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VI ARBEJDEDE HÅRDT, MEN HVER GANG VI 

BEGYNDTE AT FUNGERE BLEV NYE PLANER OM 

OMORGANISERING IVÆRKSAT. 

 

JEG LÆRTE MIG SENERE I LIVET, AT VI ER 

TILBØJELIGE TIL AT MØDE ENHVER NY SITUATION 

GENNEM OMORGANISERING. 

 

-OG JEG LÆRTE OGSÅ, HVILKEN VIDUNDERLIG 

METODE DETTE ER TIL AT SKABE ILLUSION OM 

FREMGANG, - MENS DET I VIRKELIGHEDEN 

FORÅRSAGER KAOS, INEFFEKTIVITET OG 

DEMORALISERING. 

 
Kages Patrons, 
ROMERSK EMBEDSMAND UNDER KEJSER NEGRO, 
død år 65 e. Kristus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I 

PSYKIATRIKLUBBEN  

ÅRHUS D. 10. MARTS 2009  
 

 

 

 

 

1.  DAGSORDENEN FORANLEDIGES GODKENDT 

 

2. DIRIGENTERNE PÅSER AT FORHANDLINGERNE FREMMES, OG KAN OM NØDVENDIGT 

FASTSÆTTE BEGRÆNSET TALETID OG/ ELLER FASTSÆTTE HVOR MANGE GANGE 

ORDET KAN BEGÆRES I SAMME SAG. 

 

3.  BEGÆRING AF ORDET SKER VED MARKERING FRA SALEN 

 

4.  ÆNDRINGSFORSLAG AFLEVERES SKRIFTLIGT TIL DIRIGENTERNE. 

 

5. ALLE AFSTEMNINGER FORETAGES VED HÅNDSOPRÆKNING, DOG SÅDAN AT SÅFREMT 

10 AF DE FREMMØDTE MARKERER, AT DE ØNSKER SKRIFTLIG AFSTEMNING, SKAL 

DETTE IMØDEKOMMES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRETNINGSORDEN VEDTAGET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I 

PSYKIATRIKLUBBEN ÅRHUS D. 10. MARTS 2009 



Generalforsamling  
FOA - Psykiatri Århus  

D. 10. Marts. 2009  
kl. 18.00 i ”Den Gamle Festsal” - på Århus Universitetshospital,  

Risskov 
 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigenter 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

-skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg  

Formand   2 år Jesper Priskorn 

Bestyrelsesmedlem   2 år Peter Bugge 

Næstformandssupl.   1 år Bent Lykke  

Kasserersupl.   1 år Anna Jensen 

1. Bestyrelsesssupl.   1 år Sine Christiansen 

2. Bestyrelsesssupl.   1 år Hanne Stormfeldt 

Bilagskontrollant   2 år Erik Sindal 

Bilagskontrollantsupl . 1 år Tove Lilmoes 

Fanebærersupl.    1 år Peter Bugge  

 Evt. valg i henhold til klublovenes § 4, stk. 8 

8. EVENTUELT 

Der vil under spisningen være mulighed for at vælge en faggrupperepræsentant for  

Værkstedsassistenterne og Plejerne.  

Samt en sektorbestyrelsesrepræsentant for plejerne/værkstedsassistenterne og suppleanter for disse. 

GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I PSYKIATRISK HOSPITALS  

GAMLE FESTSAL - ( v/tårnbygningen) - SPISNING KL. 17.30 - 18.00 



Forord 
Vingefanget er for mig at se en løbende beretning om året aktiviteter.  
Beretningen vil derfor bære præg af gentagelser og være ultra kort.  
 

Arbejdsmiljøet 

Personale, organisationer, pårørende og brugere har i en længere årrække råbt op omkring 
forholdende i psykiatrien - råbene er blevet mere og mere desperate, men lige lidt sker der.  

Besparelserne fortsætter i en lind strøm ned over psykiatrien med sengelukninger, afvisninger 
af brugere og dårligere behandling til følge - og hvem går det ud over - ja, først og fremmest 
brugerne af psykiatrien, herefter de pårørende, som desperate forsøger at få deres syge 
pårørende indlagt - så de selv kan blive aflastes lidt. 
Men ikke mindst personalet, som bliver udsat for stigende vold og trusler. 
Alle føler efterhånden, at deres retssikkerhedsfølelse krænkes, når de i stigende grad 
udsættes for psykisk og fysisk vold fra meget udadreagerende psykisk syge, uden at det får 
mærkbare konsekvenser.  
De mange langtidssygemeldte medarbejdere både i behandlings- og socialpsykiatrien viser 
med al tydelighed, at belastningen er for stor. Derfor anmeldte FOA afdeling N1 til 
arbejdstilsynet og arbejdstilsynet gav i januar måned 2009 FOA ret og gav 2 påbud til afsnit 
N1 og N8. De går i sin enkelthed ud på at reducere i arbejdsmængden, hvilket betyder færre 
patienter eller tilføre flere resurser. Dette kommer i forlængelse af allerede besluttede planer 
om arbejdsmiljøet – men dette koster penge og der er ikke nogen i Regionen. 
 

 

En normeringsundersøgelse giver os også ret i at vi er undernormeret, set i forhold til 

sammenlignelige sengeafsnit.: 

 

 

SR valg og Sikkerhedskoordinatorer/Leder 
Der har været afholdt SR valg og der skulle nu være dækning på alle afsnit/afdelinger. 
Desuden skal der under hver ledelse være en sikkerhedskoordinator/sikkerhedsleder som vi 
ser som en styrkelse af sikkerhedsarbejdet i fremtiden. 
 

 
 

Afdeling

Plejepersonale pr. seng Vikarforbrug pr. seng I alt stillingsforbrug

Viborg 1,86 0,25 2,12

Holstebro 1,64 0 1,64

Herning 1,54 0 1,54

Randers 1,50 0,07 1,57

Afdeling N, Risskov 1,33 0,17 1,5

Silkeborg 1,27 0,48 1,75

Kjellerup Døgnhus 1,22 0 1,22

Afdeling S, Risskov 1,19 0,09 1,28

Horsens 1,07 0,08 1,15



Regionen 
Direktionen har udpeget den nye driftsledelse for psykiatri- og socialområdet.  
Den fire-delte ledelse vil består at følgende personer: 
Gert Pilgaard Christensen, nuværende distriktschef i Distrikt Vest, bliver direktør i 
driftsledelsen. Cheflæge Per Jørgensen og chefsygeplejerske Claus Graversen vil også 
bestride disse stillinger i den nye organisation. Charlotte Rosenkrantz Josefsen, nuværende 
distriktschef i Distrikt Syd, bliver socialchef.  
 
Den nye ledelse tiltrådte formelt den 1. november 2008 med henblik på at indgå som en 
samlet ledelse i de videre forberedelser af den nye organisation, som forventes at være i drift 
fra årsskiftet.  

 
OK08 og Konflikt 
Strejken er slut 
Konflikten om en anstændig løn er slut, og nogle vandt – andre tabte.  
 
Jeg vil med det samme slå fast at Faggrupperne og fagligt udvalg ikke har lavet denne 
overenskomst, ej heller har du fået lov til at sige ja eller nej til forslagene inden de blev sendt 
til urafstemning. 
Den berømte demokratiske proces, der ellers var indført i FOA – faldt pludselig bort…..!! – 
Faggrupperne havde ellers tydeligt og præcist sagt NEJ til en skævvridning mellem 
faggrupperne – det sagde vi mens vi var med endnu og ikke mindre en 3 gange – men det 
var FOA åbenbart ligeglad med. Dette er ikke fordi jeg ønsker at skælde FOA ud – de har nok 
fået det bedst opnåelige – men de burde have spurgt os først – især inden det blev sendt ud 
– nu kommer kampene på arbejdspladserne. 
 
Resultatet 
 
Kommunerne  
 
1. april 2008 4,09 % 
Senioren fra 60-62 år og derover har ret fra 2 - 4 senior dage eller seniorbonus på mellem 0,8 
- 1,6 % 
Dette er gældende hele OK perioden 
 
1.oktober 2008 (*) 1,62 % 
 
1.april 2009 0,20 % 
Alle vores klubs faggrupper får 3 løntrin 
 
1.oktober 2009 (*) 0,55 % 
 
1.januar 2010 
Frit valg mellem:  

 0,7 % tillæg 



 Forhøjelse af pension til 13,4% 

 2 seniordage fra 58 år 

  
1.maj 2010  
0,45 % særlig feriegodtgørelse 
 
1.april 2010 0,50 % 
Lokale løn midler 0,7 % 
 
SOSUèr på sluttrin får 2 løntrin 
 
1.oktober 2010 (*) 0,57 % 
 
Regionerne 
 
1. april 2008 4,09 % 
Senioren fra 58-62 år og derover har ret fra 2 - 4 senior dage eller seniorbonus på mellem 0,8 
- 1,6 % 
Dette er gældende hele OK perioden 
 
1.oktober 2008 (*) 1,62 % 
 
1.april 2009 0,20 % 
Alle vores klubs faggrupper får 3 løntrin 
 
1.oktober 2009 (*) 0,73 % 
 
1.januar 2010 
Regionerne får ingenting 
 
1.maj 2010  
0,45 % særlig feriegodtgørelse 
 
1.april 2010  0,32 % 
Lokale løn midler  0,80 % 
 
Social - og sundhedsassistenter på højeste løntrin stiger 430,- kr. pr. måned. 
 
1.oktober 2010 (*) 0,57 % 
 
 
(*) Skønnet udmøntning af efterreguleringsordning. 
 
 

 



Kommunalreformen 

Kommunen har nu også overtaget Tuesten Huse og Atriumhuset fra Regionen. 

 

Pen-Sam 
Der har været valg til delegerede til Pen-Sam og psykiatrien er blevet rigtigt godt 
repræsenteret. Følgende fra psykiatrien: 

Britt Graabæk Susanne Vahl Clausen, Bent Lykke, Jan Skou og Jesper Priskorn. 

Dette må betyde at der er større overvågning på din pensionsopsparing. 

 

Afdelingen FOA Århus 

Der er generalforsamling i FOA Århus og årsmøder i sektoren d.23. april. 09. 

 
Autorisation af social- og sundhedsassistenter 
Tillykke til alle Social og sundhedsassistenter. 
 
Det er nu vedtaget ved lov, at social- og sundhedsassistenter nu også har autorisation. Loven 
trådte i kraft pr 1. oktober 2008. 
 
En autorisation fungerer som en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau og 
kompetencer. Pligten til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed skærpes med en 
autorisation, ligesom en autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisation, såfremt 
udøveren må antages at være til fare for andre mennesker på grund af grov uforsømmelighed 
udvist ved udøvelse af hvervet. Det betyder at ssa'en kan miste retten til at kalde sig social- 
og sundhedsassistent, hvis han/hun i sit arbejde er til fare for patienterne. Så udover den 
anerkendelse der følger med autorisationen ligger der også en pligt.  
 

Uddannelse 
Kompetenceuddannelsen 
Er nu kommet sig ovenpå ”børnesygdommene” og er nu et tilbud som man ønsker sig og der 
arbejdes nu på at den fortsætter for nyansatte som en form for intro uddannelse til 
psykiatrien. 
 
Care i Århus Komune 
Alle medarbejdere i Århus kommune er i fuld gang med at blive uddannet i Care og Britt 
Graabæk er uddannet Care instruktør. 
 
Den Tværsektorielle Efteruddannelse  
Der har nu været afholdt 2 kursusforløb i nye forbedrede efteruddannelse, og har været sat 
på vågeblus, ikke fordi uddannelsen skal udgå, men moderniseres igen. 
Det skyldes flere faktorer, diagnoseopdelingen og skille socialpsykiatri og 
behandlingspsykiatri lidt mere op, så det tilfredsstiller begge parter, både 
uddannelsesmæssigt og set fra et leder synspunkt. Den er nu på banen igen og kan findes i 



uddannelsesafdelingens kursuskatalog. 

AKTIVITETER siden sidst 
 

Temadage 
Stress 
Den19 maj afholdt vi en stress temadag i samarbejde med assistentklubben. 
Sygeplejerske Tommy Johnsen og Psykolog Klaus Bertel som vil fortalte om: 
Stress, handlekraft og Sundhedsfremme - Hvordan vi kan få mennesker vi møder til at vokse 
og ikke krympe? 
Lokalet var langt fra fyldt – dette skyldes især strejken – mange af de tilmeldte var i konflikt på 
Århus sygehus og måtte ikke deltage under strejken. 

 
Studieture/Rejser/ aktiviter 
Polen – Welness 2008 
Vi var i efteråret en tur i Polen og boede i KOLOBRZEG Turen var en fortsættelse og skal ses 
i sammenhæng med vores temadag om Stress og gik i sin enkelhed ud på forkælelse, 
behandlinger og shopping. Det var en succes og mange ville gerne have en gentagelse. 

 
Nordisk Træf 2008 – Oslo 
Nordisk træf var i år et overflødighedshorn af oplæg og tak for det Norge. 
Når det er sagt, var det lige før det var for meget – det skyldes ikke oplæggene - men 
varmen, 31 grader i skyggen – det varmeste vejr i Oslo i mindst 70 år. 
Hovedoverskriften for træffet, var ”Det gode Asyl”. Du kan læse meget mere om træffet i 
vingefanget 3 udgave 2008. 
Næste Nordiske Træf er aftalt til at foregå på Færøerne i 2011. 

 
Bryggeri besøg på Århus Bryghus  
Medlemmer fra Psykiatriklubben/FOA psykiatri og medlemmer fra Social- og 
sundhedsassistentklubben deltog d.16.oktober 2008, til en for de fremmødte hyggelig og 
lærerig aften på Århus Bryghus. 
 

Til slut vil jeg takke  
tillidsrepræsentanterne,  
sikkerhedsrepræsentanter og bestyrelsen for 
samarbejdet i det forgangne år. 
 

På bestyrelsens vegne  

          Formand 

     Jesper Priskorn



 


