen
Formand for FOA

 

Dagen efter at TV 2 for nylig 
bragte optagelser af en ansats 
tyveri fra en ældre i Solrød blev 
for mig en forunderlig dag.
Fra morgenstunden kunne jeg, 
mens jeg ved et nordisk møde 
i Tronheim ventede i telefonen 
på at blive interviewet i TV 2 
Nyhederne, høre et interview 
med en juraprofessor, der slut-
tede af med en fyndig salut 
om danskernes ret til at lave 
skjulte optagelser af de ansatte 
i ældreplejen: 
”I udgangspunktet er det tilladt at 
fotografere og fi lme i sit eget hjem. 
Det er rigtigt, at der i 1998 blev 
indført nogle særlige regler om 
arbejdspladser. Men i dem frem-
går det helt klart, at man tænker 
på lagerrum, butikker uden for 
lukketid og kontorer - og ikke pri-
vate hjem. Så efter min opfattelse 
gælder den almindelige regel, hvor 
det heldigvis er fuldstændig tilladt 
at gøre noget sådant inden for sine 
egne vægge.

Det var et noget overraskende 
budskab. I det mindste for mig, 
som billedligt talt faldt ned af 
stolen.
Fra FOAs side meldte vi nemlig 
efter visningen af tyveriet på 
TV 2 ud, at man ikke kan være 
ansat i ældreplejen, hvis man 
ikke lever op til den helt grund-
læggende tillid, der skal være 
mellem en ældre, der åbner 
døren til sit hjem, og en ansat, 
der skal yde personlig pleje og 
praktisk hjælp i hjemmet. Af 
samme grund kan man i vores 

øjne ikke blive ansat i ældre-
plejen, hvis man er straffet for 
berigelseskriminalitet.
Ældreplejen har med nogle af 
de svageste danskere at gøre, 
og derfor skal tilliden i sagens 
natur være ubetinget.
Samtidig udtrykte vi bekymring 
over, at brugere af den offentli-
ge sektor griber til selvtægt ved 
at iværksætte ulovlig tv-over-
vågning af offentligt ansatte.

TV-overvågningsloven er 
prisværdig klar på 
det punkt.
Danskerne kan installere alt 
det overvågningsudstyr inden-
for hjemmets vægge, som vi 
lyster, men fungerer hjemmet 
også som arbejdsplads for an-
dre, så skal de, der kommer 
udefra, være orienteret om 
overvågningen. Hjemmehjæl-
pere er endda direkte nævnt i 
lovens forarbejder som en fag-
gruppe, der har ældres hjem 
som arbejdsplads.
Hvis den, der udførte det fi l-
mede tyveri, ikke var i den æl-
dres hjem i tjenstligt ærinde, så 
fungerede hjemmet i den situa-
tion ikke som arbejdsplads og 
tv-overvågningen af det, der i 
så fald i mine øjne må være et 
regulært indbrud, var lovlig.
Til gengæld har tv-overvågnin-
gen af de af den pågældendes 
kolleger, som i tiden før opta-
gelsen, har været i hjemmet i 
tjenstligt ærinde, været ulov-
lig. Ifølge den ældres søn har 
tv-kameraet kørt i 10 timer om 

dagen i længere tid – måske op 
til et par måneder. I den tid er 
der foretaget ulovlig overvåg-
ning af et ukendt antal ansatte 
i ældreplejen i Solrød.
Jeg må medgive, at det kan 
være svært at finde rundt i 
lovgivningen og ændringer af 
lovgivning, som er foretaget 
gennem tid. Til gengæld gjorde 
justitsministeriet og Datatilsy-
net sig den ulejlighed i 2008 
at udsende en meget letlæst 
pjece om reglerne for tv-over-
vågning. I den hedder det 
blandt andet: ”Hvis en person 
som led i sit arbejde (ansat af 
hjemmets ejer eller andre) og 
mod betaling fast eller mere 
regelmæssigt udfører arbejde 
af en vis varighed i et privat 
hjem, vil det private hjem imid-
lertid skulle anses som den på-
gældendes ”arbejdsplads”. Det 
betyder, at oplysningspligten 
gælder. Det kan f.eks. være en 
hjemmehjælper, en hjemmesy-
geplejerske eller en (eventuelt 
fastboende) hushjælp.”
Det er for mig ganske klar ta-
le.
Ansatte, der tv-overvåges i ar-
bejdstiden, skal vide det. Men 
det var absolut ikke indlysende 
for alle i løbet af den forunder-
lige dag.
Og når oven i købet en meget 
velrenommeret juraprofessor 
udtalte, at det ulovlige var lov-
ligt, så måtte det naturligvis 
give anledning til, at seerne 
måtte undre sig såre over FOA’s 
synspunkter.
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Senere på dagen udsendte 
Dansk Folkepartis Martin Hen-
riksen en pressemeddelelse, 
der slår fast, at borgere frit 
kan installere tv-overvågning, 
uanset om de modtager hjem-
mehjælp eller ej.
Det var med andre ord i mod-
vind og op ad bakke på en 
punkteret cykel at skulle frem-
føre FOA’s synspunkter i løbet 
af dagen om det ulovlige i at 
foretage skjulte optagelser, når 
et privat hjem fungerer som en 
arbejdsplads.
Men pludselig skiftede vindret-
ningen, cyklen blev pumpet og 
styret vendte ned ad bakke, da 
jeg samme dag skulle medvirke 
i TV 2 Nyhedernes 19-udgave.
TV 2 havde angiveligt lavet et 
nyt interview med juraprofes-
soren, men havde kasseret 
optagelserne, fordi meldingen 
nu ikke længere stemte med 
morgenens udtalelser. I stedet 
blev udsendelsen indledt med 
meddelelsen om, at justitsmi-
nisteriet havde oplyst, at det 
er ulovligt at bruge skjult tv-
overvågning, når et privat hjem 
fungerer som arbejdsplads.
TV 2 ville ikke korrigere morge-
nens interview med juraprofes-
soren. Redaktionens opfattelse 
var angiveligt, at det blot ville 
forvirre seerne, hvis det kom til 
at fremgå, at FOA’s opfattelse 
af lovgivningen er korrekt og 
juraprofessorens opfattelse er 
forkert. Jeg troede ellers indtil 
da, at sætningen ”lov er lov, 
og lov skal overholdes” var 
ganske udbredt i den danske 
befolkning, men måtte altså 
leve med at have ret uden at 
få ret. Egentlig en lidt spøjs si-
tuation.
Og samtidig i mine øjne en 
lidt overraskende fortolkning 
af det ofte anvendte udtryk 
om blandt andre TV 2’s public-
service-forpligtelse, som jeg 
i min uvidenhed troede, også 
måtte indebære pligt at for-
midle korrekte informationer 
til danskerne.

TV 2 hæfter naturligvis ikke for 
eksperters udtalelser, men så-
dan bare at springe helt over, 
at justitsministeriets oplys-
ninger i aften-nyhederne reelt 
underkendte et indslag i mor-
gen-nyhedernes, er alligevel 
lidt overraskende – om ikke 
for andre, så i det mindste for 
mig.
I løbet af den forunderlige dag 
blev det lokale politi citeret for 
i en eller anden udstrækning at 
have godkendt den ældres søns 
opsættelse af et skjult kamera. 
Der faldt jeg så for anden gang 
den dag ned af stolen. Jeg har 
fortsat svært ved at tro, at po-
litiet har udtalt sig, som de bli-
ver citeret.
Det burde i en retsstat være 
udelukket, at politiet accepte-
rer, opfordrer til eller ligefrem 
aftaler et lovbrud begået af en 
borger, der har henvendt sig 
for at få politiet til at tage sig 
af en mistanke om en kriminel 
handling.
Naturligvis skal politiet selv ef-
terforske anmeldelser af mis-
tanke om tyverier fra ældre og 
svage borgere. Og det helt uaf-
hængigt af det stjålnes værdi.
Det er først og fremmest en 
direkte mishandling af en på-
rørende, hvis politiet ikke vil 
efterforske en sådan mistanke, 
men det er samtidig også helt 
urimeligt overfor de mange øv-
rige ansatte i den pågældende 
kommunes ældrepleje, som 
dermed kommer under kollek-
tiv mistanke – uden at vide det 
– for at være kriminelle i deres 
arbejdsdag.
Mens jeg dagen efter den for-
underlige dag fl øj fra Tronheim 
til Bornholm for at deltage i 
Folkemødet, bekræftede Ju-
stitsministeriet overfor FOAs 
presseafdeling, at de ansatte 
skal være informeret, hvis der 
foretages tv-overvågning: ”Der 
er ikke nogen mulighed for at 
dispensere fra skiltnings-kra-
vet,” sagde fuldmægtig i Straf-
feretskontoret Esben Haugland 
til foa.dk.

Han afviste samtidig, at politiet 
skulle kunne give en borger lov 
til i hemmelighed at fi lme en 
ansat i arbejdstiden.
 
På nudansk må tv-overvåg-
ningslovens tekst, forarbejder-
ne til loven og justitsministeriets 
udmeldinger til TV 2 og til FOA 
vel kunne formuleres nogen-
lunde således: Så må den ged 
være barberet.
 
Og dog!
Da jeg landede i Rønne, rin-
gede en kollega og fortalte, at 
Venstre og Dansk Folkeparti 
nu ifølge TV 2-Nyhederne vil 
lovliggøre brugen af skjult tv-
overvågning i private hjem, 
der fungerer som en arbejds-
plads.
 
Det er vel efterhånden ikke 
længere nogen hemmelighed, 
at de to partier ikke ligefrem 
elsker de offentligt ansatte.
 
Og det er netop dét, der er es-
sensen i debatten om tv-over-
vågning.
 
Offentligt ansatte, og dermed 
også ansatte, der udfører ar-
bejde i private hjem, har præcis 
samme beskyttelse mod skjult 
tv-overvågning på arbejdsplad-
sen, som alle andre lønmodta-
gere i dette land har.
 
Den beskyttelse vil de to partier 
nu fratage de offentligt ansatte. 
Nu skal de til at være anden-
rangs arbejdskraft på arbejds-
markedet.
 
Forhåbentligt slår tilstrækkeligt 
mange på Christiansborg koldt 
vand i blodet.
 
Det må være hævet over en-
hver tvivl, at mistanke om 
tyverier fra ældre skal efterfor-
skes. Skyldige skal naturligvis 
straffes, men offentligt ansatte 
skal ikke gøres til jaget vildt på 
deres arbejdsplads.
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FOAs hovedbestyrelse har be-
sluttet at arbejde for, at med-
lemmerne skal have frit valg 
af, hvem der skal investere 
medlemmernes opsparing til 
alderspension.

Beslutningen er så vidt vides 
den første af sin art, når det 
gælder arbejdsmarkedspen-
sionerne. FOAs medlemmer 
vil i fremtiden kunne vælge 
mellem fi re og otte andre for-
mueforvaltere end Pen-Sam, 
der administrerer FOA-med-
lemmernes pension i dag. Be-
slutningen om frit valg drejer 
sig kun om alderspensionerne. 
FOA ønsker at bibeholde den 
solidariske dækning, når det 
eksempelvis gælder dækning 
ved invalidering, kritisk sygsom 
og dødsfald.
 ”Jeg ser det som en natur-
lig og løbende proces at til-

FOA ønsker frit valg for alderspension

byde medlemmerne større og 
større valgfrihed,” siger FOAs 
forbundsformand Dennis Kri-
stensen.
 
”Vi har et unikt forbruger-de-
mokrati i Pen-Sam. Vi har for 
år tilbage givet individuelle mu-
ligheder i pensionen med vores 
Flexions-ordning. Og nu giver 
vi individuelle muligheder og 
rettigheder, når det drejer sig 
om at få pengene til at yngle. 
Det sker samtidig med, at vi 
fastholder solidariteten, der er 
en hjørnesten i arbejdsmar-
kedspensionerne,” siger Dennis 
Kristensen.
 
Han afviser ikke, at utilfredse 
PenSam medlemmer har pres-
set på for at få lov til at investe-
re deres pension andre steder 
end PenSam.
 

”Det er selvfølgelig helt i orden, 
at medlemmerne interesserer 
sig for deres pensions-forrent-
ning. Og hvis medlemmerne nu 
kan gå ud og hente en bedre 
forretning, end vi kan i Pen-
Sam, så sætter det naturligvis 
os andre under pres. Det ser 
vi kun frem til. I sidste ende 
er ambitionen, at medlemmer-
ne skal have de bedst mulige 
pensioner og den bedst mulige 
forrentning,” siger Dennis Kri-
stensen.
 
Det er endnu ikke besluttet, 
hvem der bliver de op mod ot-
te eksterne formueforvaltere, 
som medlemmerne kan vælge. 
Det vil være afgørende, at for-
valterne er underlagt Finanstil-
synets tilsyn på samme vis som 
PenSam er det.

Mange får udbetalinger før pensionsalderen
De fl este sætter lighedstegn 
mellem pensionsordning og 
alderspension. Men rigtig 
mange får gavn af de andre 
ydelser, som er en del af pen-
sionsordningen. 
 
Nye tal viser, at en fjerdedel af 
PenSam’s kunder kan forvente 
at komme på førtidspension el-
ler dø før pensionsalderen. For 
hver fi re kunder er det altså 
kun de tre, der kommer til at gå 
på pension direkte fra arbejds-
markedet. Resten af kunderne 
lever enten ikke længe nok, 
eller også bliver de tilkendt 
førtidspension før pensionsal-
deren.
 Mænd har størst risiko for at 
dø før pensionsalderen, mens 
kvinder især har stor risiko for 
at komme på førtidspension. 
Heldigvis giver pensionsord-
ningen en udbetaling i begge 
tilfælde. 
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Note: Tallene viser hvor sandsynligt 
det er, at en 30-årig kunde i PenSam 
kan gå på alderspension som 67-årig 
uden at dø eller have fået førtidspen-
sion inden da. Nogle af de kunder, 
der dør før pensionsalderen, var på 
førtidspension forinden. 

Stor andel af kunderne får også udbetaling ved kritisk sygdom
Foruden udbetalinger ved invaliditet og dødsfald får rigtigt mange kunder også gavn af forsikrin-
gen ved visse kritiske sygdomme. Her kan omkring hver fjerde kunde forvente at få en udbetaling 
i perioden fra de er 30 til 65 år. 

Pensionsordningen er et sikkerhedsnet hele livet
Tallene viser, at pensionsordningens forsikringsdækninger ved død, sygdom og invaliditet kom-
mer til at spille en vigtig rolle for mange. Det understreger, at en arbejdsmarkedspension er et 
økonomisk sikkerhedsnet hele livet igennem. 

 
Udbetaling ved førtidspension

• Månedlig førtidspension fra PenSam
• Engangssum ved førtidspension på 130.000 efter skat
 
Udbetaling ved død før pensionsalderen

• Gruppelivssum på 425.000 kr. efter skat
 
Udbetaling hvis man får en kritisk sygdom

• Sum ved kritisk sygdom på 100.000 kr. efter skat
 
Beløb og dækninger afhænger af pensionsordning, valg og størrelsen af indbetaling.
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Sommeren er sammenligningernes tid og Økonomisk Ugebrev tager hul på sæsonen 
i næste nummer.
 
Med overskriften ”Top 25 pensionsselskaber - afkast, omkostninger, investeringer” skyder Økono-
misk Ugebrev endnu en runde sammenligninger af pensionsselskaber i gang. PenSam forventer 
at optræde i artiklerne. 

2011 viser samme gode takter som 2010 
PenSam kom ud af 2010 med et godt afkast samtidig med, at kunderne fi k nogle af markedets 
bedste kontorenter. Tallene for 2011 viser samme gode takter og PenSam forventer igen at se 
gode resultater af de seneste år intense arbejde med at skabe det bedst mulige udgangspunkt 
for PenSam Liv i fremtiden. Der gjort følgende:
• Aktieinvesteringerne er blevet øget betragteligt, vi har øget investeringerne i kreditobli-  
 gationer i Europa og USA, og vi har øget investeringerne Emerging Markets statsobli-
 gationer. 
• Etablering af et investeringsfællesskab – hvilket har givet en lavere risiko og et større 
 investeringspotentiale. 
• Investeringerne er overladt til eksterne forvaltere. Her er tilsyn og opfølgning blevet 
 strammet. 
• Vi har rustet os til kommende EU-krav (Solvens II), som indeholder krav om, at pensi-  
 onsselskaberne sikrer kundernes penge. 

Sikrede kundernes pensioner
Som PenSam tidligere har udtalt, så er det rigtigt, at PenSam Liv ligger i bunden af listen, når 
man sammenligner pensionsselskabers afkast over en årrække. Alt efter perioden er der forskel-
lig ting der gør sig gældende.
 
Under fi nanskrisen var det vigtigt for PenSam at sikre kundernes penge. Vores fokusering på at 
leve op til vores forpligtelser overfor kunderne betød et lavere afkast i 2008 og 2009.
 
- Oktober 2008 ramte fi nanskrisen alle. Tab på aktier og andre investeringsaktiver betød et nega-
tivt resultat for året. Det tabte fi k PenSam Liv ikke indhentet i 2009, fordi vi solgte ud af de krise-
ramte aktier i starten af året. For at sikre kundernes pensionsopsparing mod fortsat fi nansiel uro 
var det på forhånd besluttet, hvor stor en andel af de ikke forbrugte buffere, der kunne anvendes, 
førend der skulle reduceres i investeringsrisici – i praksis ved at sælge aktier. Denne grænse blev 
nået i foråret 2009, og risikoen for at aktierne ville falde yderligere i værdi gjorde, at salget blev 
iværksat. Kort tid efter steg aktierne med den konsekvens, at PenSam Liv ikke i samme grad som 
resten af branchen fi k del i kursstigningerne resten af året, forklarer Benny Buchardt Andersen, 
investeringschef i PenSam. 

Fokus på fremtiden
Det, der er sket i fortiden, kan PenSam ikke at ændre på. Vi ser fremad, og det glæder os at vi 
nu kan se, at de initiativer der er sat i værk for at sikre et tilfredsstillende afkast har slået i gen-
nem i 2010 og at der er lige så gode takter for 2011. 

Flere sammenligninger 
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PenSam og Danmarks største forsikringsmægler, Willis, søsætter i samarbejde med 
kommuner over hele landet et stort forebyggelsesprojekt, Din Stifi nder, der skal 
nedbringe sygefraværet og antallet af førtidspensioneringer.
 
Sygefraværet blandt medarbejderne kan være ganske dyrt for en kommune – specielt langtidssy-
gemeldingerne. Dertil kommer, at langt sygefravær skaber en betydelig risiko for at blive udstødt 
af arbejdsmarkedet. Med Din Stifi nder er der nu en model, som via en tidlig koordineret indsats, 
sikrer den syge medarbejder hurtig hjælp og vejledning i forhold til rettigheder og forsikringer 
samt hurtig behandling eller genoptræning. 
 
Din Stifi nder er bygget op efter en såkaldt Fair Share model, hvor samarbejdsparterne – den en-
kelte kommune, Willis og PenSam – deles om udgifter såvel som fordele i form af opnåede bespa-
relser. Willis og PenSam bidrager med hver deres socialrådgivere og forsikringsspecialister. Willis 
stiller desuden værktøjet Fair Share modellen til rådighed.
 
Projektet kommer til at køre over to år, og retter sig mod ansatte fra FOA faggrupperne med en 
arbejdsmarkedspension i PenSam. 

Rådgivning hele vejen 
Allerede nu har syv kommuner – Rødovre, Billund, Rudersdal, Langeland, Morsø, Holstebro og 
Guldborgsund – tilsluttet sig projektet, og endnu fl ere venter i kulissen.  
 
Det konkrete mål med projektet er at nedbringe kommunernes sygefravær med 15 procent og 
dermed udskyde potentielle førtidspensioneringer. Det nås gennem en tidlig indsats overfor med-
arbejdere med særlige sygeforløb, en indsats som indbefatter case management og uvildig læ-
gefaglig vurdering.
 
Konkret vil der ske det, at den sygemeldte efter 14 dage vil blive kontaktet af sin leder, som til-
byder medarbejderen at blive optaget i Din Stifi nder projektet. Inden for 24 timer bliver den 
sygemeldte forbundet med en personlig tovholder, som i form af rådgivning, afklaring og evt. be-
handling hjælper den syge gennem hele forløbet og tilbage på job.
 
Willis og PenSam har indgået samarbejde med Falck Healthcare, som bistår med et behandlings-
system, hvor lægefagligt personale tager sig af den første kontakt til henviste, sygemeldte med-
arbejder og herefter vurderer, om videre behandling er nødvendig og i så fald hvilken. 

Alle betaler – alle vinder
Resultaterne af Din Stifi nder projektet skal bevise, at med fælles indsats vinder alle – individ som 
kollektiv. 
 
- I Rødovre Kommune er der stor opmærksomhed på at forebygge og begrænse sygefravær, og 
Stifi nder projektet er en ekstra støtte til de medarbejdere, der bliver ramt af sygdom. Vi ser det 
som en win-win situation; vi vil som arbejdsgiver gerne have medarbejderne tilbage på jobbet, 
hvis de er syge, og medarbejderne vil selvfølgelig gerne blive raske. Det er vigtigt at gå forrest 
og vise, at vi påtager os et socialt ansvar som arbejdsgiver og myndighed, udtaler kommunaldi-
rektør i Rødovre Kommune, Per Ullerichs.
 
Den enkelte medarbejder får et bedre liv og fastholder en position på arbejdsmarkedet, kom-
munen sparer udgifter til sygefravær, forsikringsselskabet sparer udgifter til evt. hensættelser til 
betaling af arbejdsskader, offentlige myndigheder sparer udgifter til sagsbehandling og førtids-
pension og PenSam sikrer bedre pensioner til alle sine kunder, fordi der bliver færre, som skal 
have udbetalt førtidspension.

 

Din Stifi nder skal reducere 
sygefravær i kommunerne 
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Orientering fra Fællestillidsrepræsentant  
Af Bent Lykke Sørensen

Nyt fra HMU Psykiatri og Social Region Midt Jylland

Konstituering af nyt Hoved-
MED udvalg for Psykiatri og 
Social og drøftelse af Hoved-
MED udvalgets opgaver, vir-
ke og mødeaktivitet.

Der er hvert 2. år valg/udpeg-
ning til HMU og i den forbindel-
se har der været en optælling 
af de medarbejdere, som er i de 
forskellige organisationer.
For FOA´s vedkommende be-
tød det at FOA får 6 pladser i 
det nye HMU hvor vi i det gamle 
HMU kun havde 4 pladser.

De 2 ekstra pladser som FOA 
fi k, blev besat med Jesper Pris-
korn fra FOA Århus og Kirsten 
Karred Larsen fra FOA Viborg 
og for de øvrige 4 pladser var 
der genvalg / genudpegning. 
Det er Bent Lykke Sørensen, 
Risskov. Susanne Rasmussen, 
Randers. Hanne Elkjær, 
Herning. Der mangler pt. at bli-
ve udpeget 1 plads for FOA.  

Der skal i henhold til udvalgets 
forretningsorden ske valg af 2 
næstformænd, som vælges af 
og blandt medarbejderrepræ-
sentanterne. Den ene næst-
formand vælges blandt de 
medarbejderrepræsentanter, 
der er ansat på de sociale til-
bud. Den anden næstformand 
vælges blandt de medarbejder-
repræsentanter, der er ansat i 
behandlingspsykiatrien.

Der var genvalg af 2 næstfor-
mænd blev Mats Sommer og 
Bent Lykke Sørensen. 

Godkendelse af kommissori-
um for Hoved-MED udvalgets 
permanente underudvalg for 
sikkerhed og sundhed/arbejds-
miljø og valg af 2 medarbejder-
repræsentanter til udvalget.
Der var genvalg af 2 medarbej-
derrepræsentanter blev Mats 
Sommer og Henrik Ørskov. 

Forebyggelses- og trivselspoli-
tik for Psykiatri og Social. 
Der er nu aftalt en Forebyg-
gelses- og trivselspolitik for 
Psykiatri og Social Region Midt 
Jylland og politikken vil blive of-
fentliggjort efter sommeren.

Økonomi
Der er indgået en økonomiaf-
tale for Region Midt Jylland med 
staten og vi er forsat
finansieret af bloktilskud og 
satspulje midler, selv om der er 
et stort ønske, at vi kommer 
på fi nansloven snarest.
Bo Johansen har på sidste RMU 
møde udtalt at psykiatrien sta-
digvæk halter væsentligt bag-
efter på økonomien, i forhold 
til somatikken.

Marsterplanen for 
Aarhus Universitets-
hospital Risskov
Den 1/9 – 2011 skulle de nye 
afdelinger være på plads i Ris-
skov og i efteråret 2011 vil der 
blive afholdt valg til TR for FOA i 
den østlige del af Region Midt
Jylland. 

God Sommer til alle.
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FOA Psykiatrien
referat d. 03.05.11.

  
1. Godkendelse af referat 
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt
       
3. Hjemmesiden – tjek lige det nye look
Layoutet blev rost og så kom snakken ind på Lokalaftaler – som medførte en længere snak om 
de af regionens, der skulle fornyes i efteråret og kommunen som helt havde droppet lokalaftaler 
og kun gik ud efter OK
  
4. Aktiviteter
Nordisk Træf bliver en noget pebret fornøjelse – Ledelsen har mod al forhistorie, droppet at støtte 
– både centralt som decentralt. Dette fi nder vi problematisk at man ikke vil støtte et sådan ar-
bejde for nuværende – men vi håber det er en engangsforteelse og man i fremtiden vender til-
bage med økonomisk støtte, som for frihed til at deltage. Kostprisen minus tilskud fra klub mm 
blev 4700,- kr plus olietillæg – samt feriedage for de fl este. Jeg syntes det trods denne pris – er 
fl ot der er 7 kollegaer der deltager. 

Kursusaktiviteter med sosu klubben skabte endnu engang diskution – hvad mener vi der skal 
støttes og hvad er arbejdsgiverforpligtigelse at støtte – enigheden har stor – men når ass klub-
ben udbyder og sender kursusmaterialle til vores medlemmer kan man ikke fortænke dem i at 
de søger deltagelse – vi støtter som ass klubben op til 2 deltagerere – men ikke fl ere. ( NADA 
– KURSUS)

5. Bogholderens punkt
Status er blevet udsat – bogholderen havde slettet programmet ved en fejl og skulle taste alt ind 
igen – vi afventer derfor at få en status som eftersendes.

6. Generalforsamling
Evalueringen var gennemgående positiv og vi kan nok ikke forvente det store fremmøde- heller 
ikke i fremtiden – men dem som kommer, er aktive og holder os i ørene. 
Spørgeskemaerne blev gennemgået og der fremkom fl ere aktiviteter som vi vil igangsætte – Jør-
gen Nygaard vil være tovholder på en eftermiddags undervisningsserie om vores egne specialer 
– Retspsyk. – KISS mm – dette vil foregå over vinterperioden.
Peter Bugge blev tovholder på en lille tur til Horsens statsfængsel og en tur til Århus arresthus.

7. Evt.

jp
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Medlemsændringer
Hver gang der sker ændringer i dit navn, adresse, telefonnummer, stillingsbetegnelse eller skift af ar-
bejdsplads, bedes du meddele det til FOA-Psykiatri.

NAVN  __________________________________________________ CPR-NR. __________________________________

ADRESSE  ________________________________________________ POSTNR. /BY ______________________________

TLF. NUMMER  ____________________________________________ NYT TLF. NR. _______________________________

NY ADRESSE  _____________________________________________ POSTNR. /BY ______________________________

NY ARBEJDSPLADS  _______________________________________ DATO ____________________________________

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Fartgrænser
En betjent holdt i siden af motorvejen og ven-
tede på at fange fartbøller, da han ser en bil, 
der snegler sig af sted med 45 km/t.
Han tænker ved sig selv, ”Denne bilist er næ-
sten lige så farlig som én der kører for stærkt!” 
Så han tænder blinkene og vinker bilisten ind til 
siden.
Da han går hen mod bilen, bemærker han at 
der sidder 5 gamle ...damer i den: 2 damer på 
forsæderne og 3 bag i, med opspilede øjne og 
hvide som spøgelser. 

Den forvirrede fører af bilen sag-
de til betjenten, ”Jeg forstår ikke 
helt?
Jeg kørte præcis det jeg måtte! 
Hvad er der galt med det?”
”Frue”, svarer betjenten, ”De kør-
te ikke for stærkt, men de bør 
vide at det også kan være farligt 
for andre bilister når De kører for 
langsomt.” 
”Kører for langsomt? Jamen be-
tjent, jeg kørte præcis det der står 
på skiltet: 
45 kilometer i timen!”, svarede 
den gamle dame lidt stolt. 
Betjenten, der havde svært ved at 
lade være med at grine, forklare-

de hende, at ”45” var nummeret 
på motorvejen, ikke fartgrænsen. 
Den lidt forlegne dame kunne hel-
ler ikke lade være med at grine, 
og takkede betjenten for oplys-
ningen. 
”Men før De kører, frue, bliver jeg 
nød til at spørge - Er alle her i bi-
len OK? Disse damer virker noget 
rystede og har slet ikke sagt et 
pip på noget tidspunkt,” spurgte 
betjenten bekymret. 

”Nåh - de har det godt igen om et 
par minutter. Vi kommer lige fra 
hovedvej 210!”
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FOA-PSYKIATRI'S TILLIDSVALGTE

FOA-PSYKIATRI
SKOVAGERVEJ 2     8240 RISSKOV      7789 3281      FAX 7789 3289

TIL LIDS VALGTE UNDER FOA ÅRHUS AFD.

Du skal melde arbejdspladsskift 
til FOA-Psy ki a tri 
og/eller FOA-afdelingen

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

Har du noget, du ger ne vil have 
med i bladet -eller noget du øn-
 sker, vi skal skri ve om - så kon takt 
os 

Er der ikke nogen på kontoret, så 
læg besked på te le fon sva re ren - vi 
rin ger!

BESTYRELSEN

Formand: 
Jesper Priskorn

Næstformand:
Britt Graabæk

Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Bent Lykke Sørensen
Jørgen Nyegaard

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

Region Midtjylland – Vestlige del
Fællestillidsrepræsentant:
Hanne Elkjær Mob: 7847 4516 
Mob: 7847 4625     

Århus Universitetshospital - Risskov
Almenpsykiatrisk afdeling N
Jesper Priskorn  
Tlf.: 7789 3281 Mob: 20 29 1819
  
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  Mob: 51 57 66 35

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

Kommunerne
Århus
Fællestillidsrepræsentant Mag. 1
Britt Graabæk Tlf.: 8742 2950 
Mob: 2920 9495
Lokal Psykiatrien Mag. 1
Nord: Britt Graabæk  Tlf.:  8742 2950
Syd: Allan Øhlenschläger Tlf.: 8742 2380 
Vest: Christina R. Thomsen Tlf.:  7789 6150
Centrum: 
Christian Degn Gerlings Tlf:   5157 6519
Socialpsykiatri MAG. 1
Tuesten Huse
Atriumhuset

TR Anette Møller  Tlf: 7789 6030
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

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

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


