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Regionerne og dermed psykiatrien fattes penge
- men hvad med sikkerheden?
Af formand Jesper Priskorn
Dette har stor betydning i dagligdagen, hver en
krone må vendes og da økonomien er langt ud til
det yderste led – er det den enkelte afsnitsledelse,
der er blevet pålagt at få økonomien til at hænge
sammen – uanset hvad …. Skulle man tro …..
Der er en stigende tendens til at ansætte ufaglært arbejdskraft indenfor psykiatrien, og med det
mener jeg, elever og studerende, som indgår på
lige fod med det uddannede personale – dette er
selvfølgelig dejligt for dem, de kan tjene et supplement til huslejen og opøve noget erfaring indenfor området – men det er bestemt ikke okay
overfor kollegaerne som med stigende utryghed
møder på arbejde – Udover det er løntrykkeri og
udnyttelse af billig arbejdskraft – er det også, at
gå på voldsomt kompromis med sikkerheden……
alle undersøgelser viser, at det er indenfor de første år, at medarbejderne i psykiatrien kommer til
skade, og her er de i første linje.
Desuden har vi en aftale om, at alle nyansatte
medarbejdere, skal på uddannelse i konflikt håndtering af 5 dages varighed og have en ordentlig
introduktion til afsnittet – lur mig om disse timelønnede får det.

skal de gribe ind i konflikter på afsnittet uden den
nødvendige uddannelse – dette overlades derfor
alene til det resterende personale, hvilket er opslidende og utrykt.
Jeg finder at ufaglært arbejdskraft ikke høre til
i psykiatrien – hvor vi tværtom burde satse på
bedre sikkerhed, som også Psykiatri og social i
HMU ønsker – men er det kun blålys? - uden reelt indhold.
Jeg syntes i stedet vi skulle gøre noget ved arbejdsløsheden og ansætte et korps af afløsere
– give dem den nødvendige uddannelse og de så
var ”flyvere” på AUH – dette kan lade sig gøre og
vi vil så løbende have et korps af kvalificeret arbejdskraft til vores ledige stillinger.
Dette ville øge sikkerheden og trygheden ….. håber der er nogen der vågner op snart inden det
går galt, vi ved hvor galt det kan gå og skal det
så være økonomi og det dårlige arbejdsklima der
skal have skylden…….

Dette sætter dem yderligere i første række – og
hvad med kollegaerne – må og skal de løbe til
alarm uden den nødvendige uddannelse, må og

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.
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Vold i psykiatrien er hverdag
Godt halvdelen af de ansatte i behandlingspsykiatrien har været udsat for vold i deres
arbejde. Et alarmerende højt tal, mener FOA
og Dansk Sygeplejeråd, der i dag sætter fokus
på forebyggelse ved en fælles konference.
Slag, skub, spark og bid. Der er nogle af de ting,
som omkring halvdelen af social- og sundhedspersonalet og sygeplejerskerne er udsat for i deres
arbejde i psykiatrien.
FOA og Dansk Sygeplejeråd er chokeret over de
høje voldstal i psykiatrien, som i nogle tilfælde
også dækker over grove voldsepisoder, som det
der fandt sted i Odense tidligere på året, hvor tre
medarbejdere blev angrebet af en patient med
en kniv.
”Det er fuldstændigt uacceptabelt, at vold er så
stort et problem for rigtig mange ansatte i psykiatrien. Antallet af voldstilfælde skal ned, og vi skal
blive langt bedre til at forebygge og håndtere vold
og trusler,” siger Dorte Steenberg, næstformand
for Dansk Sygeplejeråd.

Et stort tidspres, højt arbejdstempo, alene arbejde
og arbejdsopgaver, hvor der ikke følger tilstrækkelig med ressourcer med har betydning for forekomsten af vold på arbejdspladserne.
Det skal frem i lyset, når vi taler om vold i psykiatrien, mener Dansk Sygeplejeråd og FOA.
”Det må aldrig blive en kalkuleret risiko, at man
skal udsættes for vold, når man går på arbejde.
Forebyggelse er helt afgørende. Men det handler
også om at sikre de nødvendige ressourcer og rammer for, at alle, der hver dag går på arbejde for
at sikre velfærden for os andre, kan udføre deres
arbejde sikkert. Det er også en forudsætning for, at
patienter og klienter får en god pleje og omsorg,”
siger Karen Stæhr, formand for FOAs social- og
sundhedssektor.
FOA og Dansk Sygeplejeråd holder derfor konference vold og om forebyggelse af vold i psykiatrien i Odense i dag. Målet er, at deltagerne får
mere viden om og konkrete ideer til, hvordan de
kan medvirke til at forebygge vold på deres egen
arbejdsplads, så både patienter og medarbejdere
kan føle sig trygge.

Benneweis i parken 2012
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ØJNE SOM SER I NATTEN!
Lidt kommentarer om det omkringliggende liv på hospitalsmatriklen
I april nummeret omtalte jeg den
vold der var forgået på Odense
sygehus. Samt Blåkærsgård i
Viborg. Jeg så også frem til arbejdstilsynets besøg – nu har arbejdstilsynet besøgt Risskov og
fandt ikke de store ting.......
Et retspsykiatris afsnit fik et
straks påbud. De har haft over
50 voldstilfælde alene i år. Der
var forskellige procedure der
ikke var i orden. Der var også
tilsyn på Q og P. Det fungere
alt i alt godt sikkerhedsmæssigt
???? Jeg kan dog undre mig over
at tilsynet synes det ok med 2
senge på sengestuerne, både
set i forhold til en eventuel konflikt med en psykotisk patient,
hvor man eventuelt skal lægger
bælter i sengen, som står op af
væggen. Vi skal skubbe sengen
ud, vi skal have medpatient ud
af stuen og så kan vi komme i
gang med mindst ”mulige princippet” – hvordan det så lige lader sig gøre.
Her vil jeg ikke omtale hvad der
vil ske i tilfælde af brand.
Personsikkerhedsudvalget har
dog besluttet at sengene skal
stå midt i værelset op af væggen - god beslutning. Så skal
de bare lige beslutte at der ikke
skal være 2 senge på en stue og
overbelægning
Tilbage til arbejdstilsynet, de er
jo meget opmærksomme. På 2
afsnit, spurgte de 2 personale
om hvor meget tid de brugte foran Pc’erne – de svarede mindst 2
timer. Konsekvensen var, et påbud om at vi skulle have hæve/
sænkeborder.
Meget handlingskraftigt af tilsynet – de spørger i alt 4 personer
og konkludere, at det psykiatrisk plejepersonale bruger mere
end 2 timer i gennemsnit foran
Pc’en.
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Hvis det holder vand, synes jeg
der er noget galt med organiseringen i afsnittene.
Er der 5 personale på arbejde,
giver det 10 timer foran skærmen pr. vagt + så der rapport om
morgen. Stuegang. Fællessamling over middag. Frokost pauser.
Rapport i vagtskifte m.m.
Så alt i alt, ca. 1½ - 2 timer på
møder + de 2 timer foran Pc’en
= 3½ til 4 timer uden der er patientkontakt. Det giver så hvert
personale 4 timer til at observere
og have dialog og kontakt med
patienterne.
Men det da godt at vores vagthunde (arbejdstilsynet) værner
om arbejdsmiljøet og siger vi
skal have muligheder for at stå
op og skrive. Imens passer vi
godt på de psykotiske patienter,
patienter med behandlingsdomme, surrogat arrestanter, fikseret
patienter og andre behandlings
krævende patienter, hvis vi ikke
er optaget foran Pc’en.
Der er stadig ”ansættelsestop”
for FOA-faggrupper. Der bliver
stadig kun ansat sygeplejersker
på afsnittene. Vi har i mange år
været for ”mange” FOA-grupper og man vil gerne halvt af
hver faggruppe. Det skulle give
nogle mere dynamiske behandlingsafsnit.
Så nu har man ansat en del
nye uddannede sygeplejersker,
mange uden psykiatrisk erfaring.
Mange har fået et chok i forhold
til de situationer de har oplevet,
nogen er gået ned med stress,
kun efter få måneder i jobbet.
Det er ikke den bedste start disse unge mennesker får på deres
arbejdsliv. Det er gået for hurtigt
med ledelsens model, med halv
af hver faggruppe.
En anden effekt modellen har, er
at man fravælger FOA-faggrup-

perne deres faglige udvikling ved
at frasiger dem muligheden for et
jobskifte i hospitals psykiatrien
– jeg vælger IKKE at tænke på,
at det er en afdelingsledelse med
bl.a. oversygeplejersker som har
samme grunduddannelse som
den faggruppe de kun ansætter
på nuværende og at de er medlem af den samme faglige organisation.
Vi har heller ikke fået lønstigninger (lokal løn), forklaringen er,
både samfundet og riget ( Regionen Midt) er i krise. Men hvordan
kan det så være, efter hvad jeg
har hørt, at nogen leder har fået
20 – 30 % i lønstigninger? Men
selvfølgelig så der heller ikke råd
til lønstigninger til gulvfolkene.
Og så der lige det sidste nye om
hvordan man nu ansætter.
Man har ansat sygeplejestuderende i weekendvagter, det
sidste års tid, hurra for fagligheden.
Det sidste nye er at man nu også
har ansat en assistentelev på 8
timer. Hvor er det psykiatriens
ledelse er på vej hen fagligt? Vil
man spare penge ved at ansætte
ufaglærte personaler og se højt
og flot på fagligheden? Hvad med
sikkerheden på afsnittene.
Det lidt svært at se hvor Psykiatri Ledelsen vil hen med den
nuværende udvikling – vil man
kun ansætte sygeplejersker, studerende og elever? Eller går man
efter flerfagligheden til gavn for
patienterne?
Kan være vi ses derude i natten, hvis jeg skal ha´ en pause
fra Pc’en!
De bedste hilsner fra ”øjne i natten”

Hvis du have mulighed for at bestemme
over 12,6 % af din LØN
Af Jesper Priskorn
Når der er overenskomst går vi
vældigt op i de få procenter eller
promiller der falder af og forståeligt nok – men vores pension,
den ser vi ikke på – eller mange
gør ikke……
Vores arbejdsmarkeds pension
– den pension du skal leve af når
du bliver gammel og grå …. Har
du tjekket den for nyligt ??

De fleste som er ansat i psykiatrien har en PenSam pension
– undtagelsen er tjenestemændene …… de kan selv påvirke resultatet af deres pension ved at
gå ind og vælge i flextion – hvis
du har en pension der er af ældre
dato – kan du med fordel spørge
i PenSam om det kan svare sig
at skifte til flexion, uden du behøves at gøre det.

Valget er dit – men se dog
på det – det er en kæmpe
del af din løn og det hjælper
ikke at brokke sig, når du
står ved pensionsalderen,
og tænker – det skulle
jeg have set på noget
før……..
Et godt sted at starte er på:
www. pensioninfo.dk

Sammensæt selv din pension, så den passer til dig……

Valgmuligheder i din pension

Du bør spørge dig selv, om din nye
pensionsordning svarer til de behov,
du har. Måske er det vigtigst for dig
at spare op til din alderdom, måske
vil du hellere sikre dig og din familie
bedst muligt, hvis du skulle blive for
syg til at arbejde eller dø.
Du kan påvirke din pension
Dit liv ændrer sig løbende, og må-

ske vil du gerne tilpasse din pension efter det. Det kan du med din
nye pensionsordning, men hvad
kan du vælge?
Tanken bag din pensionsordning
er, at den er et økonomisk sikkerhedsnet for dig gennem hele livet.
Og den består af en obligatorisk del
og en valgfri del.

*Fleksion pensionsordning
Den obligatoriske del er
fundamentet i din pensionsordning, som sikrer dig,
mens du er på arbejdsmarkedet, og når du går på
pension.
I den valgfrie del (de to
vægtskåle) kan du vælge
mellem at spare op til alderdommen eller vælge at
have et mere finmasket sikkerhedsnet i form at flere
forsikringer.
Du kan typisk tage stilling
til:
• Opsparing til
alderspension og
evt. kapitalpension
• Forsikring ved

førtidspension
• Hvem skal have

udbetalingen ved din død
• Overførsel af opsparing
fra tidligere pensionsordning til din nye ordning
Hvis du er i tvivl om hvad
og hvordan du skal gøre
tingende – så kontakt din
tillidsrepræsentant – eller
Pensam.
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GODE REJSERÅD
Af Jesper Priskorn

Tag to betalingskort med på ferie
Når du tager på ferie, er det altid
en god idé at have mindst to betalingskort med, så du og familien er på den sikre side, hvis
det ene kort skulle svigte, blive
stjålet eller hvis I får brug for at
hæve mere end beløbsgrænsen
på et af kortene.

Rejser du sammen med din ægtefælle/samlever, så bør I som
minimum have hvert jeres Visa/
Dankort med på rejsen.
Opbevar kortene hver for sig
Fidusen med at have mere end
ét kort med forudsætter selvfølgelig, at de bliver opbevaret hver
for sig, så man ikke risikerer, at
de begge bliver stjålet.
Overvej et MasterCard
For mange er det en god løsning
også at få et MasterCard, der foruden den ekstra tryghed ved at
have et ekstra kort også kan give
forlænget reklamationsret* og
købsforsikring på varer og ydelser*, der er betalt med kortet.
Nye Visa/Dankort kan give problemer nogle steder
Lige i år er der en ekstra fordel
ved at have et MasterCard med
på ferien, hvis du skal til for eksempel Frankrig eller Thailand.
I nogle lande er der nemlig problemer med betaling med de nye
Visa/Dankort. Alle Visa/Dankort
er ved at blive udskiftet, og de
nye kort bruger en ny chip, der
kan give udfordringer med betalingen, hvis forretningen ikke
har udskiftet deres terminal, som
de skal.
I den situation er det godt at
have et MasterCard med, da det
teknisk fungerer på en anden
måde, som ikke volder problemer.
Bestil i god tid
Har du besluttet dig for at få et
MasterCard, så husk at bestille
det i god tid før rejsen. Det kan
tage op til to uger før du både
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har modtaget dit nye kort og
din nye pinkode.

Rejs aldrig uden at tjekke dine forsikringer
Det er dyrt nok at holde ferie,
men hvis du ikke har styr på dine
rejseforsikringer, kan en ferie
blive en økonomisk katastrofe,
hvis du bliver syg undervejs.

Ved rejser inden for Europa er
vi som danskere generelt godt
dækket af den offentlige sygesikring (det gule sygesikring),
hvis vi skulle blive syge. Men i en
række lande er det nødvendigt,
at man har det blå EU sygesikringskort med.
Den offentlige sygesikring dækker dog kun behandling af akut
sygdom på stedet. Har du ønske
om at fortsætte behandlingen
hjemme, bliver transporten for
egen regning, hvis du ikke har
en årsrejseforsikring.
En årsrejseforsikring er også et
must, hvis du rejser uden for
Europa. Her sikrer årsrejseforsikringen dig også en dækning,
der svarer til den offentlige sygesikring.
En årsrejseforsikring dækker i
hele verden
En årsrejseforsikring er god at
have, uanset hvor rejsen går
hen, fordi den også dækker for
eksempel:
• Hjemtransport - både hvis du
selv bliver syg og hvis du har
brug for at komme hjem fordi et
nært familiemedlem er kommet
til skade eller blevet akut syg
• Ansvar for skade på lejet feriebolig
• Betaling af selvrisiko ved fx
billeje
• Akut tandbehandling, fysioterapi eller kiropraktor
• Psykologisk krisehjælp
Årsrejseforsikringen er som regel
et tilvalg til din indboforsikring.
Du skal derfor sørge for at sikre

dig, at du har tilvalgt denne forsikring, før du rejser
Forsikringen dækker normalt
ferierejser op til 60 dages varighed, og også dine børnebørn
under 18 år, hvis du rejser sammen med dem. Har du en kronisk
sygdom, har du også mulighed
for at få en medicinsk forhåndsvurdering, så du er sikker på at
være dækket, hvis du skulle blive
syg på ferien.
Det gule sundhedskort dækker akut sygdom i det meste af
Europa
Den offentlige rejsesygesikring
dækker udgifterne til behandling,
hvis du kommer til skade eller
bliver akut syg. Det dækker i en
række europæiske lande, men
ikke alle.
Du kan tjekke på Rejseforsikringsmåleren, om den offentlige
sygesikring dækker i det land,
du rejser til.
Ved rejser inden for de nordiske
lande er der en særlig aftale, der
betyder, at man kan få dækket
udgifter til hjemtransport, hvis
man bliver syg.

Et blåt sygesikringskort
dækker i EU-lande
Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til de samme ydelser og på de samme vilkår i det
offentlige sundhedsvæsen som
borgerne i det land, du opholder dig i.
Du har derfor også ret til lægebehandling som ikke skyldes
akut sygdom/tilskadekomst. Til
gengæld kan du komme til at be-

tale en del af behandlingen selv
svarende til, hvad der gælder for
borgere i det pågældende land.
Det er den lokale læge på stedet,
der afgør, om behandling er nødvendig under opholdet.
Nogle europæiske lande forlanger at se det blå EU-sygesikringskort, og det er under alle
omstændigheder en god idé at
have det blå kort med, da det

dækker bedre end det gule sundhedskort. For eksempel dækker
det blå ved ferie ud over 30 dages varighed, og også hvis du
kombinerer ferien med arbejde.
Det blå EU-sygesikringskort er
gratis. Du kan bestille det på
www.borger.dk eller få det hos dit
lokale borgerservicecenter.

Overblik
Det gule sundhedskort
(sygesikringskort)

Dækker behandling ved akut sygdom i de fleste europæiske lande ved
ferie op til 30 dage

Det blå sygesikringskort
(EU-sygesikringskort)

Dækker ved sygdom i EU-lande på linje med det pågældende lands egne
borgere

En årsrejseforsikring
(tit knyttet til din indboforsikring)

Dækker ved sygdom i hele verden og dækker ansvar, bagageforsinkelse,
hjemtransport m.v.

Sådan er du dækket ved uheld på bilferien
Når du skal på ferie med bilen
enten i Danmark eller i udlandet,
er det godt at være forberedt på
uheld.

40 % skal på bilferie i år. Er du
en af dem, kan du her blive forberedt på eventuelle uheld, så
du og din familie hurtigt kan fortsætte ferien og ikke bruge dage
på det praktiske.
Bilferie i Danmark
Når du er på bilferie i Danmark,
dækker din bilforsikring på samme måde, som når du ikke er
på ferie.
Det betyder, at hvis du får eller
laver en skade på din bil, så skal
du kontakte dit forsikringsselskab, som vil håndtere sagen for
dig. Tast telefonnummeret til dit
forsikringsselskab ind på mobilen
før du tager på ferie.
I sommerferien kommer der en
masse udenlandske gæster til
Danmark i bil. Bliver du påkørt
af en udenlandsk bil, er der et
par ting du skal være opmærksom på.
Hvis du har kaskoforsikring på
din bil, skal du anmelde uheldet
til dit eget forsikringsselskab og
så ordner de sagen.
Har du ikke kaskoforsikring på
din bil, kan du kontakte Dansk

Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM).
De kan hjælpe dig med at få oplyst forsikringsforholdet på den
udenlandske bil.
Hvis du ikke selv er skyld i uheldet, så få disse vigtige oplysninger om modparten:
• Navn
• Navn på forsikringsselskab
• Registreringsnummer
• Nationalitet på bilen
• Mærke og type på bilen
• Dato, sted og land for uheldet
• Navn/adresse på evt. vidne(r)
Husk altid at tage billeder af
uheldet – du kan bruge din mobiltelefon.
Bilferie i udlandet
Skal du på bilferie i udlandet, er
der flere ting du skal forberede,
og nogle få papirer og oplysninger, der er gode at have med.

Registreringsattest

Du skal huske at medbringe den
originale registreringsattest. En
fotokopi er ikke god nok, da du
kan risikere at blive sendt tilbage til Danmark. Har du ikke
originalen, kan du købe en ny
hos Skat.

skab har du også det Røde kort.
Det giver dig automatisk adgang
til SOS assistance i udlandet. Kaskoforsikrede camping- og påhængsvogne kan også få SOS
assistance.
Det er ikke nødvendigt at medbringe det røde kort på rejsen.
Det vigtigste er, at du medbringer telefonnummeret til SOS International, som er
+45 70 10 50 52.
Har du en iPhone eller Android mobiltelefon, kan du gratis
downloade en applikation, som
giver dig adgang til SOS assistance i udlandet.

Det Grønne Kort

Det Grønne Kort beviser over for
myndigheder i udlandet, at din
bil er ansvarsforsikret.
Det er ikke nødvendigt at medbringe Det Grønne Kort i EU-lande samt Norge, Island, Schweiz,
Andorra og Kroatien. Her dækker
Det Grønne Kort, men myndighederne behøver ikke dokumentation for, at en dansk indregistreret
bil har ansvarsforsikring.

GOD FERIE

Det røde kort

Har du købt en kaskoforsikring til
din bil i et dansk forsikringssel7 Vingefanget Juli 2012

Brev fra Nuuk
Af Solveig Hamle
20. juni 2012
Nu er jeg landet i Nuuk tørskoet
trods min sidemands ihærdige
forsøg på at spilde på mig i flyet, formåede at vælte glas med
indhold 4 gange, og derefter brillerede jeg selv med at gøre det
- dog kun et enkelt glas med isterninger, som jeg fik gennet ind
under sædet med fødderne.
Grunden til den lange rejse er,
at jeg har fået orlov fra Q1 og
skal arbejde på Dronning Ingrids Hospital (DIH) på psykiatrisk afd. A1 fra d. 4. maj til d.
15. august.
Jeg landede kl.11 grønlandsk tid
– det er kl. 15 dansk tid. Det er
helligdag og d. 4. maj, men alligevel er Per fra DIH mødt op for
at tage imod mig.
Han kører mig en tur gennem
Nuuk og fortæller mig, hvor Hospitalet er. Jeg får en fin guidet
tur, hvor han fortæller om de
forskellige vigtige bygninger og
steder her.
Jeg bliver til slut smidt af ved mit
nye hjem. Ser at det er en to værelses lejlighed lidt udenfor Nuuk. Nuussuaq hedder det her. Jeg
skal bo i stueetagen med altan,
fint (og vist nyt) fladskærms-tv
og vaskemaskine (som der ellers
ikke er i de vakante boliger, siger
Per). Han kører igen, og så er jeg
alene, her er stille, intet tv, mobil
eller pc-signal overhovedet. Jeg
går lidt rastløst rundt og ser på
tingene. Her er øde og alligevel
ikke. Børn leger udenfor.
Ved ikke noget om min vagtplan
og tager bussen ind til hospitalet.
Busserne kører hver 15 min, iflg.
Per. De kører præcis. Jeg kan se
busserne hjemme fra vinduet og
nå at gå derover.
Turen i bus er så smuk. Man kan
se fjorden og klippeformationer
med sne - også mellem de farvestrålende huse, som lyser i det
fine vejr. Der er omkr. 3 gr. Det
føles tilpas og frisk.
Dronning Ingrids Hospital har
siden 1992 fungeret som Grønlands landssygehus under hjem8 Vingefanget Juli 2012

mestyret. Det blev under navnet
Dronning Ingrids Sanatorium
taget i brug i 1954 som tuberkulosesanatorium, deraf det
folkelige navn ”Sana”. Da tuberkulosen gik tilbage, ændredes
funktionen, og i 1956 ansattes
den første speciallæge i kirurgi.
Herefter blev sygehuset udbygget med stadig flere specialer. I
1976 kunne man tage en nybygget psykiatrisk afdeling i brug,
og de oprindelige træbygninger
er i 1980 erstattet af moderne
sygehusbygninger.
På afd. A1 går jeg ind og hilser
på personalet. Der virker meget
stille. Der er 12 pladser i alt incl.
skærmet enhed, når det er nødvendigt. For det meste er der kun
omkring 7 patienter, siger de. De
venter 3 patienter fra en bygd,
så det er spændende.
Der er kun forbindelse med fly
eller af vandvejen, da der ikke
er veje mellem byerne her.
Bagefter går jeg en tur og ser
bl.a. kirkegården og går tættere
ned mod fjorden. Finder en kaffebar med netforbindelse. Baristo er næsten lige som Baresso.
De har bare ikke min iceblend.
Æv æv. Der stod ikke mindre end
5 barnevogne udenfor, og for at
det ikke skal være lyv, var der
barnevogne med nummerplade:
”Lykke Mai 041011” så er man
sgu kommet langt ud, eller hvad
tyder det på?
Den 5. er jeg vågen allerede kl.
5. Jeg vil ikke op af sengen endnu. Syntes nok dynen var lidt
kort, ligger mærke til at det farvestrålende stribede/blomsterbetræk er til børnedynen. Der er
altså også en voksendyne. Spiser
lidt chokolade og vampyrer. Har
altså købt ind i Brugsaraq (den
lille Brugs) lige overfor. Da jeg
står op, flytter jeg lidt rundt på
møblerne og tørre/ vasker lidt
af, hvor der trænger. Badeværelset er fint stort og med varme
i gulvet.
På biblioteket har jeg været. Der
er gratis internet. Senere talte
jeg på skype med kæresten i
over 40 min. Det er fantastisk.

Var i kulturhuset (Katuaq) Der
sker mange ting. Der er mange
danske kunstnere, der optræder.
Ja, og Titanic i 3D kører også i
næste uge – ellers kan man ikke
prale af mange internationale
gode film – lige nu i alt fald. Der
er bare det ved det, at der her i
weekenden ikke er nogen forestillinger. De er alle aflyst.
Der blev skudt en bjørn d. 3.
maj. Der har været 5 bjørne på
de sidste 4 år. Den havde banket på hos nogen udenfor byen
flere gange og Selvstyret havde
givet en fanger lov til at skyde
den og få den.
Uha ikke det bedste vejr. Det
sneede lidt til morgen. Ophørte dog, da jeg skulle med bussen. Da jeg kom på job, blev
jeg spurgt, om jeg ville med på
en planlagt fisketur med et par
patienter og nogen fra distriktspsykiatrien. Jo, godt jeg havde
vanter og hue med. Lånte et par
skibukser. Nattevagterne skulle
have smurt mad.
Da jeg kom, sagde en kollega,
at de havde sagt at der ”bare”
manglede brød. Ja, så er det
jo ikke nemt at smøre en mad,
uden brød, så jeg måtte i krig.

Madpakker til 12 personer - tak
for kaffe.
Vi kom med en flot 37 fods båd af
sted med en erfaren skipper. Der
var flysæder indeni, og plads til
at gå hele vejen rundt udenfor. Vi
tog af sted ud i bugten, og man
kunne se vandet og fjeldene med
sne omkring så langt øjet rakte.
Det skal siges, at der i den sidste
uge er tøet rigtig meget sne, så
bjergene var ikke helt dækket. I
starten vippede det meget, og vi
stødte ind i bølgerne med hårdhed. Da vi kom om et næs, blev
det stille.
Da vi var forholdsvis tæt på land
ved en af de små øer, på ca. 168
m dybde, fiskede vi . Man kører linerne på nogle hjul, som
er fastgjort til siden af båden.
Det har i nok hørt om, men jeg
er ny-begynder. Vi var flere om
nogen af linerne og med en lidt
hurtigkørende patient, må man
jo vente og være tålmodig, ja.
Så fik jeg endelig lov. Lidt hjælp
og anvisning, og så kunne jeg fiske alene (næsten) Der gik ikke
mange minutter, før jeg kunne
mærke, at der var bid. Jeg kunne
mærke det !!! Der var ikke bare
en – der var to store torsk på de
kæmpe kroge i samme fangst
– ha ha. Jeg var stolt som en
pave. Nu er jeg ikke vild med at
røre ved en fisk, så jeg fik hjælp
til at få dem af krogene. Lidt efter fangede jeg en rødfisk. Den

tabte min makker ned i havet
igen, jeg var vist for langsom til
at hjælpe – æv æv, katastrofe
der lå min fine rødfisk. Vi fik
den op igen. Tre fisk, altså jeg
var stolt. Vi fangede en hel stor
kasse fisk på ingen tid. Og ja, jeg
kunne jo ikke blive ved med at
være så pjattet, så jeg måtte jo
tage imod en fisk – med vanter
på, sorry.
Da vi skulle tilbage, så vi en hval,
og vi dvælede ved den længe, så
den fik tid til at drille os, og den
kom frem ca 6-7 gange. Det var
en pukkelhval. En fortalte, at det
nok var en ung hval på ca. 5 meter. Vildt, vildt. Ja, og så var der
også lige en hav-ørn der viste sig
før næsset.
Lige præcis ham der ejede båden – Erik, kunne fortælle den
rigtige historie om isbjørnen, for
den havde været lige der, hvor
vi sejlede ind, langt inde i Godthåbsfjorden på en lille ø med
byen Qornoq. Der er Eriks ven
Mads ved at bygge hotel. Mads
var oppe tidligt om morgenen
og så isbjørnen udenfor huset.
Den kom så og ”bankede lidt på”
ved at kradse på deres dør. En
time efter prøvede Erik at få fat
i Mads. De var der endnu, om
end stadig rystende, og deres
våben/rifler mv. var lige stjålet,
så Erik sejlede straks derud med
våben.

Da var isbjørnen løbet over fjeldet og hoppet i vandet. Den
svømmer meget hurtigt og kan
være svær at se. Erik fik bud på
at ”passe på” den, til der kom besked fra Selvstyret om tilladelse
til at skyde den. En fanger skød
den. (Der er kvoter på Grønland
for hvor mange isbjørne, der
må skydes. Hvert område har
sin kvote) Mads på hotellet fik
skindet. Det er en regel i ØstGrønland, at den der ser den
først, får skindet, så det bruger
man åbenbart også her i vest.
Der har været flere isbjørne de
senere år – omkring 2 hvert år.
Førhen var der måske en her
hvert 20. år. Måske er det fordi
vest-isen kommer tættere på
land, så bjørnen kan gå på den,
siger nogen. En bjørn kan løbe
stærkt som en hest. Den er også
en god svømmer, og er svær at
se for sælerne, da øjne og øre er
placeres højt på hovedet, så kun
lidt rager op, når den er i.
Her lidt om isbjørnen: Pelsen er
meget tyk og i to lag. Hårene er
fyldt med luft, så den kan holde
varmen. Yderste lag er dæk-hår.
De danner ”en frakke” og holder
vand, is og sne ude. Under dem
er der uldhår. Der er hår selv
på undersiden af poterne. Selve
huden er sort, så den kan suge
sollys og varme. Under huden er
der fedt. Det kan være et fedtlag på op til 10 cm. 1/3 af isbjørnen er fedt.
Nuuk er jo en lidt større by, men
virker ikke sådan. Her bor ca.
16.000 - 1/3 grønlændere, 1/3
børn og 1/3 danskere. Her er så
smukt med de sneklædte fjelde
og klipper alle vegne og træhusene i alle farver, som ikke rækker
mere end højst 3-4 etager for det
meste. Der er dog også højere
huse og beton bl.a. de 10 betonblokke fra 60erne i 3 etager, som
har vagt stor opmærksomhed
pga. af deres så ringe stand. Blok
7 er nedrivningsklar. De andre
står endnu og ser kede af det ud
med sminken hængende i klumper ned til soklen og vinduer, der
har set bedre dage, som holder
vejrer, for ikke at falde ud.
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gelse længe.
Personalet har været udsat for
meget vold, og nu har der endelig opstartet konflikthåndtering i
det små.

Trafikken er rolig og til tider livlig,
men ikke voldsom og vild som
ind imellem hjemme.
Der er mange til fods også udenfor byen. Man kan se til Godthåbsfjorden fra flere sider.
I dag er der snestorm, og her
kan altså komme en del på kort
tid. Nu har jeg endelig varme på,
men den er ikke sådan at have
med at gøre radiatorerne her. De
har deres eget liv.
På job ligner det lidt de gamle
åbne afdelinger med de gamle
brikse. Det er to sengs-stuer, dog
rimelig store. Der er lidt gammelt
og slidt og de store vinduer er
meget beskidte (lige nu i hvert
fald).
Vi venter 3 patienter som skal
komme med flyet fra Aasiaat
(Egedesminde), men i går havde
vi stadig kun 5 patienter, med de
to i det skærmede afsnit, som er
lukket helt af, med to personaler
hele tiden i alle vagter.
Der er en kæmpe altan ved det
skærmede afsnit og udsigt over
Godthåbsfjorden. Vi har ikke
mange minutter til vandet.
I det skærmede er der selvfølgelig også almindelige hospitalssenge til fix.
I kælderen er der kæmpe ergoterapi med flere rum bl.a.
motionsrum og et stort ekstra
køkken. Der er 1-3 personaler
dernede (3 ansat kun til det) til
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bare vores afdeling, derfor har
de plads til en fisketur og andre
ting også i samarbejde med distriktspsykiatrien.
I distriktet i Nuuk er 6 medarbejdere og 160 brugere. De fleste
kommer til dem og får depot.
Risperdal bruges oftest selv om
det er dyrt.
Det er gratis for patienterne.
Her er sjældent unipolare depressioner. Selvskadende patienter er der ingen af her.
Selvmordsraten er jo desværre
høj. Under indlæggelse oplever
man ikke selvmord.
Der er også et par patienter, der
ringer, som har undgået indlæg-

I sikke en dejlig dag mandag d.
14. maj:
Har for første gang ikke ondt i
mine hæle. Mine vabler er næsten hele. Har brugt mange vabel-plastre og alm. plastre fra 2.
dag her. Avs. Har alligevel gået
meget.
Har været på lang gåtur til Kamik i dag, for at få buskort. Nu
er Kamik en hel butikskæde, så
jeg skulle til Radiofjeldet og have det. Ja, det var da heldigt, at
jeg fandt det, for der er en lille
Søsterhøj-lignende mast og så
nogle paraboler, som jeg pegede mod, da jeg mødte min kollega: ”Ja der skal jeg hen”. Hun
pegede i en helt anden retning
og sagde:
” Der er det”. Ok, godt så og vi
grinede en del over det. Det viste
sig at ligge lige oppe bag byen.
Området hedder Radiofjeldet
med de hvide boligblokke bygget
fra 72-77, nogle hvor altanerne
simpelthen mangler. Der er også
nyere flotte beton-blokke.
Det øverste af fjeldet er uden
byggeri og med en sten skænket af Margrethe og Henrik i
anledning af Godthåbs 250 års
fødselsdag.

Der er udsigt udover lille Marlene
(fjeldet) og udover Godthåbsfjorden - med skibe, små både
og hvaler. Flere kolleger bor der,
og en har set en hval ude i fjorden. Sikke en formidabel udsigt.
Ringvejen ved Radiofjeldet hedder Lyngby-Taarbækvej, efter
Godthåbs venskabskommune.
Så selv skiltet.
Så hold da op! Hold op med at
putte breve i min postkasse til
ikke mindre end fem forskellige
personer - 4 mænd og en kvinde.
Nogle har nok ligget der længe.
Har ikke fået nøgle til postkassen, så brevene er jo meget
svære at få op. Har udfyldt en
seddel til posthuset nu. Der står
altså også lige som mit navn på
kassen.
De eller den, der boede her sidst
må sgu have røget en god cigar.
Trods klistermærker på dørene,
var her meget røg-lugt, da jeg
kom og på altanen stod ikke
mindre en 8 små skåle fyldt med
cigaretskod + det mest lækre
- en dyb tallerken fuld. Så hold
da op. Der er mange ting som
ikke er helt ok her i lejligheden.
Skidt…. Dog må jeg sige, at mit
rullegardin, elsker at rulle sig ud.
Sidst var den anden aften, hvor
jeg havde lige læst om Finn og
Jacob: ”Du skal turde grine af det
grimme”. Tror jeg lige var faldet i
søvn, da gardinet rullede sig helt
ud og til sidst faldt på gulvet. Jeg
rullede også lige engang. Her er
så lyst, at det kan være svært
at sove.
I weekenden fik jeg brev fra
Royal Arctic, at mit gods kunne
hentes d. 15 nede på havnen.
Havde hørt, at man skulle henvende sig hos Bolig-Per og få
hjælp til at hente det. Ringede
til ham, det var selvfølgelig ikke
ham, men portørerne/postfolkene, der kunne hjælpe.
Talte med dem. Hørte, at det
kunne hentes hver onsdag, heldigt at det var onsdag i morgen
d. 16. – glæden ville ingen ende
tage. Tænkte at det var dagen
før, så mon ikke aftalen var god
nok. Havde lyst til at ringe og
tjekke på dagen, for det ville
være så slemt, at skulle vente en

uge med at få mit gods - mine
skønne ting. Tjekkede ikke, men
kom kl. 9, som jeg skulle. Det
havde jeg glemt, sagde en yngre
mand og grinte.
Jeg nåede at tænke en hel masse
katastrofetanker i et splitsekund,
men han tog hurtigt sin jakke på
og gav mig hånden, så jeg kunne
trække vejret igen. Han var rigtig flink og rar. Vi hentede godset
uden problemer og kun med kort
ventetid ved Royal Arctic. De var
så smilende og søde dernede.
Jeg var så glad.
Han kørte det hjem for mig. Han
fortalte at han nu er postmester
På DIH.
Han er også med til at obducere ind imellem, efter et kursus
i Kbh. Ja, og så kører han lige
taxa ved siden af. Så han har da
nogle alsidige dage. Uha, uha.
Det er med at huske, hvad job
man lige er på.
Har pakket alt ud. Fandt ud af,
at det ikke var tøjet, der betød
noget, men andre småting. Har
jo hængt et par billeder og kort
op, som jeg havde med i kufferten, men nu kunne jeg få det lidt
mere hyggeligt.
Har besøgt statuen af Hans Egede. Den er så flot, som han stolt
står der og kigger udover havet
med præstekrave og bibelen i

hånden. Han var dansk-norsk
missionær og grundlagde Nuuk
i 1700 tallet. Han står på et lille
fjeld ved Vor Frelser Kirke i Kolonihavnen. Læser tilfældigt, at
han har været udsat for hærværk
her d. 14. maj. Overhældt med
maling og med ”666” påskrevet,
så ærgerligt. Da jeg så ham i
forgårs var han i fin igen. Sikke
noget. Der er noget over ham og
Vor frelser Kirke. Det er en smuk
rød trækirke. Der er flere kirker
her i byen. Når min bus kører
der forbi, kigger jeg hver gang,
så kan man tydeligt se ham og
toppen af kirken samtidig. Måske skal jeg blive besøgsven hos
ham. Vil i hvert fald komme der
flere gange og glæder mig til at
se kirken indeni.
Kl. er lidt i 23. Jeg går op til nærmeste bus. Det der med at de
kører hvert kvarter er en skrøne.
Der er ikke så gode forbindelser
her, men det Bolig-Per sagde, da
han afleverede mig var, du skal
kigge der, og pegede lige midt i
busplanen den første dag. Kunne da ikke læse og huske det,
og dog det kunne jeg, fordi der
stod N. I ud for det meget svære
grønlandske. Nå, men nu er jeg
altså på vej på job i går den 19.
maj. Det er så lyst endnu, næsten som dag. Tager et billede
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– der er lidt vand stadig med is
på foran de flotte huse, hvor børnene er puttet. De render ellers
længe oppe udenfor her og leger. Tror det må være, fordi man
er tryg, når det er så lyst. Alle
kan jo se, hvad der sker. Bussen
kommer endelig og først der, er
det begyndt at blive en anelse
mørkere, dog helt lyseblå/grå.
Det er så flot. Er det mon skumringen her? Først senere på natten er det helt mørkt.
Kan godt forstå at vores manikere har svært ved at sove. Der
er også tidligt lyst og slet intet
gardin eller noget for vinduet. De
er da også begge vågne meget
af natten. De har strenge regler
omkring ECT og faste, så slet
ingen cigaretter, ej heller en lille
Imoclone, nej nej.
Så er der set en anden isbjørn,
som pludselig viste sig på en lille
ø, da nogen var ved at samle æg.
Det blev nok et par spejlæg, men
altså væk var den igen. Nanoq
– det betyder isbjørn. Ja, har
lige læst i et sladderblad af Julie
Bertelsens lille dreng, skal hedde
det. Håber da ikke han bliver en
lille splejs.
Der er for tiden 3 patienter, der
kun taler grønlandsk, ja det er
altså os der ikke kan grønlandsk,
og ikke dem der ikke kan dansk.
Nå, men det er ikke så nemt. En
kollega har lavet en fin ordliste,
så den prøvede jeg en smule af
den anden dag. Hold da op et
sprog. Som I ved er ordene så
lange og q er et virkelig yndet
bogstav.
Har været med til at synge morgensang.
Det her er I Østen stiger solen
op.
Man synger faktisk i stavelser
og tu udtales som du. P udtales
som b, ll udtales som sj. Meget
enkelt ikk? Melodien kan du/I,
så kom nu:
1.
Ullaakkut iteraangarma
Pilluangaarpunga,
Innuleqqissitaagama
Peqqilluarlunga.
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2.
Qanortoq Jiisusinnguaq
Asannittunnguaq,
Tusannga qinungaarama
Najunnga ullumi.
Så lige at det første bøssepar er
blevet viet i Danmark den anden dag. Det er jo sket heroppe
for noget tid siden, at det blev
lovligt.
Der var Gay Pride d. 23. maj her
i Nuuk med velkomsttale af vores
kvindelige borgmester og flere
holdt tale, også venskabsbyens
borgmester fra Danmark, som
selv er bøsse.
Det er 3. år i træk at det har fundet sted i Nuuk med den unge
Nuka Bisgaard som foregangsmand og arrangør af det hele.
Der var en lille bod med pjecer
og fantastisk flot pyntet med
balloner i alle farver og bannere lige så. Der var nok ca. 100
mennesker.
En lille lastbil med banner dannede det forreste af paraden,
da vi gik gennem byen. Vores
overlæge var også med i paraden. Nuka er nemlig hans søn.
Han har i meget af ungdommen
haft det skidt og været indlagt
på psyk, indtil han sprang ud og
kunne fortælle om det. Det er
meget pudsigt, for jeg har set
Nuka flere gange på kaffebaren (og tænkt at det var ham),
og han skiller sig ud. Nok bøsse
på den lidt 80er-agtige måde og
alligevel ikke. Meget populær
og smart og feminin. Han skulle
danse i: Nuka tha Diva – 5fifty
5fifty bagefter i Kulturhuset. Det
gad jeg godt have set, men skulle selvfølgelig på job.
I Grønland er der ved at være
mere åbenhed omkring homoseksuelle. Viden omkring det,
gør også en del.
Det er den 29. maj og Majbrit
kom med det fantastiske solskin.
Vi kan ikke få sushi på ”Vores
sted” fordi Sys Bjerre sidder der
med sit crew og spiser. Æv. Vi
vil gå i kulturhuset, for vi er lidt
sultne. På vejen må vi stoppe for
at nyde udsigten. Sidder på en
kæmpe sten og bare trækker udsigten ind til os. Vi bliver helt op-

slugt, glemmer dog ikke at tale,
det er jo os. Tager lige et billede
af MB og en ”Pissifik-pose”. Hun
griner stadig af det: ”Pis I fik” var
min tanke. Nå det betyder altså
butik, siger de. Pludselig kommer
der en grønlandsk kvinde ud i nederdel og opsat hår med to glas
til os. Der er rødvin i. Hun siger
”I ser ud til at hygge jer, så det
kunne minde om min veninde og
jeg” så værs`go. Sikke en skøn
overraskelse. Hun går ind igen
efter lidt tid. Vi takker selvfølgelig mange gange.
Vi nyder livet og øjeblikket. Hun
kommer igen efter noget tid, og
vi får os en lang snak. Hun har
en dansk far og grønlandsk mor.
Hun fortæller meget om sit liv.
Hun arbejder nu med sikkerhedskontrol i Air Greenland og
fortæller om, at priserne er så
dyre stadigvæk med fly, fordi de
vil sætte prisen ned på indenrigsflyvning. Hun er en meget vidende og taler perfekt dansk.
Da veninden som bor i huset
kommer ud, kan jeg se det er
en af vores buschauffører her i
byen. Det er sjovt. Hun fortæller
så, at jeg også kan ligne en fra et
andet land, da jeg jo har dybtliggende, tætsiddende øjne. Tusind
tak for det. Griner. Den sad sgu
lige i synet. Godt hun ikke også
så, hvor skeløjet, jeg er, men jeg
har heldigvis linser på og er ikke
beruset, så det hjælper en del.
Siger ikke lige det, men at flere
tror, jeg ikke er dansker.
Så er det Sys Bjerre aften. Vi er
for tidligt på den, og går på Daddys og får en øl først. Da vi kommer til koncerten, er der kun 103
mennesker, så det er rart. Der er
flere klædt farvestrålende og lidt
outreret som Sys. Hun selv har
blå cowboy-kjole på med strutskørt med tyld under. I halsen
har hun en hvid blonde-krave.
Jo, jo sikke en stil. Hun er i højt
humør. Hun har en god kontakt
til publikum, og hun kan sgu
synge. Hendes tekster gør hun
meget ud af, og elsker at presse
nogle ekstra ord ind. Hun hopper ind imellem, så skørtet følger
med. Hun gør det, som de andre
gør: Fyrer en vild ballade af og
bagefter en stille sang. Hun er

god og hun er ægte. Taler med
korpige og bassist bagefter. De er
stolte af at få ros og er helt nede
på jorden. Sys giver autografer
og billeder. Vi har undervejs fået fadøl og et par små grå/sorte
og plastik glassene til sjusser er
bare så cute i lilla, pink, orange
og gule farver. De kunne da være
sjove at have!
Vi var på baren Takuss, og sikke
fantastisk en fadøl kan smage. Vi
havde hørt, at øl er så dyrt. 30
kr, det var da vildt billigt. Dagen
efter gik ved på den tilstødende
bar, som også hører under bryg-

huset. Der blev hældt op. Dog 40
cl. Det blev vist 179 kr. Jo, det
var en anden pris. Bartenderen
vidste ikke hvorfor, men senere
fik vi at vide, at de ikke gad have alle de branderter hængende
der, så prisen var derefter. I den
”fine” bar var der billard. Vi havde lige spist vietnamesisk mad,
hvor tjeneren havde en syntetisk
grå bluse på med stofknapper
og lidt glimmer. Han bukkede og
skrabede.
Da han havde fri, så vi ham i
moderne t-shirt, cowboybukser
med kæde i til pungen i baglom-

men. Jo, så stod vi der, og midt
i det hele lige foran os, pukkede
han sig lidt frem og hev t-shirten
helt op, så vi kunne se hele hans
ryg-tatovering. Det hele gik som
i slow-motion, så vi gloede lidt.
Jo, han havde noget af vise. Man
havde nok skiftet stil.
Jeg fik en afspadseringsdag, og
vi aftalte at være bjergbestigere.
420 meter er da også en slags
bjerg, for os i hvert fald (det er
ikke bjerg før de 500 m, bare så
I ved det)
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Jo, jo vi tog os god tid fra morgenen pga. tågen, som vi desværre
havde hørt, ikke ville lette før kl.
14. - Kl. 12 var vi altså klar og
tog til miniput-lufthavnen, lige
overfor Lille Marlene. Uha, Vi tog
vejen langs den nedlagte skilift,
for at kunne finde vej. Vi gik og
gik med pauser. Efter 40 min
var vi der. Der var en stendysse,
som vi havde hørt. Kunne det nu
passe, at det var toppen? Jo jo og
alligevel? Tågen var jo ikke lettet
endnu. Vi hyggede, kiggede på
sten, som blev til - og fravalgt,
så spiste vi vores madpakke og
ringede til vores mænd: ”Nu har
jeg nået toppen”, ligesom Shubberne. Fik den ros vi skulle have.
Ja, altså nu var vi der, men udsigten udeblev og lyset trængte
først mere igennem noget tid
efter, da kunne vi se at toppen
ikke helt var nået, men tæt på.
Snakken gik frem og tilbage:
skulle vi tage toppen? Vi gjorde
det ikke pga. tågen, og nu havde
vi lige mærket, hvor godt vi allerede havde gjort det. Yep. Vi gik
nedad igen. Dejlig tur.
Det er søndag d.17. juni tidlig
morgen. Tillykke bror. Solen står
så højt på himlen her, og har
gjort det siden tidligt i morges.
Jeg ved jo at det er pga dig, bror
og da ikke de 17 mill. kinesere,
der tit får en del af skylden fra
dig, når vejret ikke arter sig.
Jeg har været på job. Der er
selvfølgelig ikke en bus før om
en halv time, så jeg vil gå op
I Radiofjeldet og få fornyet mit
buskort.
Jeg prøver en ny vej op af alle
trapperne, de røde trapper, som
er lavet pga fjeldet. Ser et par
på vej ned. Og ved et hus er der
en enkelt fest, som ikke er stoppet endnu.
(Her kom løn til de 14-dages lønnede i fredags, så for mange vil
det sige fest, i en-to-tre dage.
Min kollega kom på job til morgen og havde ikke sovet meget,
fordi hele byen gyngede af larm
og druk). Jo jeg går op og langt
hen langs de grimme blokke. Når
jeg stopper op mellem dem, er
der sådan et smukt syn til byen,
fjeldene og havet med både. Jeg
går videre over flere broer, for at
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komme til Kamik. Går en anden
vej tilbage, og jo jeg har altså
ret, at flere af altanerne er styrtet ned eller mangler noget.
Vi har i længere tid haft mere at
lave på afd. end lige de første 23 uger, jeg var der. Det mærkes
tydeligt. Diagnoserne er meget
forskellige, og som vi kender
dem, flere har alkoholskader
oveni. Vi har flere helt unge patienter. Flere patienter har behandlingsdom og bliver så meldt,
hvis de kommer med tvang fra
en anden by og skal med flyet.
Det er ikke så nemt med politi
og det hele i fly. Lægerne tager
på tilsyn langs kysten, for at
vurdere patienter. En mere anderledes patient, vi havde, var
trist. Det viste sig endvidere,
at han var meget hjerneskadet.
Han havde slået hovedet som 11
årig og havde mistet så meget
af substansvæsken, at han ikke
havde meget tilbage. Intelligensen var så lav, at den slet ikke
kunne måles. Skal siges, at han
tog en hel aften om at male en
Mandala tegning, fordi han altså kun ville male halvdelen, da
det skulle være en solnedgang.
Imponerende at være vidne til.
Han blev ved at tale grønlandsk
til mig og andre, kunne dog ikke
forstå, at vi ikke kunne det. Har
heller aldrig set nogen så hjulbenet i hele mit liv. Han var meget sirlig og ordentlig med sig
selv. Han var meget musikalsk
og spillede så godt klaver. Alle
kunne lide ham. Han var glad
og venlig og hjælpsom i afd. Ved
udskrivelsen skulle han bo ved
familien i noget tid, da der ikke
strøm i hans bolig. En anden kom
med en taske, fuld af flere lange
knive og værktøj stort og småt.
Det havde han rejst med sammen med politiet? Vi var målløse.
Han var på 5 stk Lithiumcarbonat
dgl. I starten her blev jeg kaldt
”barengo” af en manisk patient.
Det betyder, at vi er fra samme
årgang. Han fortalte lægen hver
dag i starten, at jeg skulle være
hans kontaktperson. Var i øvrigt
med på fisketuren.
Sprogbarrierer er der i stor stil.
Vi danskere, kan ikke tale med
alle patienterne. Der er en tolk i

dagtimerne (som vi kan tilkalde),
og ellers er der grønlandsk personale på i hver vagt, næsten.
Meget går tabt på den måde. Når
der opstår episoder eller bare
ved bordet ved spisetid foregår
langt det meste på grønlandsk i
mange tilfælde. Så der er ikke
mange samtaler, man har.
Bostederne kan have svært ved
at rumme nogle patienter. Det
er ikke alle steder, der er ansat
uddannede personaler. Det er et
stort problem.
Nu vi lige er omkring spisebordet vil jeg nævne, hvordan det
kan være. Når man skal bøvse,
så bøvser man. Tror at nogen af
ptt. har prøvet fattigdom, eller
at man skal være der, når der er
nok, for flere spiser og spiser, og
skal så lige have en portion til at
gemme også.
Har selv smagt ragout med vildt
(det var rensdyr). De tynde ben
– skelettet - stak op af sovsen,
det var slemt nok. Det smagte
faktisk ok. (Har smagt det før).
En dag på afd. kom der sælsuppe med store kødstykker
i, der stak op af sovsen – uha
uha, selv min grønlandske kollega holdte sig væk. Vi har fået
laks, men det er kogt og med
kæmpe ben i. Tørret fisk er der i
flere afskygninger. Det er grønlænderne vilde med. Har ikke
smagt det. Reje- og tunsalat er
jo helt lækre og friske. Der er
også små fisk, kan ikke huske,
hvad de hedder, men hjemme
kaldes de lodder. Smager ikke
af det vilde, men de er ikke helt
sjove med en masse små ben og
hoved på. De skal steges, siger
min kollega, så er de gode. Tror
også vi har fået rødfisk. Det var
også sådan en, jeg fangede. Øjnene er helt spilede op, når de
kommer op af vandet, for de får
dykkersyge. For øvrigt en ting
der er billigt her er sushi – halv
pris og kæmpe stykker. Ih, så
lækkert og frisk.
Med denne lille dagbogsskrivelse
Grønlandske Hilsner og smil fra
Nuuk

Pakkeforløb vil løfte kvalitet og middellevetid for psykisk syge
Ni nye psykiatripakker skal øge
kvaliteten og effektiviteten i psykiatrien. Målet er bedre forløb for
patienter og pårørende og flere
gode leveår for psykisk syge
Regionerne implementerer nu
pakkeforløb for ni områder inden for psykiatrien. Pakkeforløbene er et led i en større plan
for psykiatrien, der skal give
bedre kvalitet i psykiatrien og
øge middellevetiden for psykisk
syge. Pakkeforløb, bedre diagnostik og helbredstjek skal løfte
indsatsen.
Der er i første omgang valgt at
fokusere på ambulante pakkeforløb på hovedfunktionsniveau
inden for det ikke-psykotiske
område samt en udredningspakke til patienter med uklare
symptomer. I pakkeforløbene
er der lagt vægt på systematisk
screening for KRAM-faktorer og
inddragelse af pårørende.
- Jeg er meget glad for, at vi
nu ser de første pakkeforløb på
psykiatriområdet. De vil ganske
enkelt være med til at løfte kvali-

teten og sikre endnu mere effektiv behandling. Pakkeforløbene
indeholder enkle men effektive
midler: Diagnostikken skal forbedres, og behandlingsforløbene
skal tilrettelægges på samme
kvalificerede måde landet over.
Og så skal patienterne screenes,
så lægerne lettere opdager for
eksempel hjerte-karsygdomme.
Resultatet skal helt enkelt være
flere gode leveår til mennesker
med psykiske lidelser, siger Carl
Holst, fungerende formand i
Danske Regioner.
Pakkeforløbene for det ambulante område skal færdiggøres
2012, og der skal udarbejdes
pakker for de resterende ikkepsykotiske områder. Herefter
udarbejdes pakkeforløb for de
psykotiske områder.
- Det har været et meget intensivt forløb at få udarbejdet de
første pakker, men det har også
været et fantastisk forløb, hvor
vi i regionerne i fælleskab har
været meget enige om fagligt
indhold og formål. Det er derfor

en stor glæde, at vi allerede nu
kan præsentere de første pakkeforløb. Jeg glæder mig til sammen med relevante klinikere at
skulle i gang med at udarbejde
pakkeforløb for andre områder
inden for psykiatrien, siger vicedirektør i Region Hovedstaden, Peter Treufeldt, formand for
styregruppen bag pakkeforløb i
psykiatrien.
Der er udarbejdet pakkeforløb
for ni områder indenfor psykiatrien. Pakkeforløbene implementeres over en periode på seks
måneder, således at pakkerne er
implementeret og gældende fra
årsskiftet (1. januar 2013).

Markant fald i sygefraværet i regionerne
For fjerde år i træk faldt sygefraværet i regionerne markant i 2011. Det betyder, at der i dag
er 571 flere medarbejdere på arbejde hver dag året rundt, end hvis sygefraværet havde haft
samme niveau som i 2007
Nye tal fra det Fælleskommunale Løndatakontor viser, at sygefraværet i regionerne er faldet i alle år
fra 2007 og frem til 2011. Det vedvarende fald har betydet, at der i dag er 571 flere medarbejdere på
arbejde hver dag året rundt, end hvis sygefraværet havde haft samme niveau som i 2007.
- Vi har oplevet et konstant fald i sygefraværet både under højkonjunkturen ved regionernes dannelse i
2007 og under den økonomiske afmatning i de senere år. Det viser, at regionerne tager indsatsen med
at skabe bedre trivsel for medarbejderne, øget arbejdsglæde og lavere sygefravær meget alvorligt,
siger Jens Stenbæk, formand for Danske Regioners Løn- og Personalepolitiske Udvalg.
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Højest fravær, størst fald

Fra 2010 til 2011 faldt sygefraværet med næsten en halv arbejdsdag for hver medarbejder,
fra 12 sygedage i gennemsnit til
11,6. Faldet svarer til 175 fuldtidsstillinger. Succesen med at
nedbringe sygefraværet igen i
2011 skyldes især, at det er lykkedes at nedbringe sygefraværet
væsentligt for nogle af de medarbejdergrupper, der traditionelt
har et højt fravær.
For rengøringsassistenter, der
med 17 sygedage om året generelt er væsentligt mere syge end

gennemsnittet, er faldet således
5,5 procent. Det gennemsnitlige fald for alle ansatte er 3,3
procent. For det pædagogiske
personale er faldet på 6 procent
(fra 18,3 til 17,2 sygedage) og
for portører på sygehusene er
faldet på 10,6 procent endnu
mere markant (fra 16,1 til 14,4
sygedage).
- Vi kan ikke som arbejdsgivere
og som samfund se passivt til,
at nogle medarbejdergrupper er
så meget mere syge end andre.
Alle bør have et sundt og raskt
arbejdsliv, og derfor er det helt

centralt, at der fortsat er fokus
på at nedbringe sygefraværet
for de medarbejdergrupper, der
tegner sig for det højeste sygefravær, siger Jens Stenbæk og
fortsætter:
- Vi ved, at vi om få år står over
for en arbejdskraftudfordring her
i landet, og vi ved, at der vil blive
flere ældre, der trækker store
veksler på sundhedsvæsenet.
Derfor er det vigtigt, at vi bliver
ved med at arbejde for at nedbringe sygefraværet - til gavn for
den enkelte ansatte og til gavn
for patienterne

Regionernes økonomi for 2013 er forhandlet på plads
Regeringen og regionerne
har indgået aftale om blandt
andet flere behandlinger,
bedre kvalitet for patienterne
og en højere prioritering af
psykiatrien
- Regionernes økonomiaftale for
2013 kommer patienterne til
gavn. Den vil forbedre kvaliteten i behandlingen, sikre hurtig
udredning af diagnoser og styrke
behandlingen i psykiatrien. Men
aftalen betyder også, at regionernes økonomi fortsat skal styres stramt, og at der stilles store
krav til vores medarbejdere, siger fungerende formand for Danske Regioner, Carl Holst.
Aftalen betyder, at regionerne
kan øge aktiviteten på sygehusområdet med tre procent - svarende til 673 millioner kroner
- og i løbet af 2013 skal regionernes produktivitet forbedres
med to procent.
- Aftalen afspejler, at regionerne er med til at tage ansvar for
dansk økonomi. Vi er gået ind

til forhandlingsbordet vel vidende, at der ikke var meget
at give af. Vi har fuld forståelse
for regeringens økonomiske politik - blandt andet i forhold til
EU-henstillingen om at lægge
loft over anlægsudgifterne, siger
Carl Holst.

Fokus på udredning
og psykiatri

Regeringen vil indføre differentieret behandlingsret og udredningsret i løbet af 2013.
- Det er en stor omlægning for
regionerne, som vi gerne påtager os. Vi har drøftet en række
forhold omkring implementeringen af de nye rettigheder. Og vi
er blandt andet enige med regeringen om, at den differentierede behandlingsret indføres fra
1. januar 2013. I forhold til udredningsretten går vi i gang med
at forberede os, så retten kan
træde i kraft fra 1. september
2013, siger formand for Danske
Regioners Sundhedsudvalg, Ulla
Astman.

Udredningsretten kommer også
til at gælde i psykiatrien.
- Aftalen markerer, at psykiatrien
skal sidestilles med somatikken.
Det er vigtigt for regionerne at
få markeret. Derfor afsætter vi
200 millioner kroner i 2013 til
at påbegynde en kapacitetsudbygning af psykiatrien for at
forberede indførelsen af udrednings- og behandlingsretten, siger Carl Holst.

Ekstra penge til anlæg

Regeringen har brug for en styring af anlægsrammen, men
der er i aftalen fundet plads til,
at Kvalitetsfonds-byggerierne
kan fortsætte. Ligeledes kan en
lang række projekter videreføres - herunder byggerier til psykiatrien.

Målrettet arbejde med psykiatrien giver kortere ventetider
De nyeste nøgletal for aktiviteter og ventetider på psykiatriområdet viser et stadigt
fald i antallet af børn og unge, der venter længe på behandling, samt en stigende
aktivitet
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Regionerne har i længere tid arbejdet målrettet med at forkorte
ventetiden for børn og unge, der
venter over to måneder i psykiatrien. Tal for fjerde kvartal 2011
viser, at resultaterne af dette arbejde bærer frugt.

Siden samme periode sidste år
er antallet af børn og unge, der
venter længe på behandling,
faldet med over 600 fra 1.143
til 501. Det er et fald på over
50 procent, som det fremgår
af figur 1.

Aktiviteten stiger

Nøgletallene for fjerde kvartal
2011 viser også en stigende aktivitet i psykiatrien sammenlignet
med de sidste par år. I børne- og
ungdomspsykiatrien foretages

flere og flere ambulante behandlinger, mens antallet af sengedage holdes nogenlunde konstant
- se figur 2.
Det ses også af figur 2, at antallet af ambulante besøg fort-

sætter med at stige. Psykiatrien
viser sig dermed i stand til at
tackle det pres, som stadig flere
psykisk syge og en økonomisk
smalhals medfører.

Få mere ud af trivselsmålingen
Trivselsmålinger er et godt
redskab i udviklingen af gode offentlige arbejdspladser.
Men gevinsterne kommer
først i dialogen om resultaterne, og her spiller lederen
på den enkelte arbejdsplads
en helt afgørende rolle. En
ny publikation giver lederne
gode råd om den vigtige vej
fra tal til trivsel
Næsten alle offentligt ansatte har
prøvet at udfylde lange spørgeskemaer om, hvordan de trives
på arbejdspladsen, herunder
hvad de synes om deres daglige
opgaver, arbejdsmiljø og ledelse. Siden 2008 har regionerne
gennemført den slags målinger
mindst hvert tredje år.
Når målingen er færdig, modtager den enkelte leder typisk en
rapport med resultaterne for sin

enhed - f.eks. en sygehusafdeling. Og så begynder de svære
spørgsmål at melde sig: Hvad
er det for budskaber, der gemmer sig i de mange tal og grafer?
Hvordan får vi talt om resultaterne på arbejdspladsen? Og ikke
mindst: Hvor og hvordan skal vi
sætte ind for at forbedre trivslen,
hvis der er behov for det?
Det er baggrunden for den nye
publikation ”Få mere ud af trivselsmålingen”, som Væksthus for
Ledelse udgiver i dag. Publikationen gennemgår systematisk
den enkelte leders vigtigste udfordringer i alle faser af en trivselsmåling.
- Medarbejdernes trivsel og effektive levering af ydelser af høj
kvalitet går hånd i hånd. Trivselsmålinger er et godt værktøj
for lederne til at fastholde fokus

på trivsel. Målingen kan også
være et godt afsæt til at følge op
med både dialog og handling på
de enkelte arbejdspladser, hvor
målingen viser, at der kan være
behov for en aktiv indsats fra ledelsens side, siger Signe Friberg,
forhandlingsdirektør i Danske
Regioner og bestyrelsesmedlem
i Væksthus for Ledelse.
Publikationen bygger på samtaler med en lang række ledere,
HR og arbejdsmiljøkonsulenter.
Den er gratis og kan bestilles på
lederweb.dk/trivsel.
Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem Danske Regioner,
KL, KTO og Sundhedskartellet.
Væksthuset arbejder for at udvikle og synliggøre god ledelse i
kommuner og regioner.
http://lederweb.dk

Flere kan få tilskud til psykologbehandling
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Psykologforening er nået til enighed
om en udvidelse af ordningen
for behandling af let til moderat
depression og angst
Udvidelsen blev i november 2011
besluttet af satspuljepartierne, der
har afsat ekstra midler til ordningerne frem til og med 2015.
Med aftalen er det fra 1. juli 2012
muligt for patienter i alle aldersgrupper over 18 år at blive henvist
fra egen læge til behandling med tilskud for let til moderat depression.
Dermed ophæves den nuværende

aldersgrænse på 37 år. For angstbehandling udvides tilbuddet med
10 år, således at patienter med let
til moderat angst i alderen 18-38 år
nu er omfattet af ordningen.
- Det er en stor tilfredsstillelse for
mig, at det nu er muligt at tilbyde
behandling for depression til alle
aldersgrupper. Vi ser dette som
en stor for-bedring af det tilbud,
der har været indtil videre, udtaler Anders Kühnau, næstformand
i RLTN.
I forbindelse med beslutningen om
udvidelse af ordningen, udarbejdede Sundhedsstyrelsen faglige

retningslinjer for henvisning i almen praksis og behandling i psykologpraksis.
- Det er meget vigtigt, at henvisningsretningslinjerne bliver fulgt
både i almen praksis og i psykologpraksis. Det er en forudsætning
for, at der er penge nok til at kunne
behandle den gruppe, der er målgruppen for tilbuddene, siger Anders Kühnau.
Depressionsbehandling med tilskud
blev introduceret i 2008, og der blev
afsat 40 millioner kroner til gruppen mellem 18-37 år. I 2011 blev
der brugt 87 millioner kroner på
depressionsordningen.
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Taberregering?
Af Peter Bugge
Udskriver Statsministeren valg
til Folketinget i morgen, vil den
nuværende regering falde med
et brag.
Løftebrud? Ja, flere af slagsen!
Dårlig kommunikation, tja. Er
Helle Thorning Schmidt den rette Statsminister, måske - måske
ikke.
Samlet set kan man ikke sige,
at hun har gjort det særlig godt.
Først fyldte skandalen omkring
hendes højre hånd, kronprins
Henrik Sass Larsen og hans
manglende sikkerhedsgodkendelse af PET til at blive minister
- og offentligheden måtte ikke
rigtig få noget at vide af hensyn
”til rigets sikkerhed”. Senere
fulgte måneders snak omkring
betalingsringen - kommer den
eller kommer den ikke. Den kom
heldigvis ikke ! Ingen ville tage
ejerskab, endsige kunne se fornuften i Ringen. Måske lige med
undtagelse af kønne Johanne
Schmidt Nielsen fra Enhedslisten.
Socialdemokraterne fik aldrig
fortalt sine vælger efter valget,
at selvom ”Vi gjorde det!”, tabte
S & SF faktisk valget, mens Radikale & Enhedslisten stormede
frem. S, SF & R dannede som
bekendt regering, men det var
og er reelt Radikale, der har
vundet magten. De Radikale er
et borgerligt parti - og det bærer den nuværende regering jo
også præg af. SF er et rødt parti,
S er et lyserødt midterparti - og
R er blålilla, og R er reelt dem,
der har magten i regeringen. R
kunne vælge, hvem de ville pege
på som Statsminister - Lars Løkke eller Helle T. Det blev Helle T.
Både fordi man var ved at være
mere end træt af Venstre og det
borgerlige danmarks uendelige
mange indrømmelser overfor
Danske Folkeparti, ikke mindst i
forhold til udlændinge politikken.
Og så passer Magrethe Vestagers og Helle T.’s kemi rigtig godt
sammen (og det er bestemt ikke
uvæsentlig i politik - at kemien
skal passe sammen for at kunne
samarbejde).
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M a r g r e t h e Ve s t a g e r
fremstår som den helt
store vinder i dansk politik lige p.t. Hun er gået
fra en vindtør, kedelig
bibliotekar type til en
moden stilsikker kvinde
med tydelig politiske
budskaber. Hun har fået meget
indflydelse med gode ministerier
til følge. Samtidig får de Radikale
meget af deres politik gennemført. Herunder en afskaffelse af
Efterlønnen.
Venstrefløjen og S var imod afskaffelse af efterlønnen, men var
nødt til at udføre det borgerlige
flertal om at afskaffe efterlønnen
(eller den nu stærkt forringede
efterløn). SF skulle aldrig være
gået i regering, da det er mere
end svært at gå fra protestparti
til at skulle gå ind og tage ansvar.
Bedre bliver det ikke af, at Villy
valgte udenrigsministerposten,
som er tung og meget krævende, og som ikke ligger lige for
fødderne af Villy - og her tænker jeg ikke kun på hans dårlige
engelske kundskaber - men lige
så meget fordi, det er sværere
at styre et parti som formand og
udenrigsminister, når man samtidig skal styre et rebelsk bagland. Sporene burde skræmme
meget fra de konservative og
Lene Espersen!
3-parts forhandlingerne faldt til
jorden længe før, de var begyndt.
Man havde ikke taget de enkelte
fagforeninger i ed og kun LO-toppen syntes, at det var en god idé
at fjerne et par feriedage eller et
par helligdage. Fagforeningsbosserne havde ikke overskud og
fantasi nok til at forklare sine
medlemmer, at når riget fattes penge og der er økonomisk
trængsel, ja, så må vi alle holde
for. Det blev pludselig mere helligdom end reelt indhold. Flere af
mine kolleger afholder ikke den
6.ferieuge, men får den udbetalt
og os som arbejder i 3-holdsskift,
også på helligdage, er det et fedt
(næsten), at skulle afgive et par
helligdage om foråret. Hvis det
kunne udløse 4 mia.kr. Hellere

det end højere skatter og afgifter. Fagforeningerne magtede
ikke at gå foran - men det er vel
også mere end bare svært at forklare sine medlemmer, at de skal
betale regningen for bankernes
og andre spekulanters risikofyldte projekter.
Den nylig indgåede skatteaftale
med V & K er et kapitel for sig.
Først skulle Venstre drille regeringen mest mulig ved pseudoforhandlinger og ved at trække
tiden. Lige meget hjalp det, heller ikke når Venstre blev tilbudt
skattelettelser - flere skattelettelser, end den borgerlige regering nogen sinde selv havde
gennemført i de 10 år, de selv
sad med magten! Lars L. fremstod mere som et lille uartigt
barn, der blot forlangte uden at
give noget igen. Så meget spin
og plattenslageri, at medlemmer
af Venstre og ledende erhvervsfolk måtte til sidst banke Lars L.
på plads. Ikke noget kønt syn.
Man har hele tiden ønsket at
indgå aftale med Venstre og ikke
Enhedslisten. Forhandlinger med
Enhedslisten trak belejligt ud - så
man kunne få V & K ind i folden
igen. Måske kunne det have endt
med en aftale med Johanne &
Co., hvis de ikke havde krævet
stort ind. Tiden er ikke inde til
højere skatter og afgifter, ej heller større gældssætning.
Den grundlæggende præmis om
at det skulle betale sig at arbejde, fremfor at være på offentlig
forsørgelse er i orden. Beskæftigelsesfradraget stiger for alle og
det stiger ekstra meget for den
reelt enlige forsørger. Det skal
være attraktivt at arbejde end at
blive forsørget af det offentlige.
Man finder bl.a. pengene ved at
skære i udgifterne til forsvaret og
ved at betale et mindre bidrag til
EU. Hvem er imod det ?

Jeg tror mange, som har stemt
denne regering ind har og har
haft en urealistisk forventning.
Markant højere skatter og afgifter og øget gældssætning er ikke
vejen frem. Vi skal have gang i
samfundet igen med øget forbrug, gang i et nedfrosset boligmarked og gang i optimismen.
De fleste økonomer ”blåstemp-

ler” den førte økonomiske politik
som værende ansvarlig.
Taber regeringen næste valg
- måske. Fremadrettet kræver
det tydelig kommunikation at
overbevise vælgerne, at kursen er den rette. Og det kræver fortsat mod af politikerne at
turde reformer. Vejen frem er
de brede forlig hen over midten.

Ikke fløjene og Liberal Alliance,
da de lever i deres egen verden
af mærkesager uden ret meget
tilknytning til virkeligheden. De
Radikale har formået at bygge
bro mellem højre og venstre side i dansk politik. Jeg tror ikke
på, at nogen ønsker sig tilbage
til blokpolitikken med Pia K. Jeg
gør i hvert fald ikke.

Sundhedsstyrelsens Satspulje
Projekter til at nedbringe brug af tvang i psykiatrien
27. juni 2012
Der udmøntes 15 mio. kroner for
perioden 2012 - 2015 i satspuljen, som regionerne inviteres til
at ansøge om.
Projektets overordnede formål
er at nedbringe brugen af tvang
i psykiatrien, samtidig med at

det sikres, at kvaliteten af den
tvang, der anvendes, er så høj
som mulig.
I projektet vil der være særligt
fokus på at anvende aktiviteter
som redskaber til nedbringe brug
af tvang. Der kan for eksempel

være tale om undervisningsmæssige tilbud, musik, motion,
madlavning, dans mv.
Der er ansøgningsfrist den 31.
august 2012 klokken 12.00.

OBS!
Nye rygestopkurser
til efteråret!
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Unge må knokle løs:

Ingen penge til ferie
Nu rammer afskaffelsen af feriedagpenge til nyuddannede
for alvor. Det er ”lidt ekstremt”, siger Jonas Gielfeldt, der
har én betalt feriedag. ”De facto kommer jeg til at have to
år med næsten ingen ferie,” siger Jonas Gielfeldt.
Skrevet af Klaus Lange, avisen.dk.
Indsat af Jesper Priskorn
”Det er så urimelig en lov man
har vedtaget . Det er som at sige,
at nyuddannede ikke har brug for
ferie. Det er bestemt ikke det, vi
hører de nyuddannede og studerende,” siger Anni Pilgaard, formand for Dansk Sygeplejeråd.
Tusindvis af unge nyuddannede,
der er i gang med karrierens
første job, får ingen penge at
holde ferie for. Det betyder, at
mange må pukle igennem på
jobbet i helt op til halvandet år
uden ferie.
Det er dagpengereformen fra
2010 - med ændringer i reglerne
for feriedagpenge til nyuddannede - der nu for alvor kan mærkes
af de nyuddannede. En af dem er
30-årige Jonas Gielfeldt, der blev
færdig som sociolog i november
måned.
Han fik arbejde som fuldmægtig i Danmark Statistik i maj og
har én dags betalt ferie frem til
maj 2013.
”Lidt ekstremt”

”Det er lidt ekstremt. Jeg holdt
ikke sommerferie i 2011, fordi
jeg skrev speciale på det tidspunkt. De facto kommer jeg til
at have to år med næsten ingen
ferie,” siger Jonas Gielfeldt.
Før dagpengereformen blev vedtaget, havde nyuddannede som
Jonas ret til op til 15 dages feriedagpenge - svarende til tre
ugers ferie.
Men fra 1. maj 2011 har man
skulle optjene retten til at holde
betalt fri. Dermed sparede det
offentlige 75 millioner kroner i
2012, som ellers ville have gået
til at give nyuddannede mulighed
for at holde ferie.
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Mange nyuddannede berørt

Præcist hvor mange nyuddannede, ændringerne berører i år,
er svært at sætte tal på. Men
baseret på besparelsernes størrelse er der tale om tusindvis af
nyuddannede.
Alene i Akademikernes A-kasse,
udbetalte man feriedagpenge til
991 nyuddannede om året før
afskaffelsen.
De fik i gennemsnit 5.120 kroner
– svarende til lidt mere end otte
feriedage i løbet af et år.

Psykolog: Risiko for nedslidning

Ifølge arbejdsmarkedspsykolog
Einar Baldursson fra Aalborg
Universitet har alle på arbejdsmarkedet behov for tre ugers
sammenhængende ferie, hvor
krop og hjerne får ro fra hverdagens strabadser.
For nyuddannede er det i særlig
grad forbundet med konsekvenser at droppe ferien.
”Når man ikke får de her pauser
er sandsynligheden for at blive mentalt overbelastet meget
større. Samtidig tilvænnes de
nyuddannede en uhensigtsmæssig arbejdsform med et meget
højt arbejdspres, hvor de ikke
får slappet af. Det øger risikoen
for nedslidning på længere sigt,”
siger Einar Baldursson.

Sygeplejersker: Alle har brug
for ferie!

Både i Akademikernes A-kasse
og i Dansk Sygeplejeråd frygter
man, at de afskaffede feriedagpenge vil få nyuddannede til at
droppe ferien, fordi de ikke har
pengene til at holde fri.
”Alle har brug for ferie – også
nyuddannede,” siger Anni Pilgaard, der er næstformand for
Dansk Sygeplejeråd, hvor man
har omkring 1.800 nye medlemmer, der kommer ind under de
nye regler.
”Det er altså en urimelig lov. Det
er som at sige, at nyuddannede
ikke har brug for ferie. Det er
bestemt ikke det, vi hører fra de
nyuddannede og studerende,”
siger Anni Pilgaard.
”De små familier er hårdt
ramt”

Mange af de nyuddannede medlemmer i Dansk Sygeplejeråd er
omkring 30 år, når de er færdige, siger Anni Pilgaard. De har
derfor stiftet familier og mange
har børn.
”Ændringerne betyder, at de nye
familier ikke kan holde ferie sammen, med mindre det sker for
egen regning. Men alle ved, at
der ikke er mange penge i nyuddannede familier med børn. De
små, nye familier er en gruppe,
som det går hårdt ud over,” siger
Anni Pilgaard.
Men det er nu ikke kun nyuddannede med børn, der har svært
ved at undvære en halv månedsløn for til gengæld at holde ferie,
siger Jonas Gielfeldt.

Ubetalte ting, der skal ud af
verden

Han har også valgt at droppe
ferien og arbejde, mens kollegaerne går på ferie.
”Jeg kunne godt holde min ferie,
hvis jeg ville. Muligheden er der
- som sådan, men det ville blive
for egen regning,” siger Jonas
Gielfeldt.
Og det er ikke en regning, som
skal betales i år.

”Når man er nyuddannet, har
man ikke altid råd til at tage en
halv månedsløn ud af budgettet. Der er tit en hel del ubetalte ting og sager, man gerne vil
have ud af verden,” siger Jonas
Gielfeldt.
Men i sommeren 2013 regner
han med at puste ud. Forhåbentligt med noget italiensk fodbold,
lyder det.

Behov for et afbræk
”Man bør have nogle skift i løbet
at året, så krop og hjerne befinder sig i en stilstand af langsommelighed. Så får vi meget
bedre fornemmelse for den hastighed og det belastningsniveau,
vi kører i den arbejds-mæssige
hverdag,” siger arbejdsmarkedspsykolog Einar Baldursson, Aalborg Universitet.

Evaluering af den gode psykiatriske afdeling
Sundhedsstyrelsen indbyder hermed interesserede til at deltage i
et nationalt udbud af evaluering
af satspuljeprojektet - Den gode
psykiatriske afdeling.
Satspuljeprojektet skal styrke
og udvikle kvaliteten på de psykiatriske afdelinger i regionerne.
Det sker ved at støtte tværgående aktiviteter på udvalgte modelafdelinger, som efterfølgende
kan tjene som foregangseksempler for andre psykiatriske afdelinger. Projektet løber i perioden
2010-2013.
Den udbudte evaluering har til
formål at indsamle og formidle
resultater og erfaringer fra modelafdelingerne. Opgaven består
af to dele: Gennemførelse af en
midtvejsevaluering i slutningen
af 2012, samt en slutevaluering
i slutningen af 2012/starten af
2014. De to dele er sammenhængende.

https://www.udbud.dk/Pages/Tenders/ShowTender?tenderid=1980
Udvikling af modelafdelinger:
Den gode psykiatriske afdeling
Sundhedsstyrelsen udmønter
29,5 mio. kr. til forsøg med udvikling af modelafdelinger for
gode psykiatriske afdelinger.
Projektmidlerne er afsat med
satspuljeaftalen 2010-2013.

Formål

Formålet er at styrke kvaliteten
af den psykiatriske undersøgelse, behandling og opfølgning via
udviklingen af en model for Den
gode psykiatriske afdeling. Mo-

delafdelingerne skal afprøve flere sammenhængende konkrete
aktiviteter, der kan medvirke til
at opnå:
gode og holdbare behandlingsresultater og behandlingsalliancer,
herunder klare behandlingsmål,
organisatorisk kvalitet, for eksempel ved monitorering og andre ledelsesmæssige værktøjer
bedre kvalificeret personale ved
systematisk kompetenceudvikling og efteruddannelse godt
behandlingsmiljø, herunder miljøterapeutiske tiltag og mulighed
for relevante patientaktiviteter
høj oplevet patient- og pårørendetilfredshed ved fokus på
for eksempel patientens velbefindende, patientens møde med
psykiatrien, den åbne dialog,
patient- og pårørendeinvolvering
samt psykoedukation minimum
af tvangsanvendelse bedre sammenhæng i patientforløbene
bedre Recovery, bedre samordning af behandlingsindsats og
kommunale støtteforanstaltninger.
Derudover skal modelafdelingerne have fokus på formidling
af resultater og erfaringer til resten af landets psykiatriske og
børne- og ungdomspsykiatriske
afdelinger.

Hvem kan ansøge?

Regioner kan søge om midler
til udvikling af en modelafdeling for - Den gode psykiatriske
afdeling. Modelafdelingen skal
indeholde en række forskellige
elementer, der indgår i et typisk
patientforløb og skal: udgøre en
samlet organisatorisk enhed i en

afgrænset geografi, bestående
af afdelingens afsnit, ambulatoriefunktioner, distriktspsykiatri med videre være en almen
psykiatrisk eller børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling med et
bredt patientklientel, herunder
patientgrupper som eventuelt vil
kunne blive udsat for tvang
have døgnfunktion, senge og
lukkede/skærmede enheder
samt ambulant funktion.
Projektstart er 1. december
2010. Sluttidspunktet for projekterne er ultimo november
2013.
Ansøgningsfrist

Send ansøgning med projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen
senest den 15. august 2010 kl.
12.00. Benyt Sundhedsstyrelsen
ansøgningsskema.
Ansøgningsskemaet sendes til:
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsplanlægning
Att. Sekretær Jacquelina Blume
Islands Brygge 67
2300 København S
Ansøgningen kan også sendes
elektronisk til efp@sst.dk
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Orientering fra Fællestillidsrepræsentant
Af Bent Lykke Sørensen

Orientering vedr. barns 1. og 2. sygedag og
omsorgsdage.
Der har nogle steder været drøftet reglerne
– så her er de:
Ansatte har efter anmodning i
det enkelte tilfælde adgang til
hel eller delvis tjenestefrihed på
et barns første og anden sygedag, når følgende betingelser er
opfyldt:
1. barnet er under 18 år og har
ophold hos den ansatte,
2. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og
3. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.
BEMÆRKNINGER:
I vurderingen af, om der skal
gives tjenestefrihed, indgår en
afvejning af barnets alder og
sygdommens karakter.
Tjenestefriheden regnes ikke
som sygefravær, men fraværslisten suppleres med oplysninger
om fraværet på grund af barnets
1. og 2. sygedag.
Stk. 2.
Under tjenestefrihed efter stk. 1
har den ansatte ret til løn. Der
udbetales ikke arbejdsbestemte
og arbejdstidsbestemte tillæg.
Stk. 3.
Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær
inddrages.

Ret til omsorgsdage

Hvem har ret til omsorgsdage?
Offentligt ansatte fædre og mødre har ret til 16 omsorgsdage pr.
barn.

Hvordan fordeles de 16
dage?

Dagene fordeles sådan, at
du har ret til 2 omsorgsdage
pr. kalenderår fra barnet bliver født til og med det kalenderår, hvor barnet bliver 7 år.

Kan omsorgsdage overføres til det næste kalenderår?

Du kan ikke overføre ikke-brugte
omsorgsdage fra ét kalenderår til
det næste.
De 2 omsorgsdage du har pr.
kalenderår pr. barn skal holdes
senest den 31. december i kalenderåret.

Eksempel

Hvis du ikke har brugt de 2 omsorgsdage du har pr. kalenderår
inden den 31. december, så har
du fortabt retten til dem den 1.
januar.

Omsorgsdage hvis du har
lang barselsorlov

En kvinde, der føder i slutningen af et kalenderår og som
holder 60 ugers barselsorlov,
kan komme i den situation, at
hun mister 4 omsorgsdage, som
hun er berettiget til i fødselsåret og barnets første leveår.
Hun risikerer at miste de 4 omsorgsdage, fordi man kun har ret
til at overføre omsorgsdage fra
fødselsåret til barnets første leveår, og ikke til barnets andet leveår.
I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2002 ville arbejdsgiverne ikke være med
til at aftale, at man i disse
situationer kan få ret til at
overføre de omsorgsdage, som
man har været forhindret i
at holde efter en lang barsel.
KTO har dog forbeholdt sig ret til
at indbringe en konkret sag for
Ligestillingsnævnet ved førstkommende lejlighed.

Nyt fra HMU Psykiatri
og Social Region Midt
Jylland

HMU har drøftet og besluttede
at vold og sikkerhed skal være
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på dagsorden i den kommende
tid dette set i lyset at de sager
som har været i det første halve
år af 2012. Dette ser medarbejder kredsen i HMU frem til, da
det kan vær med til at gøre det
mere sikkert at gå på arbejde.
Der skal i september være en
arbejdsmiljøtemadag hvor vold
og sikkerhed skal være et hovedtema.

Ophævelse af
ansættelsesstoppet

Psykiatri og Socialledelsen påtænker at ophæve ansættelsesstoppet pr. 1. september
2012, hvor det forventes at de
enkelte specialområder er kommet nærmere på at kunne tegne
den fremtidige organisering og
struktur. Forud for en eventuel
beslutning om ophævelse af ansættelsesstoppet ønsker PSL en
drøftelse i HMU om spørgsmålet.
Efterfølgende vil PSL træffe den
endelige beslutning.

Proces for dannelsen af
fusions-MEDudvalgene på
specialområderne og proces for dannelse af de nye
lokal-MEDudvalg på specialområderne

De nye fusions-Medudvalg på det
Sociale område skulle nu være
på plads.
De nye LMUer som skal starte
den 1/1 – 2013 skal nedsættes
ud fra Med-aftalen
På hver institution og/eller afdeling skal der oprettes et lokalt
MED udvalg, der varetager både
medindflydelsesopgaver og institutionens eller afdelingens sikkerheds og sundhedsarbejde. Dette
fordrer ikke personsammenfald
mellem tillidsrepræsentant og
arbejdsmiljørepræsentanten.
Se i øvrigt Med-aftalen´s §9
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På en flyvetur til Chicago havde en
gentleman gjort adskillige forsøg
på at komme på herretoilettet, men
der var hele tiden optaget.
Stewardessen bemærkede hans problem.
”De må gerne bruge dametoilettet,
hvis de bare lover ikke at røre ved
knapperne på vægen hr. sagde hun.
Det lovede manden.
Han gjorde det, han skulle, og mens
han sad der, lagde han mærke til de
knapper, han havde lovet ikke at røre.
På hver knap stod nogle bogstaver:
VV, VL, PK, og på en rød knap stod ATF.

Da pudderkvasten havde fuldendt sin glædesspredning, kunne han næsten ikke vente med at
trykke på ATF knappen, som han
nu viste, ville sætte ham i den
yderste ekstase.
Næste gang han åbnede sine øjne,
lå han på et hospital.
En sygeplejerske kiggede på ham
med et smørret grin.
”Hvad skete der?” udbrød han.
”De trykkede på én knap for meget”,
svarede sygeplejersken.

Hvem ville opdage, hvis han trykkede på dem?

”Den sidste knap, som der stod ATF
på, var en Automatisk Tampon Fjerner.

Han kunne ikke modstå fristelsen.
Han trykkede på VV. Varmt Vand sprøjtede blidt ud over hans bagdel. Sikken
en dejlig fornemmelse, tænkte han.
Herretoiletter har ikke sådan nogen
vidunderlige faciliteter.

”Deres penis ligger i øvrigt under hovedpuden”.

I forventning om at opnå endnu større
glæde, trykkede han på VL knappen.
Varm Luft erstattede det varme
vand og tørrede blidt hans ende.
Da det holdt op, trykkede han på PK
knappen.
En stor pudderkvast kærtegnede
blidt hans bagdel, samtidig med
at den tilføjede en mild duft af
forårsblomster.
Han tænkte: Dametoilettet er nu
mere end et toilet - det er en blid og
kærlig fornøjelse.

F
R
I
K
V
A
R
T
E
R
E
T

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.: 7847 1042
Mob: 5157 6635

Næstformand:
Jørgen Nyegaard
Øvrige:
Peter Bugge Nielsen
Bent Lykke Sørensen
Hanne Stormfeldt

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

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

Tlf.: 7847 1043

Psykiatrisk afdeling M
Pt. Bent Lykke Sørensen
Tlf.: 7847 1042

Mob: 5157 6635

Retspsykiatrien afdeling
Bent Lykke Sørensen
Tlf.: 7847 1042

Mob: 5157 6635

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: 7847 1018 / 3211

Århus Universitetshospital - Risskov
Psykiatrisk afdeling Q
Jesper Priskorn
Tlf.: 7847 1041
Mob: 2029 1819
Psykiatrisk afdeling P
Peter Bugge Nielsen

Tlf: 7789 6030

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

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 Holm Thomsen Tlf.: 5157 5636
Centrum:
Christian Degn Gerlings
Tlf: 5157 6519
Socialpsykiatri MAG. 1
Tuesten Huse

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
24 Vingefanget Juli 2012

8240 RISSKOV

7847 1041

FAX 7847 1049

