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Forord

Den 12. juni 2009 kan vi se tilbage på 100 års arbejde i vores forening
og klub, som gennem tiden har skiftet navn flere gange:
Aarhus Stats-Sindssygehospitals Organisation
Fagforeningen for Opsynspersonale ved Jydske Asyl
Dansk Hospitalsforbund, afd. 1
Plejerforeningen
Plejerklubben
Psykiatriklubben
FOA-Psykiatri

Det er en stor dag for os, men gennem de mange år har vi også stået med mange udfordringer og et stort arbejde for at skaffe vores kolleger bedre arbejdsforhold.
Ting som vi i dag måske kan smile lidt ad var dog store problemer i tidligere tider.
Men vi må stadig kæmpe og i disse tider er vort største problem arbejdsmiljøet.

Denne jubilæumsbog er et delvis genoptryk af tidligere udgivne jubilæumsskrifter.
Det er mit håb, at bogen kan medvirke til at få en historisk forståelse af vores nutid.
Bogen er sat sammen således at de sidste jubilæumsskrifter er først i bogen, hvorefter følgende afsnit er i historisk rækkefølge.
Jeg vil citere tidligere formand Carl Hansen, som i 1984 skrev:
Man skal kende sin historie for at kende sig selv - og uden den er man rodløs.
Disse ord finder jeg stadig aktuelle.

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke alle vores kolleger for deres store indsats og udholdenhed og ligeledes vil jeg også rette en tak til alle vores samarbejdspartnere.

En særlig tak skal rettes til pensioneret plejeassistent og fællestillidsrepræsentant Bent Hvolby
for hans arbejde med at samle materiale til denne bog.
Jesper Priskorn
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Således skrev vi ved afd.1’s 75 års jubilæum i 1984

Carl Hansen

Man skal kende sig selv.
Man skal kende sin historie for at kende sig selv, og uden den er man rodløs.
Disse ord faldt mig ind, som indledning til dette forord til jubilæumsskriftet, i anledning af foreningens 75
års jubilæum den 12. juni 1984.
Fremsynede mennesker i 1909 kunne se, at skulle der skabes gode forhold, for såvel personale som patienter, måtte der være et sammenhold i personalegruppen. Hvad var så nærmere end at samles om eller i en
forening?
Megen modgang mødte disse fremsynede idealister, både blandt kolleger, og ikke mindst fra ledelsen, men
den 12. juni 1909, var foreningen en realitet. Der var stadig mange vanskeligheder der skulle overvindes, så
skiftende ledere i foreningen var en almindelig ting i de første år.
Mange sager er gået gennem foreningens ledelse op gennem årene frem til i dag, hvor der kan fejres 75 års
jubilæum.
Vi har derfor fundet det helt naturligt at få samlet dette lange forløb i foreningen i et jubilæumsskrift. Til
dette arbejde rettede vi en henvendelse til pensionerede plejere Hans Voigt og Christian Zederkof, samt Vita Møller, Lauge Andersen og Jesper Dideriksen. De påtog sig dette store, men også interessante, arbejde.
Fælles for dem alle var, at de havde et godt kendskab til foreningsarbejde. Der skal til dem rettes en tak for
et stort og veludført arbejde.
Billeder i jubilæumsskriftet er fremskaffet gennem hospitalets museum.
Carl Hansen

Modstand fra starten
Den 12. juni 1984 er det 75 år siden, at vores faglige
klub FOA-Psykiatri, blev stiftet som en forening ved
et møde i Vejlby.
Organisationens første formand blev barber A. P.
Andersen.
Navnet blev »Fagforeningen for Opsynspersonalet
ved Jydske Asyl«.
Først i 1911 blev benævnelsen »Statens Sindssygehospitaler« foreslået. I 1913 kom så det egentlige
gennembrud for organisationstanken. Viborg, Vordingborg og Middelfart kom med, og forbundets
første formand blev A. C. Andersen, Århus.
At det blev en vanskelig start, fremgår tydeligt af
forhandlingsprotokollen. Modstanden kom fra den
daværende forvalter, økonoma og oldfrue. Sidst4

nævnte truede med, at kvinder under hendes opsyn
skulle rejse, hvis de meldte sig ind i organisationen.
Vi kan heraf se, at også ansatte udenfor afd. kunne
blive medlemmer, så fra begyndelsen har det jo været en tværfaglig organisation i nutidssprog. Også
mellem kammeraterne var der vanskeligheder. Det
fik derfor stor betydning, at daværende præst ved
hospitalet, pastor Gert Jørgensen, Vejlby, bad om at
blive medlem. I kraft af sin sociale indstilling, blev
han en god støtte for foreningen, der d. 17.6. havde
58 medlemmer.
Den 19. juni 1909 afholdtes det første bestyrelsesmøde På dette møde vedtoges det at søge forbindelse
med de øvrige sindssygeanstalter.
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Der var opgaver nok at tage fat på, og allerede den
30. juni på en ekstra generalforsamling, vedtoges
følgende:
1. Da der stadig klages over forplejningen, anmodes
om at blive overført til 2. forplejningsklasse.
2. Så vidt mulig fælles spisestue, da de forhold til
hvilke man er henvist, er utålelige.
3. I betragtning af den lange tjenestetid 14½ time
daglig med kun en halv fridag hver 10. dag, anmodes
om en hel ugentlig fridag, samt lukning kl. 8 aften
som på almindelige hospitaler.
4. Forandring af boligforholdene anses at være absolut nødvendige, da der på enkelte værelser ligger
indtil 5 personer.
5. Ophævelse af nattegn og afskaffelse af den meningsløse visitation af private ejendele.
6. Månedlig udbetaling af løn til alle.
7. Af hensyn til såvel patienterne som personale må
ingen opsyn under 22 år ansættes, og som ikke kan
opfylde nogle af de almindelige betingelser.
8. At der gives adgang til, som påskønnelse når
vedkommende har været i anstaltens tjeneste i et af
direktionen nærmere fastsat tidsrum, at få udbetalt
kostpenge såfremt man ønsker at gifte sig.
9. Lønregulering.
På en ekstra generalforsamling den 23.8.1909, redegjorde formanden om de forhandlinger der var
blevet ført med overlægen om de af generalforsamlingen vedtagne 9 forslag. Overlægen lovede at støtte
foreningen på alle måder, og kunne meddele at han
havde sendt et andragende til Rigsdagen med anmodning om at få forholdene forbedret. Angående
punkt 5, nattegn, var der megen utilfredshed med, at
det ikke straks kunne afskaffes, og at punkt 6, lige
meget i løn hele året, heller ikke straks kunne imødekommes. Angående punkt 6, var det på den tid, og
i øvrigt så vidt os bekendt, almindeligt, at vinterlønnen var mindre ved landbruget end sommerlønnen,
til i hvert fald efter 2. verdenskrigs afslutning. Så det
var naturligvis et ikke helt almindeligt krav at fremkomme med på den tid.

Fest fik efterspil
I den mellemliggende tid havde der været afholdt stiftelsesfest i Vejlby Afholdshjem d. 14.8.1909, pris 1
kr. for mandlige medlemmer og 50 øre for kvindelige
medlemmer. Stiftelsesfesten fik et efterspil derved,
at økonomaen sagde til nogle af sine piger, hvad det
var for et bissebal de havde været med til. Bestyrelsen sendte økonomaen en skrivelse hvori det blev
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henstillet til hende at tage sine ord tilbage.
Noget sådant ville økonomaen ikke. Pigerne, der
havde klaget, blev opsagt i utide, men med den begrundelse, at de ingen nattegn havde haft. På grund
af den hændelse, vedtog generalforsamlingen, at
lade byrådsmedlem Marinus Pedersen tage sig af
foreningens konflikter, bl.a. havde oldfruen afskediget en pige med den begrundelser at hun var medlem
af foreningen, og at alle der meldte sig ind, ville få
deres afsked.
Byrådsmedlem Marinus Pedersen skulle på baggrund af disse konflikter henvende sig til pressen
om de uheldige forhold på anstalten. På samme generalforsamling trak A. R. Andersen sig tilbage som
formand, i hans sted tog V. F. Jacobsen formandens
plads indtil nyvalg kunne finde sted.
I september måned kunne følgende læses i »Socialdemokraten«:
Den 12. juni 1909 stiftede opsynene og de øvrige
arbejdere på sindssygeanstalten en organisation, for
derigennem at forbedre de ret tarvelige kår, hvorunder de lever. Dette skridt fra arbejdernes side blev
meget unådigt optaget af forvalter, økonoma og
oldfrue«.
Konsekvenserne for personalegrupper hørende under økonoma og oldfrue kender vi allerede. Artiklen
slutter med, at det ville være hensigtsmæssigt om vor
Rigsdagsmand ville gøre ministeren opmærksom på
forholdet.
Marinus Pedersen var, efter hvad vi kan se, uddannet snedker og medlem af byrådet i Århus, valgt i
1909 af Socialdemokratiet. Et eksemplar af omtalte
artikel blev sendt til Sct. Hans hospital, Middelfart,
Oringe og Viborg for at gøre opmærksom på, hvor
nødvendigt det var at stå sammen.
V.F. Jacobsen synes at have været utrættelig og arbejdsom. Den 30.9. sendes en anmodning til folketingsmedlem Samuelsen om at forebringe forholdene
for ministeren.

Læserbrev i »Demokraten«
Den 8.10. anmoder V. F Jacobsen om at få følgende
optaget i »Demokraten«:
»Når der så ofte i den senere tid er fremkommet klager over forholdene på sindssyge- anstalter, kunne
det måske være rigtigt at se på forholdene, fremstillet af det underordnede personale. Det er således,
at opsynspersonalet bliver rekrutteret fra alle samfundslag, deri ligger allerede en fare, enhver ved jo,
at det ikke er så ligetil at passe syge mennesker på
rette måde. Der skal lægges et alvorligt aandeligt arbejde i at omgås patienterne. Men for at kunne kræve
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disse kvalifikationer, må anstalterne garantere gode
livsforhold for personalet.
På Sct. Hans hospital er det lykkedes at få forholdene
forbedret gennem den stedlige organisation.
Vi har på jydske Asyl en halv fridag hver 10. dag, den
daglige arbejdstid er henholdsvis sommer og vinter
fra 6-7 morgen til 8½ aften, natten er ikke engang vor
egen, ofte ringes vi op om natten, når der er noget
galt på sygeafdelingerne, og dette godtgøres ikke senere, hverken med vederlag. Boligforholdene er heller ikke de bedste. På et værelse ligger 5 mand. Der
er så lidt plads, at der ikke engang er plads til vore
skabe og kufferter. Maden kan der også klages over.
Lønnen er heller ikke stor, og bliver udbetalt efter
agrar-systemet, 200 kr. for sommerhalvåret og 100
kr. for vinterhalvåret. Når så tilmed enkelte overordnede kommer med udtalelser som »Opsynet er ikke
mere værd end det skidt, der trædes på« eller »det
er ikke kærnen af Danmarks ungdom, der driver den
af på sindssygeanstalterne«. Denne optræden er også
gennem vor folketingsmand indgivet til ministeren,
der forhåbentlig vil belære vedkommende om, at der
ikke må lægges hindringer i vejen for de, der ønsker
at melde sig ind i organisationen«.
Året 1909 går på hæld. Fra overopsyn Kjær havde
foreningen fået en henstilling om, at det burde undgås, at patienterne fik noget at vide om den uenighed,
der stadig var mellem opsynene og det overordnede
personale. Dette ville alle naturligvis gerne undgå,
men så måtte overopsyn hr. Kjær også undlade at
irettesætte opsynene i nærværelse af pt. Helst så
personalet, at eventuelle irettesættelser sker på hr.
Kjærs private kontor.
På denne årets sidste generalforsamling, vedtoges
det at give 25 kr. til de fattiges jul i Vejlby. Det vedtoges at sende overlægen en julehilsen, samt gennem
overlægen at sende andragende til Direktionen om
punkt 1, betaling for natarbejdet punkt 2, dusør for
at pågribe bortgåede pt., vel at mærke når dette skete
uden for arbejdstiden. Det vedtoges at holde juletræ
i samlingsstuen juleaften.
Der skulle indkaldes til generalforsamling allerede
den 6.1.1910. Der kom ikke medlemmer nok, så der
blev indkaldt til ny generalforsamling den 13.1. På
denne generalforsamling vedtoges det at søge om 2
mdl . frinætter for nattevagterne.
Ved en ekstraordinær generalforsamling den
20.1.1910, synes der at være uenighed om foreningens fortsatte bestående, idet det hedder:
»Føres foreningen videre, skal der vælges ny bestyrelse.
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Om årsagen til dette skridt er der ikke noget at finde
i forhandlingsbogen, men der blev valgt ny bestyrelse, og til formand valgtes markopsyn Anton Chr.
Andersen.
I begyndelsen af året 1910 synes der stadigvæk at
være megen modstand mod foreningen. Dette viser
vig særligt mod det personale, der er beskæftiget i
køkken og vaskeri, det bliver derfor nødvendigt for
bestyrelsen igen at kontakte M. J. Salomonsen, for
på ny at få daværende justitsminister Zahle til personligt at gribe ind.
I marts måned får direktionen i en skrivelse fra justitsminister Zahle besked om, at de personalegrupper hørende under Oldfrue og Økonoma frit kan
vælge at være tilsluttet organisationen, og at ingen
måtte kunne opsiges p.g.a medlemskab. Det lykkedes også i dette år at få gennemført, at nattevagterne
får 2 mdl. frinætter, derimod lykkedes det ikke at få
gennemført betaling for arbejde udført uden for den
egentlige arbejdstid.
Den 11. juli s.å. blev E. Riishøj på den ordinære generalforsamling valgt til formand. På samme generalforsamling vedtoges at få gennemført, at opsynene
fra ansættelsesdagen ville være pensionsberettigede
Det vedtoges også at ansøge om at få hvide jakker.
Der var også på et møde tidligere på året søgt om
forbedring af tjenestetiden, herunder 14 dages sommerferie. Også E. Riishøj måtte efter kort tid trække
sig tilbage p.g.a. interne stridigheder, og ved generalforsamling 10.1.1911 blev opsyn J.H.Olsen ny
formand. På samme generalforsamling vedtoges at
anmode direktionen om at få et særskilt sygeværelse
til det kvindelige personale, og ikke som nu være på
selve afd.
Allerede ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev der lovet et sådant, så snart det ville
være muligt at skaffe plads. Der blev også tid til andet end organisationsarbejde. Siden foreningens start
havde den haft besøg af forskellige foredragsholdere,
og der blev også lejlighed til at feste. Pavillonen i Riisskov blev af og til benyttet til disse formål.
En rejse til Viborg af den daværende næstformand
for at hjælpe opsynene der, blev ikke nogen succes,
der kom kun 10 mand til mødet, de var ikke særlig
velvillige. Foreningens medlemstal var nu 64, kontingentet var for mandlige medl. 75 øre kvartalet og
for det kvindelige personale 50 øre kvartalet.
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Råmosegård Plejehjem – Bygningerne
opførtes i 1880 og blev da benyttet som
fattiggård med plads til 80 lemmer. Efter
nogle års forhandlinger blev det i 1902
godkendt, at ”anstalten” kunne blive
plejehjem for 40 uhelbredeligt sindssyge
kvinder. I dag er plejehjemmet udvidet
og har 113 pladser.

Et skelsættende år
1911 blev et skelsættende år. Sindssygeanstalter
betegnes fremtidig som Sindssygehospitaler. Der
tilkommer plejere og plejersker 3 halve og en hel
fridag om md., nattevagterne 2 frinætter samt 14 dages årsferie. For plejepersonalet fastsattes følgende
lønninger:
Overplejer
Overplejersker
Plejeassistenter
Sygeplejere
Plejere (gifte)
Plejere (Ugifte)
Plejersker

1400
1000
700
500
700
450
350

til
til
til
til
til
til
til

1800 kr. årlig
1400 kr. årlig
1000 kr. årlig
800 kr. årlig
900 kr. årlig
650 kr. årlig
500 kr. årlig

Samtidig hedder det, at ved hospitalerne må fremtidig
ingen ansættes, som ikke har erhvervet almindelig
uddannelse i sygepleje eller er særlig uddannet i sindssygepleje og har bestået prøve heri.
Hvis en elev ikke efter 2 års undervisning har bestået denne prøve, må vedkommende kun med justitsministeriets tilladelse forblive ved hospitalet.
Det første hold plejeelever blev indstillet til eksamen
i foråret 1912, siden da har der til stadighed været
elever under uddannelse.
Så heller ikke den side af sagen er af ny dato.
Allerede i 1911 var afd. i Risskov inde på tanken om
at udgive et medlemsblad på alle statens sindssygehospitaler, og om muligt i samarbejde med Sankt
Hans Hospital.
Der synes stadigvæk at være misforståelser de fastsatte fridage, det er heller ikke endnu lykkedes at få
afskaffet nattegn og passersedler, der kommer dog
stadigvæk forbedringer, og flere er blevet lovet, også
sikkerheden for personalet, ikke mindst i nattetimerne, vil blive forbedret..
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Afd. har også i dette år kontakt med svenske hospitaler, som organisationsmæssigt er længere end vi.
Ligeledes fortsatte arb. med at få oprettet afd. på alle
sindssygehospitaler.
Året 1912 slutter med et medlemstal på 65 aktive
mdl. og 5 passive.

Forbund stiftes
I 1913 kom det store gennembrud for organisationstanken blandt personalet.
Der blev dette år stiftet foreninger på de 3 andre
hospitaler, nemlig i Viborg, Vordingborg og Middelfart.
Den 9. august 1913 mødtes repræsentanter fra de
forskellige foreninger til møde i Middelfart. Mødet
var indkaldt af Aage Nielsen, senere Bangsø, Århus, og på hans foranledning stiftedes forbundet.
Mødets repræsentanter konstituerede sig som midlertidig hovedbestyrelsen med Åge Nielsen som
formand.
Den 26. november 1913 samledes den midlertidige
bestyrelse i Århus.
Formand blev A. C. Andersen, Århus, den øvrige hovedbestyrelse kom til at bestå af N. C. Nielsen, Viborg, Johannes Hansen, Vordingborg, N. P. Larsen,
Middelfart og Åge Nielsen, Århus.
Men der var naturligvis stadig opgaver nok at tage
fat på i de lokale foreninger.
Derudover fortsattes med en række foredrag, pastor
Gert Jørgensen synes ofte at blive benyttet som foredragsholder. Lokalt forsøges også at få en hel ugentlig
fridag, det er så naturligvis meningen, at den senere
skal komme alle tilgode.
Det var nu omsider lykkedes at få afskaffet nattegn og passersedler samt at få en fælles spisestue.
Det lykkedes at få forbedret den halve fridag, således
7
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at denne fridag kunne påbegyndes efter morgenarbejdet var tilendebragt.
Det vedtoges at fortsatte aftenskoleundervisning om
vinteren, der havde været god tilslutning de foregående
år, og det var nu også muligt at støtte skolen økonomisk.
Med hensyn til en hel ugentlig fridag blev denne
nu kædet sammen med et ønske om 8 timers arbejdsdag, samt ændringer i lønregulativet, og disse forslag blev da også tilstillet hovedbestyrelsen.
Fra A. C. Andersen blev der stillet forslag om at
økonomipersonalet blev organiseret i en afd. for sig.
På et hovedbestyrelsesmøde enedes man om at sende
de af foreningen i Århus foreslåede ændringer i løn
og arbejdstidsregler og folketing, samt til samtlige
overlæger.
En klage over en sygepl. var sendt til overlægen.
Overlægen meddelte, at han havde givet sygepl. en
irettesættelse, og bestyrelsen anså dermed denne sag
løst på en tilfredsstillende måde.
Ved udgangen af 1913 var der et medlemstal på 70.
På mange områder synes der at være sket forbedringer, ikke mindst ved overlægens hjælp, men forholdet til overplejeren lod en del tilbage at ønske.
Der blev bl.a. klaget over, at overplejeren forlangte
at få besked af plejepersonalet, når de på en fridag
ville forlade hospitalet.
Ligesom det heller ikke var muligt for overplejeren
at forstå, at irettesættelser ikke måtte ske i nærværelse af pt.
Den 2.4.1914 står følgende at læse i »Socialdemokraten«:
»I Plejerforeningen på Sindssygehospitalet ved Århus, var der i aftes foredrag i deres forsamlingssal
på hospitalet.
Journalist E. Jakobsen var indbudt som foredragsholder, emnet var den foreliggende grundlovssituation,
8

hvori han omtalte, hvad overenskomsten mellem de
3 grundlovspartier, således som den forelå den 12.3.
dette år, ville betyde for fremskridt i demokratisk
retning.
Hr. Jakobsen omtalte alle de krumspring, for at forhale vedtagelsen, de konservative havde foretaget,
og hvad der endvidere kunne ske inden den endelige
vedtagelse.
Hr. Jakobsen opfordrede til slut alle om at stå sammen
om organisationen og de resultater der allerede var nået.
Der er forøvrigt ved at danne sig en organisation af
det øvrige personaler og det meddeltes os, at den allerede tæller omkring 60 mdl.

Tålmodighed en dyd
Af andet må følgende med, som bevis på den tålmodighed, der i mange ting må siges at være endog
veludviklet hos personalet gennem mange år. På et
bestyrelsesmø den 29.4. 1914 enedes man om at
søge fritagelse for at bringe vasketøj til vaskeriet. Et
andragende som blev imødekommet, men dog først
omkring 1950, så alting tager si tid!
På et bestyrelsesmøde meddeler formanden, at han
ser sig nødsaget til at trække sig tilbage for en tid, og
på generalforsamlingen den 12. maj bliver E. Rishøj
valgt til formand.
Årets stiftelsesfest 12. juni har som hovedtaler typograf Alb. Jensen, hvis udmærkede foredrag blev
hilst med stort bifald. Festen sluttede med dans til
den lyse morgen.
Det er klart, at 1. verdenskrigs udbrud den 1. august
1914, måtte få indflydelse på foreningsarbejdet. De
mange indkaldelser til sikringsstyrkerne berørte jo
også plejerne, der blev herfra sendt et andragende
til justitsministeren, om at de indkaldte måtte få fuld
100 års jubilæum 2009

løn de første 2 mdr. under indkaldelsen.
Året slutter med at der indkommer en klage, denne
gang over oversygeplejersken.
På tørste bestyrelsesmøde afholdt i 1915, rettes der
henvendelse til reserveplejerne om at de søger optagelse i plejerforeningen.
Der var altså mulighed for dengang at kunne få af-
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løsning, når der var behov for det, måske burde det
være bibeholdt under en eller anden form?

Bladet udkommer
På generalforsamlingen den 17.2. 1915 oplyses det, at
H. B. har opnået, at der af justitsministeriet er nedsat
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en kommission til at udarbejde et fællesregulativ for Når Resultatet imidlertid ikke fuldt ud har Svaret til
samtlige sindssygehospitaler under staten. I kommis- Grundlæggernes og de interesseredes Forventninger,
sionens arbejde deltager fra herværende hospital pl. ligger Skylden derfor ikke i selve Tankens Værdi,
A. C. Andersen.
som forbedrende Faktor, men snarere deri, at Tankens
Åge Nielsen kom derefter ind på at omtale det på- Sæd er blevet sået på en endnu ikke forberedt Ager,
tænkte fagblad, hvoraf der udkommer et prøvenr. samt at enkelte af de bestående Forhold virker hæmden 1.4.1915.
mende og dræbende på Tilgangen af det for Tanken
Den økonomiske side af sagen er i orden, og at et modtagelige Personale.
fagblad er et godt bindeled fremover mellem afde- Når man imidlertid tager Plejepersonalets tidligere
lingerne og H. B., er man enige om.
Stilling i Betragtning, såvel med Hensyn til SindsÅge Nielsen blev første redaktør af Medlemsblad for sygeplejen i sin Helhed som til dets sociale Stilling,
Dansk Plejerpersonale.
vil der dog kunne spores en ikke ringe Forandring
Bladet udkom som planlagt med det første nr. i april til det bedre.
1915.
Plejepersonalet er en væsentlig Faktor i SindssygeOg under overskriften »Formålet« skriver Åge Niel- plejen, og det har derfor stor Betydning, hvad dette
sen:
Personale består af, Hvormeget værdifuldt det er i
»Formålet med vor Organisation og Udgivelsen af Besiddelse af til Gunst for Sindssygeplejen, samt
dette Blad, hvilket sidste kun illustrerer Tårnet på vor hvorledes dette Personale selv ser på de forskellige
Organisationsbygning og som sådan er lige så nød- Forhold.
vendigt for vor Organisation som Tårnet på en Kirke, En Reformering vil vare længe og kun hjælpe lidt,
der rummer Samlingsklokken, er efter bedste Evne dersom det, der skal reformeres, er Anti stemt derfor,
at yde de Tanker og Ideer, der tjener til at hæve Ple- eller dersom det blot står uforstående overfor Reforjepersonalets hele Niveau, den bedst mulige Støtte.
meringens virkelige Goder, det er også spildt UlejDet skal her fremhæves, at Initiativet til en Højnelse lighed, dersom det tillades andre Forhold at dæmme
af Plejepersonalets Niveau er allerede for flere År op derimod.
siden taget af en Del af Lederne indenfor de danske Da det i enkelte Tilfælde er Plejepersonalets Stilling
Sindssygehospitaler, der nåede dertil at få oprettet i sin Helhed, der ønskes reformeret, er der vel ingen,
obligatorisk Undervisnings-Kursus med påfølgende der lettere kan sige hvad der bør gøres, end netop
Eksamen, hvorved samtidig Plejepersonalets Lønvil- dem. Det vil i alt Fald være urigtigt ikke at tage Henkår blev forbedrede.
syn til deres Indstilling. Den ved bedst, hvor Skoen
Grunden var dermed lagt, og man ventede sig heraf trykker, der har den på.
med god grund forskellige Forandringer.
Personale på stranden
Med henblik herpå
er Beslutningen om
at udgive et Blad taget, for herigennem
at drøfte de forskellige Forhold, der gør
sig gældende og om
muligt derved nå de
bedste Resultater i
Retning af at gøre
Stillingen for vore
sindssyge Patienter
så lys og let som mulig«.
På lokalt plan var der
mulighed for efteruddannelse, om dette
skrives i første nr. af
bl.a det:
10
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»På Sindssygehospitalet ved Århus har Hr. Dr. Fehr
velvilligt påtaget sig at afholde en Række Foredrag for
Plejepersonalet omhandlende Anatomi og Psykiatri.
Det var i begyndelsen Meningen, at Foredrage
skulde afholdes om Eftermiddagen i Tjenestetiden,
men der viste sig, på Grund af de ved Indkaldelserne til Sikringsstyrelsen forårsagede Personalemangel, for store Vanskeligheder herved, og man
besluttede da så længe Krigen varede, at afholde
Foredragene om Aftenen efter endt Tjenestetid.
Der er ingen tvivl om, at Foredragene vild bringe større Udbytte, dersom de blev afholdt om Eftermiddagen, det kan nemlig ikke med Rimelighed ventes, at et
Personale, der først skal udføre 14½ Times Tjeneste
kan være særlig oplagt eller modtagelig for åndelig
Påvirkning, især når det som i dette Tilfælde drejer
sig om en Art Foredrag til hvis Forståelse der i særlig
Grad fordres Tilhørernes fulde Opmærksomhed.
Hr. Dr. Fehr har også vist at have øje herfor, idet hvert
enkelt Foredrag i Rækken er reduceret til kun at vare
højst 3 kvarterer.

Striden svær at bilægge
Striden mellem, på den ene side afd.personale, og
på den anden side overpl. og overplejerske, synes at
være svær at få bilagt, det bliver ikke bedre af, at et
referat i »Demokraten« af et medlemsmøde hvortil
folketingsmand Samuelsen var indbudt, stod som
følger:
Plejerforeningen havde til i Mandags Aftes anmodet
folketingsmand Samuelsen om at komme til Stede

Forretningsudvalg 1918
for at tale ved et Møde om Organisationen og dens
Betydning.
Plejer Riishøj, der er Formand for Organisationen
bød velkommen, og Samuelsen holdt det indledende
foredrag, som hørtes med megen Interesse af den ret
talrige Forsamling, der var mødt.
Mødet afholdtes Hospitalets ny Forsamlingssal.
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Samuelsen opfordrede de mødte til at sige frem, hvad
de havde på Hjærtet. Da han stod som deres Repræsentant i Rigsdagen, kunde det have sin Betydning
for ham at få at vide, hvorledes Arbejdsforholdene
var derude.
Efter denne Opfordring blev der en meget livlig diskussion, hvor der bl.a. klagedes over den lange Arbejdstid, 13½ a 14½ Time i Døgnet, ligesom man
mente, at enkelte overordnede misbrugte deres myndighed, bl.a. til at lade Plejerne og Plejerskerne udføre et ganske meningsløst Skure- og Skrubbearbejde
på Stuerne som en slags Opmuntringsarbejde. Det så
ofte ud, som dette var Hovedarbejdet, skønt Staten
havde haft en ikke ringe Bekostning på de enkelte
til Uddannelse i Sygeplejeforeningen.
Alle var enige om, at Overlæge Hallager var en
meget human Mand, som altid, så vidt det var
gørligt, tog hensyn til de Klager, der fremkom
fra Organisationen, men anderledes var det med
Overplejer Kjær og Overplejerske Frk. Gregersen.
Mange var de Klager, der blev fremført over deres
inhumane Optræden overfor Personalet.
Plejer Andersen, der er blevet Medlem af den Kommission, som justitsministeren har nedsat angående
Sindssygehospitalernes Forhold, udtalte sig med meget Forbehold om det arbejde, han mente, der kunne
laves i denne kommission.
Samuelsen lovede at tage sig af de fremsatte Klager
og, såfremt Organisationen ikke ved Henvendelse
til Overlægen kunde få en mere human Tone og Behandling indført fra de to nævntes Side, så var han
villig til at tale med Direktionen derom, eventuelt
med justits- ministeren, der absolut ikke ønsker, at
Plejepersonalet i deres Gærning skal være udsat for
inhuman behandling.
Hermed sluttede det vellykkede møde.
Det var ellers en aftale, at interne stridsspørgsmål
skulle holdes inden for murene, sådan at forstå, at
ingen i eventuelle referater måtte nævnes ved navn.
Og det har vel næppe været meningen fra bestyrelsens side-, at det skulle ske. Det hedder da også
senere, at man vil forsøge at få et bedre samarbejde
med Overplejersken.

Generalforsamlingen d. 17.2. 1916.
På denne generalforsamling vedtoges det at sætte
prisen på medlemsbladet ned til en pris af 35 øre
kvartalet, således at afdelingerne udreder 60 øre pr.
medlem pr. kvartal.
På foranledning af H. B. vedtoges det at holde kongres hvert 3. år.
Rishøj valgtes til H.B., A. Nielsen afgik.
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Sidste punkt på dagsordenen drejede sig om forplejningen, som endnu var for dårlig, man ville atter bede
om en samtale om dette.
Ved den ordinære generalforsamling d. 16.10. 1916,
blev det oplyst at Åge Bangsø bad sig fritaget som
redaktør af medlemsbadet.
Som grund angav Age Bangsø at han ikke følte sig
værende i kontakt med foreningerne efter at være
fraflytter hospitalet.

Kassen er tom!
Fra H.B. meddeltes at kassen var tom, og det derfor
ville blive nødvendigt at foretage en ekstra opkrævning af i kr. pr. medlem, da det ellers ikke bliver muligt at holde medlemsbladet i gang.
Da det ville være for stort et nederlag hvis det indgik,
vedtoges det at efterkomme H.B.s ønske.
Generalforsamlingen slutter med at meddele sin misbilligelse til overlagen over, at der endnu ikke var
foretaget noget i anledning af en tidligere fremsendt
klage over en medtjener, der ved mange lejligheder
havde udskældt sine arbejdskammerater med udtryk
som bøller, drukkenbolte, djævelens tjener, og udtalt
at det var hans mening om plejepersonalet.
Personalet er af den formening, at der sålænge der
ikke er foretaget noget fra overlægens side for at
bilægge den strid, ville vedkommende stadig give
anledning til uro blandt personalet.
På et bestyrelsesmøde d. 12.11. meddeles det, at omtalte medtjener er afskediget med 3 mdr. varsel.
Der var igen mulighed for at deltage i aftenskoleundervisning, ligesom foredragsaftenerne også fortsatte
denne vinter, så på trods af den lange arbejdsdag blev
der alligevel tid til overs, det kan nok undre i dag,
hvor alle synes at have for lidt tid.
Året slutter med fælles juletræ.
Året 1917 starter med at der afholdes generalforsamling d. 11.1. Afdelingens pengekasse er tom, årsagen
synes at være den, at for mange medlemmer er i restance, bestyrelsen foreslog derfor at der ansættes
en opkræver.
Fra H.B. er der fremsat forslag om at plejerforenngen tilsluttes fællesrepræsentationen, formanden for
H.B., A. C. Andersen, der selv var tilstede, redegjorde
for de fordele der fulgte med ved dette medlemsskab.
Som f.eks. større indflydelse på lønreformen og en
revidering af den forældede pensionslov. Efter en del
diskussion vedtoges det at søge om optagelse i fællesrepræsentationen, men det ville blive en merudgift
på 15 øre pr. medlem pr. kvartal. Riishøj foreslog en
forhøjelse på 25 øre pr kvartal, dette vedtoges med
stort flertal.
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Formanden for H.B., A. C. Andersen meddelte, at den
før omtalte plejer der blev afskediget, forlanger en
erstatning på 200 kr., om han fik den vides ikke.
Ved den ordinære generalforsamling 13.4 1917 meddelte formanden for H.B., A.C Andersen, at vi endnu
ikke var tilsluttet fællesrepræsentationen, men at vi
havde ret til at blive medlem, og at nærmere meddelelse ville blive meddelt i medlemsbladet.
Riishøj er igen blevet formand, og den samlede bestyrelse består af følgende:
*
S. Chr. Sørensen,
*
P. Schou,
*
Bye Jørgensen,
*
Margrethe Andersen,
*
Julie Andersen,
*
Louise Person.
Kendte navne mellem, for en del af os.
Ved en ekstraordinær generalforsamling d. 13.7. 1917
meddeltes det, at det nu var lykkedes at få 3 mdl. frinætter til nattevagterne.
Et andragende indsendt af Rishøj om, at plejere og
plejersker stående i forplejningsklasse 3, overført til
forplejningsklasse 2, fik selvsagt alles tilslutning.
Det blev en velbesøgt generalforsamling med mange
forslag til forbedringer.
Bemærk hvilket tålmod der er blevet udvist:
Det der i 1909 var punkt 1 (forplejningen) er i 1917
sidste punkt på dagsordenen.

Protokollens slutning
Da det er afslutningen på denne forhandlingsprotokol, der spænder over tiden 12.6.1909 - 15.7.1917,
sluttes med følgende:
”Hermed overgives denne Forhandlingsbog til Plejerforeningens Arkiv. Gid at forholdene, naar den
næste Forhandlingsbog er afsluttet, maa naa at blive
ligestillede med andre Haandens Arbejdere, og gid
plejerforeningen maa vokse sig stor og fast, og det
blive anset som en skændsel at svige sin Forening.
Thi naar dette blive efterlevet i alle under Plejerforbundet staaende Foreninger, da skal det saavist ogsaa
lykkes for Plejerpersonalet at kaste den gammeldags
Fordom, der hviler som et Aag paa os alle, langt til
Side og da, men ogsaa først ved en ubrydelig Sammenslutning, da skal det ogsaa ske for Plejerstanden,
at den bliver en agtet og respekteret Stand.
Alle gode Ønsker følger mine Kammerater i deres
Bestræbelser for at højne den Stand de tilhører i Nutid og Fremtid.
Eders Kollega Bye Jørgensen
Sekretær og næstformand
S.v.Å. d. 15. juli 1917.
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Kur for sindssyges helbredelse i det
18. århundrede
Fra plejer Mathias Jochumsen’s bog om sindslidende
s vilkår i ældre tid
Hvor længe har den ikke gæret og sydet, denne
uimodståelige trang til at hæve sig op over fortidens knugende fordom, hvor megen tid og arbejde
har det ikke kostet de bedste af vore mænd hjemme
og ude, for at sprede lys i det mørke fortidens matte
syn har omgivet sindssygdommen med, med hvilken
uhyggesfølelse er det ikke, der bliver talt og læst om
sindssyges anstalter for blot 50 år siden (1920erne),
og forholdene var dog den gang forbedret betydeligt
til fordel for patienternes behandling.
Historien og krøniken stiller disse fortids- og nutidsminder i den grelle belysning, hvori de den gang
betragtedes, og gemmer dem til efterverdenen som
et bevis på psykiatriens sejrsgang hen over de før så
mørke og uudgrundede dybder.
Et begreb om, hvor forskelligartet behandlingen var
for 100 år siden og nu, får man når vi sammenligner
de forskellige helbredelsesmidler, der brugtes den
gang, med nutidens behandlingsmåder. Der skal her
fremføres et par eksempler på, hvorledes de den gang
søgte at komme sindssygen til livs.

En af Reil’s mere raffinerede kur-metoder var ”overraskelsesbadet”, der benyttede i Tyskland omkring
1818. Udover forskellige former for overraskelsesbade lancerede Reil også en metode med at kaste
den syge i en beholder med levende ål. Disse metoder indførtes som alternativer til de hidtil benyttede tvangsmidler.
En englænder ved navn Cox havde som middel mod
sindssyge konstrueret en underlig karussel eller centrifuge, som virkede på følgende måde: På et brædt,
der vandret var fastgjort til en lodret aksel, som
kunne sættes i bevægelse ved hjælp af et hjulværk,
blev den syge fastgjort i liggende stilling med hove100 års jubilæum 2009

det vendt mod periferien. Hjulværket sattes derefter
i gang, og resultatet udeblev aldrig. Dens hastighed
kunne opdrives til 125 gange i minuttet. Et rask og
frisk menneske kunne umuligt udholde behandlingen
mere end 1½ - 2 minutter, så det er ikke så underligt at et sygt menneske fik den største afsky for slig
behandling. Man centrifugerede dem desuagtet så
længe, at der ligefrem opstod blødninger på øjnenes
bindehinder.

”Overraskelsesbad”. Den tyske dr. Reil var en opfindsom foregangsmand, når det handlede om udvikling
af nye metoder til bl. a .. At ”vække” sindssyge, der
var overgået i passivitet og apati. Det kunne bl.a.
handle om ”chok-effekter” og at bringe de sindssyge
i situationer, hvor de måtte kæmpe for livet. Ved overraskelsesbadet gjaldt det om, at få lokket den syge ud
midt på broen, hvorefter en faldlem blev udløst.
Til stor lettelse og glæde for de stakkels sindssyge
blev disse centrifugalforsøg snart bandlyste, men
samme år (1818) som Horn rekommanderede centrifugen, eller svingbåden som den også kaldtes,
bekendtgjordes en anden endnu mere vidunderlig
opfindelse, det såkaldte hule hjul. Opfinderen heraf,
doktor Hayner i Valheim, satte dermed rekord i opfindsomhed.
Det hule hjul var indrettet efter samme princip som
de springbure, man lader egern hoppe omkring i, som
det synes i den livlige illusion, at de springer fra gren
til gren og ikke fra pind til pind i et evigt roterende
tralalala. På den måde isolerede man nu den sindssyge, som i fald han ikke forholdt sig absolut rolig
- havde at vælge mellem halsbrækkende kolbøtter i
det yderst let bevægelige hjul, eller at holde sig oprejst og springende følge hjulets bevægelser. På den
måde måtte de sindssyge undertiden springe uafbrudt
indtil 36 timer, men dermed var sædvanlig målet nået.
Delinkventen var efter en sådan motion så udmattet,
at han straks faldt i en velgørende søvn. En kur som
på den tid ligeledes forekom var den såkaldte skab13

kur. Man fremkaldte, ved at indpode skab, en ubehagelig, vedholdende og stærk hudirritation, hvilken
hovedsagelig skulle være nyttig ved en af
stumpning af hjernens irritation, som betegner åndssvage eller det såkaldte sløve afsind. Skabkuren var
allerede ved midten af året 1700 rekommanderet og,
ifølge Reil og flere af den tids læger, anvendt med
fordel. Mutzel (omkring 1760) kurerede dermed en
sindssyg, hvilken forholdt sig urørlig som en billedstøtte og hverken spiste eller drak eller gav nogen
lyd fra sig. Alle forsøg på at vække ham med slag
og andre smertefulde indgreb havde været forgæves,
og ej heller vandkuren eller brækmidlet havde haft
nogen effekt.
Efter skabsmittens indpodelse opstod på tredjedagen
feber, på syvende dag slog skabsygen ud, hvorefter
feberen mindskedes, og på niende dagen begyndte
den sindssyge efterhånden at tale og tilbagefik efterhånden sin forstand.
I lignende hensigt, og ifølge Reil’ s påstand med godt
resultat, indpodedes også andre sygdomme. Således
overførte man også kopper på sindssyge, ved hvilket
middel Reuss( omkring 1780) så rasende Maniaci
blive helbredt.

Åndsliv koster penge
Sognepræst Gert Jørgensen, der som tidligere omtalt
var en god støtte for foreningen, skriver nu i med-

lemsbladet om sociale spørgsmål, i en af artiklerne
hedder det:
”Kærnen i Arbejderbevægelsen er Bestræbelserne
for at skabe en social og økonomisk Arbejderstand,
der også er i Stand til og også har råd til at tilegne
sig Åndsliv og Åndslivets Værdier.
Det kan uden Nedsættelse af Arbejderstanden siges, at
Åndslivets har rørt sig svagt der og rører sig endnu svagt.
Det hænger sammen med, at det er den socialt set lavest stående Stand, hvor Formuen er meget ringe og
Indtægterne små, hvorfor der ikke er Råd til Åndsliv.
Thi Åndliv koster Penge, og det koster Penge at Pleje
sit Åndsliv.
Biskop Martensen udtrykte det sådan, at der skal et
vist socialt Velvære til for at et åndeligt Menneske.
Fattige Folk har ikke Råd til Åndsliv, hverken af kristelig, folkelig eller menneskelig Art.
Dette er nu en af alle tænkende Mennesker indrømmet Sandhed.
At skælde fattige Mennesker ud, fordi de ikke har
Åndsliv, er Åndsforbrydelse.
Vil vi derfor have Åndsliv ind i de fattige Klasser
af vort Folk, må disse Klasser først forvandles til
Socialt frigjorte Klasser. Fattigdom er en Hindring
for Åndsliv og virker forkuende. Derfor væk med al
uforskyldt Fattigdom. Kampen mod Fattigdommen er
vort Løsen på samme måde som Kamp mod Sygdom
er vort Løsen. Først, når Fattigdommen er fjernet, er
der Betingelse for Åndsliv.

Hospitalet, med de gamle porte i forgrunden. Ved portene holdt portneren øje med at personalet
ikke kom for sent hjem om aftenen
14
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Lad os her drage Lære af den danske Bondestands
Historie i de sidste hundrede År.
For hundrede År siden drejede de sociale Spørgsmål sig om Bondestanden og dens Frigørelse.
Den danske Bonde var Fattig, forkuet, åndløs, uvidende, overtroisk, hans største Glæde var Brændevinsflasken (jf. Jeppe på Bjærget).
Der var intet Åndsliv i den danske Bondestand eller
Åndslivet var dog meget spædt. Nu er det anderledes.
I den danske Bondestand rører der sig Åndsliv.
Den danske Bonde er ikke bleven rig , men han
er bleven socialt frigjort. Han sidder som en lille Konge på sit eget, ja, i hans Stand ligger for
øjeblikket Magtens Tyngedepunkt i Danmark.
Han er selvbevidst, kundskabsrig, åndfuld i Sammenligning med Fortidens. Men forudsætningen herfor
var den økonomiske Forbedring af Kårene.
Jeg hævder derfor, at vil vi have Åndsliv ind i de
fattige Klasser, og det bør vi som kristne og danske
hjælpe til, da er der ingen and Vej at gå end den, som
Historien peger på:
At skaffe dem bedre timelige Kår. Og dette vil intet
Folk fortryde Vort Folk blev Stærkt, livskraftigt ved
Bondens Frigørelse, ingen vil her ønske de gamle
Forhold tilbage.
Når den Dag kommer, da de nuværende sociale
Spørgsmål er løste, så vi får en socialt frigjort Arbejderstand, da vil vort Folk blive stærkere, mere

levedygtigt. Og der vil være Betingelse for Åndsliv.
Som det var ædle Overklassemænd, Reventlow og
Colbjørnson, der begyndte Arbejdet på Bondestandens Frigørelse, så er det også smukt og godt, om den
nuværende socialt frigjorte Bondestand samt i det
hele Overklassen vil række Hånd til Arbejderstanden
og omvendt. Da blive vort fædreland rigere.

Redaktørens løn
På generalforsamlingen den 19.4.1915 indleder formanden sin beretning med at sige, at mange af de
indsendte andragender er forblevet ubesvarede, dette
må anses for at være en følge af krigen, til trods herfor
ses dog nogle gode resultater. Riishøj ønskede ikke
at fortsatte som formand. I stedet blev plejer Rasmus
Larsen valgt, med Rishøj som stedfortræder.
Årets stiftelsesfest afholdtes i Pavillionen i Riisskov, det nuværende vandrehjem, det var for øvrigt
et yndet udflugtsmål, i de små lysthuse kunne den
medbragte kaffe nydes mod at man købte det varme
vand på stedet for en pris af 25 øre.
Det udmærkede medlemsblad synes at være kommet lidt i modvind, det er bl.a. Iønnen til redaktøren
der falder mange for brystet, 400 kr. om året, mange
penge dengang. A. C. Andersen gav derfor en redegørelse og sagde at det ikke var den egentlige Iøn,
idet redaktøren selv skulle afholde visse udgifter til
papir og korrespondance m.m.

Dalstrup Plejehjem – Opførtes i 1881 som fattiggård og tvangsarbejderanstalt. I 1904 blev bygningen taget i
brug som plejeanstalt for 90 sindslidende. I dag har plejehjemmet 126 sengepladser. I 1955 og 1962 opførtes
boliger for personalet, hvilket har bevirket, at plejehjemmet aldrig har haft den store personalemangel
100 års jubilæum 2009
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Andersen sluttede med at sige det vil være uheldigt,
hvis ikke bladet blev ved med at udkomme.
Ved generalforsamlingen d. 18.10. gav A.C. Andersen en redegørelse om H.B.-arbejdet, af særlig interesse var, at et andragende om forhandlingsret var
blevet modtaget med velvilje af ministeriet.
Året 1915 slutter med ekstraordinær generalforsamling d. 13.12. A. C. Anders valgtes til dirigent.
Punkt 2: En pengebevilling. Ved indkøb af en bryllupsgave til overlægen, hvortil foreningens medlemmer havde bidraget med 1 kr. pr. medlem, var der et
underskud på 9,50 kr. som skulle bevilges af kassen,
ligeledes var der sendt et telegram til læge Guldstad
i anledning af de dennes bryllup.
Formanden meddelte, at han havde været hos overlægen angående mere fritid på den halve fridag, overlægen stillede sig velvillig, men mente det skulle stilles
i bero til roligere forhold indtraf.
Medlemsbladet var igen under debat, mange mente
det var for dyrt.
Et nyt lønregulativ gav anledning til megen diskussion. Riishøj mente der skulle gøres indsigelse mod
samme. A. C. Andersen oplyste, at dette allerede var
sket, men uden resultat.

Arbejdstid, ferie, løn og og forplejning
I årene 1917-1927 arbejdede man også af og til med
lidt indre splid og jævnlige klager over overplejeren
og overplejersker, der som regel gik ud på at deres
sprog var nedsættene og hårdt.
I øvrigt var de foreningsmæssige opgaver især koncentreret om arbejdstid ferie og bedre løn, samt
forplejningsproblemer, især forsøgene på at mildne
tredie forplejningsklasse.
Der blev også arbejdet ihærdigt med at højne den
kulturelle standard. Fast tilbagevendende fester var
juletræet og stiftelsesresten, men man fandt også
gerne lejlighed til et bal eller andespil.
En forståelse af hvordan man har tænkt og følt, fremgår ofte af forhandlings-protokollens referater:
15.09.1917:
vedtoges det at sende A.C. Andersen og E.P. Rishøj
som deputation til justitsministeren for at gøre opmærksom på krav angående en forbedring af tjenestetiden, forbedring af forplejningsklassen, og på grund
af forbigåelse af dyrtidstillæg. Der bevilges 45 kr. til
rejseudgifter og diæter.
14.12.1917:
havde formanden været hos overlægen og fået bud
om at de af personalet som boede inde på hospitalet
måtte have besøg på deres værelse, men overlægen
betonede, at et sådant besøg selvfølgelig måtte ske
under sømmelige former og til kl. 23.
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19.12.1917:
A. C. Andersen meddeler fra direktionsmøde at der
er velvilje overfor daglige fritimer samt en ugentlig
fridag og forbedring af forplejningsklasse 3. Man
vil også gerne stille en fælles spisestue til rådighed,
men på grund af pladsforholdene kan man ikke indtil
videre imødekomme dette ønske.
16.01.1918:
Overlægen har anmodet formanden om at pålægge
plejerskerne ”så godt som muligt at passe deres tjeneste”. Klage over overplejer Kjær, der har indført
at plejere blev sat i arbejde i brændekælderen før
patienterne begynder der.
26.01.1918:
På grund af polemik i Stiften og Demokraten enes
man om at tilstille de to blade en redegørelse fra bestyrelsen om de kår, vi er underkastede og som beredvilligt blev optaget.
09.02.1918:
Vinterbal i pavillionen, 60 øre pro persona, som
erlægges ved tegningen. Fælles kaffebord, 3 spillemænd.
29.06.1918:
H.B. anmoder om kontingentforhøjelse på 25 øre
pr. kvartal. Formanden har forhandlet med frk. Simonsen angående hjælp til tøjkørsel til vaskeriet,
vil også gerne have fritaget plejerskerne for at fyre i
centralvarmeapparatet i afd. D samt hjælp til brændebæring.

Franskbrød til personalet
11.09.1918:
Angående franskbrød til personalet:
Overlægen ret velvillig, »men kunne ikke forstå,
at personalet ønskede at få franskbrød under disse
rationeringsforhold, da de jo ikke fik det under normale forhold.«
13.09.1918:
Sekretæren foreslår at formanden skulle tale med
forvalteren om at få et halvtag eller også en tagrende
over varmtvandshanen i gården, da man var udsat
for at blive gennemblødt, når man hentede vand i
regnvejr.
26.09.1918:
Klager over overplejer Kjær fordi han nægter at forhandle ferie med en plejerske ”på grund af den måde
det blev forlangt på, kunne han ikke svare hende”.
14.10.1918:
Tanker om engageringsbureau atter fremme, men
imødegås af A. C. Andersen og E. R Rishøj »de
mindre gode hold der fandtes for personalet indbød
ikke til at opfordre pladssøgende at tage ophold på
vores S.H.«.
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22.01.1919:
Det vedtoges at henstille tilæ H.B. om at henvende
sig til regeringen om 8 timers dagen, hvis folkerepræsentanten ikke ville gøre noget.
29.04.1919:
Det diskuteredes at stille krav om ugentlig fridag
samt overarbejds penge for den tid der gik ud over
10 timer.
20.05.1919:
Fri 1. maj i den udstrækning det er muligt. Direktionen har bevilget franskbrødsmærker, men 3 forplejning kan ikke få udleveret franskbrød uden at
sigtebrødet så vil blive taget bort.
16.06.1919:
Formanden har nu fået udleveret franskbrødsmærker
til fordeling,.
27.06.1919:
Der var enighed om at kosten altid var slet tilberedt;
men særlig middagen den 22. ds., der var helt uspiselig.
11.07.1919:
Formanden beretter fra direktionsmøde angående
klage over kosten. Direktionen mente det havde været
rigtigere om plejepersonalet havde henvendt sig direkte til overlægen eller forvalteren, men formanden
oplyste hertil, at det havde været personalets hensigt
at henvende sig direkte til ministeriet. Overlægen
lovede da, at dette ikke skulle gentage sig oftere, og
dette har formanden nu modtaget skriftligt fra direktionen som han ønskede.
11.07.1919:
Forespørgsel fra flere plejersker »OM der var nogen
bestemt tid at lyset skulle slukkes da forvalteren, en
aften der var selskab, var kommet ind uden at banke
på døren og spurgt om vedkommende ikke snart
skulle i seng, da han ikke kunne have sådanne bachanaler tiI langt ud på natten«.

Den ugentlige fridag
22.08.1919:
Den ugentlige fridag er nu bevilget, det har dog kun
medført at overlægen har tilskrevet ministeriet at der
ikke var plads på hospitalet til ekstra personale. Foreningen har henvendt sig til overlægen, som ikke er
helt uvillig til at finde mere plads.
27.08.1919:
Overlægen mener »at der nu er skaffet plads til nyt
personale, men nu mangler der bare at få bevilget
pengene«.
08.09.1919:
H.B. formand E. P. Rishøj oplyste fra ministeriet, at
den ugentlige fridag var vedtaget her, og at der kun
stod tilbage at praktisere den.
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16.12.1919:
Angående ugentlig fridag har direktionsformand herr
overlæge Halager udtalt, at når man ikke har bevilget
mere end fem stillinger til afløserpersonale, og skulle
bruge syv , kunne fridagene ikke praktiseres fuldt ud.
Det henstilledes fra forsamlingen at anmode ministeriet om at sende en mand over, der kunne ordne
tjenesten, da hospitalsledelsen vistnok manglede i
hvert fald vilje til at ordne den på en for personalet
nogenlunde tilfredsstillende måde Der nedsættes et
udvalg for at følge med i om hospitalets ledelse gjorde noget for at skaffe ledige stillinger besat.
03.01.1920:
Foreningen indmeldes i de samvirkende fagforbund.
19.01.1920:
Ekstraordinær generalforsamling. Formanden indleder med et resume af forhandlinger angående
ugentlig fridag. 10 år er gået, og nu hvor fridagen
er bevilget, bliver der tilsyneladende lagt alle mulige hindringer i vejen og endnu 6 uger efter er intet
foretaget. Overlæge Halager, der var inviteret, udtalte
derefter ”Jeg synes at plejepersonalet undertiden har
været noget uheldig når det optræder som generalforsamling, men derimod har de mænd af bestyrelsen, som jeg har forhandlet med, altid vist at være i
besiddelse af god forståelse«.
04.03.1920:
Meddelelse fra overlægen at ingen må have mere
end 1½ fritime

- ikke så slemt ment
18.05.1920:
Diskussionsmøde, hvortil overplejepersonalet var
indbudt. Formanden indledte med at sige »når foreningen har indbudt til dette møde, er det et led i
vore bestræbelser for at højne vores stand, et forsøg
på at udjævne den kløft, der fra gammel tid, her på
hospitalet, har været mellem over- og underordnede.
Vi mener, at hele vor gernings forsvarlige udførelse
for en stor del er afhængig af et godt forhold og et
godt samarbejde mellem plejerpersonalets over- og
underordnede funktionærer. Eleverne har ofte klaget
over den mange gange ret hårdhændede måde de er
blevet tiltalt og behandlet på.
Jeg vil i den forbindelse gerne henlede overplejepersonalets opmærksomhed på de sygeplejersker, der lige bliver ansat ved sindssygeplejen, de har
sjældent den rette forståelse til at indtage en ledende
stilling på en afdelinger.
Hertil svarer overplejer Kjær: »Jeg har måske nok
undertiden faret lidt hårdt frem overfor eleverne, men
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man kan jo undertiden blive lidt for ivrig og sige for
meget. men de ved jo godt, at det ikke er så slemt
ment, som det bliver sagt«.
25.01.1921:
Der sendes palmedekoration til overlæge Halagers
båre.
11.07.1921:
Overlægen, der nu hedder Tune Jacobsen, vil holde
forelæsninger for personalet. Sygeplejerskerne rykker ind på første sal i plejerboligen.
09.08.1921:
Uddannelsesspørgsmålet diskuteres, E. P. Riishøj går ind for, at det er hospitalets pligt at give uddannelse og ikke vor opgave at kræve den.
Formanden Chr. Sørensen er ikke enig: ”Skal vi
hævde vores stilling, er det vores sag at dygtiggøre os, da der jo ingen er som giver os noget”
K. Hansen mener, at vi har uddannelse nok.
09.12.1921:
Frk. Thygesen aflagde beretning fra konferencen med
overlægen, og havde det indtryk, at overlægen nok vil
søge at gøre det godt for os, når vi forstår at fremsætte
vore besværinger på en sund måde. Der udspandt sig
en livlig diskussion om, at man ikke skulle holde op
med at klage, før der opnås en bedre ordning.
22.06.1922:
Udflugt til Skanderborg. Omnibilerne er dobbelt så
dyre som tidlige oplyst, derfor lejes i stedet lastbiler,
der ikke er så dyre og kan tage flere med sig, 1½ kr.
for kørsel og 1½kr. for spisning, musik og kaffe.
15.09.1922:
Urafstemning, udmeldelse D.S.F
15.11.1923:
Bestyrelsesmøde, der er forslag fra barber Andersen om at afholde et andespil først i december til fordel for patienternes jul, da overlægen
havde fortalt, der ikke var midler til julegaver.
Man enedes om henvende sig til hospitalets leverandører og der indkom så mange anvisninger køb
af varer og gavekort samt en del rede penge, at der
kunne startes et lotterispil.
15.04.1924:
Plejer A. P. Andersen omtal forskellige punkter, som han mente vi måtte være på vagt overfor, bl.a. sygepl.- og gangpigespørgsmålet, og nu
så man at diakonelever også var bleven antaget.
Taleren ønskede at disse spørgsmål kom til en grundig behandling på kongressen, således at man lagde
særlig vægt på at hævde vore stillinger, og at få hævet vor grundløn, så at vi ikke blev kørt i grøften.
Andersen mente ligeledes, at der ikke blev skrevet
skarpt nok om vore forhold i medlemsbladet, og så
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gerne at det blev en mand indenfor vore egne rækker, der kom til at være redaktør.
22.08.1924:
Diskussionsmøde med overlægen, formanden spørger overlægen, om der ikke var plejere og plejersker,
der kunne påtage sig at lede afd., eller om det var
overlægens mening, at det skulle være sygeplejersker.
S. Chr. Sørensen mente, at det var af største
betydning for både patienter og for hospitalet, at personalet blev uddannet af hospitalet.
Overlægen svarede, at med hensyn til sygeplejerskernes ansættelse som ledere af afdelingerne, var det en
parole, som var givet af sundhedsstyrelsen og måtte
følges, selv om han ville have en anden ordning.
I øvrigt gav overlægen en indgående fremstilling af, hvordan han tænkte sig samarbejdet
kunne forme sig mellem sygepl. og plejere.
Overlægen mente mente i øvrigt, at udviklingen ville gå sin gang i den nu viste retning, og
det var efter hans mening kun en overgang, og
det var ikke nødvendigt at se så sort på dette forhold, det skulle nok blive til alles tilfredshed.
Overlægen ville gerne gøre alt godt for det personale,
som allerede er ansat, og kunne tænke sig et evt. gratiale, af en eller anden art, for det ældre personale.
26.06.1926:
Fra medlemsmøde refereres Johannes Hansen:
Når hospitalerne nu i større udstrækning ansætter Diakoner og sygeplejersker, og ikke som tidligere uddannede plejere og plejersker i så stort
antal, må grunden søges i for lille en uddannelse.
Tiden kræver nu en større teoretisk og fyldigere uddannelse i alm. Sygepleje, og for at plejerstanden kan hævde sig i fremtiden, må man
under en eller form få dette savn afhjulpet.
Diakoner og sygeplejersker, med deres større uddannelses har et forspring for os i almindelig sygepleje, men vi må hævde, at personale uddannet
specielt i sindssygepleje, det er og bliver nr. 1.
I diskussionen derpå var der en røst for, at det ikke
var vores sag at tage uddannelses-spørgsmålet op,
det måtte blive hospitalsledelsen eller myndighedernes sag.
29.04.1927:
På forespørgsel oplyser formanden, at forslag angående ny uddannelse ligger hos direktoratet, og
at det derfra er udsendt til overlægernes erklæring.
Overlæge Tune Jacobsen havde anbefalet det udfra den betragtning, at når plejere og plejersker ved
sindssygeplejen havde fået en god og fyldig uddannelse i deres gerning, teoretisk som praktisk, så ville
de blive dygtigere til at lede afdelingerne.
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Sådan fik foreningen sin fane
På den ordinære generalforsamling den 25. oktober
1927 fik medlemmet M. Knudsen følgende forslag
vedtaget:
Foreningen opretter en fanefond til erhvervelse af en
foreningsfane, således at foreningens medlemmer
tegner sig for et årligt beløb af 4 kr. kvartalsvis 1 kr.
indtil det nødvendige beløb til fanens erhvervelse er
nået. En liste blev straks sat i omløb.
På næste generalforsamling den 18. april 1928 blev
det vedtaget, at foreningen lånte faneudvalget 100
kr. til erhvervelse af en foreningsfane og så var vejen
banet for en storstilet faneindvielses- og stiftelsesfest tirsdag den 12. juni 1928 i pavillonen i Risskov.
Festen havde samlet stor tilslutning.
Det norske broderforbund var repræsenteret ved
forbundsformanden, en svensk repræsentant måtte i
sidste øjeblik melde afbud. Endvidere deltog i festen
overlæge Thune Jacobsen, afdelingslæge Dr. Guldstad m. frue, overplejer Kjær m. frue, afdelingens

medstifter pastor Geert Jørgensen, forbundsformand
Johs. Hansen samt en del kolleger fra Middelfart.
Formanden S. Chr. Sørensen bød velkommen og
fortalte, at den nye fane var lavet af rød flagdug og
leveret af købmand Gjerulf, Århus.
Pastor Geert Jørgensen slog det første søm i fanestangen for retfærdigheden.
Forbundsformand Johs. Hansen slog det næste søm
i for broderskabet og formanden S. Chr. Sørensen
slog det tredie søm i for retfærdigheden.
Til faneindvielsen var skrevet tre sange. Et af versene
i en sang for fanen havde følgende ordlyd:
Vaj stolt og frit, du, vor foreningsfane,
vær med på glædens og på sorgens dag,
vær altid ren, at stadig du kan mane
os op til dåd for vor forenings sag.
Lad denne smukke fane altid være
symbol på enighed som gør stærk
Lad fanen vaje stolt, med ære
for vor forening og dennes værk.

Foreningens første fane
100 års jubilæum 2009
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Uddannelsesspørgsmålet
Plejerne i Århus var blandt de første i landet der tog
fat på hele uddannelsesspørgsmålet.
Allerede på foreningens stiftelsesfest i 1927 fremgik
det, at disse tanker var fremme. I sin tale sagde Dr.
Guldstad bl.a.:
- jeg har lagt mærke til, at plejepersonalets formand
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-

idelig spekulerer på, hvordan plejepersonalet kan få
en mere fyldig uddannelse. Det vil være heldigt, om
der kan findes en løsning.
Tiden fordrer en større uddannelse. I starten blev impulserne fra Århus modtaget med en vis modstand
fra plejerne i det øvrige land, men efterhånden blev
synspunkterne taget for gode varer.
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For, som afd. formanden S. Chr. Sørensen, sagde ved
stiftelsesfesten i 1929:
- Vi må skabe en uddannelses der svarer til tiden og
allerhelst være lidt foran eller dog kappes om at blive
nr. 1. Gør vi det, skal vi nok få bedre kår.
Men hvordan skulle en bedre uddannelse udformes i
praksis? Ja, tankerne blev ret hurtigt kanaliseret hen
i retning af en decideret fagskole. Det blev de f.eks.
på et diskussionsmøde i afd. 1 i februar 1930.
Anledningen var egentlig kostspørgsmålet. Maden
var godt nok tilberedt, men det var lidt småt med
pålæg til brødet.
Men diskussionen kom hurtigt til at dreje sig om
fortsættelseskurser og man enedes derfor om hurtigst muligt at få spørgsmålet om en fagskole fremskyndet.
Fagskolen var selve grundlaget for fortsættelseskursus og man havde i Rigsdagstidende set, at indenrigsministeren ville stille sig velvillig over for oprettelsen
af en plejerfagskole.
I 1932 var tanken om fagskolen fremskyndet så langt,
at der var skrevet betænkning om emnet v. de herrer
overlæger Helvig og Askgård.
Denne plan fik rosende ord med på vejen af formand
S. Chr. Sørensen på stiftelsesfesten i 1932. Han
frygtede blot for dens gennemførelsen idet den nok
ville blive for dyr mht. en ny skolebygning. Måske
kunne der findes en villa i tilknytning til det hospital, hvor skolen blev placeret, krisetiderne taget i
betragtning.

På en to-dages konference i Århus 13.-14. Juli 1933
var fagskolen prioriteret som hovedemnet, og fra alle
sider var der enighed om, at søge skolesagen fremmet, selv om man ikke fik alle ønsker opfyldt med
det samme.
Årene gik, uden der egentlig kom mere skred i sagen. Krigens komme gjorde at »sagen måtte vente til
bedre tider«, og i 1944 havde forbundsformand Johs.
Hansen en helt ny tanke med til Århus:
På kongressen tidligere på året blev det bestyrelsen
pålagt, at indkalde til et orienterende møde for en
sammenslutning af mandlige sygeplejere. Vi er enige
om, at mænd på samme basis som kvinder skal kunne
oplæres til fuldtuddannede sygeplejere og opnå autorisation. Bliver denne sammenslutning en realitet, må
hele uddannelsesspørgsmålet siges at være lagt op i
et helt andet plan.
En autorisation som sygeplejer må siges at være langt
bedre end en fagskole på sinds- sygehospitalerne.
På afdelingens generalforsamling senere på året blev
denne plan enstemmigt vedtaget.

Musik skal der til!
På generalforsamlingen tirsdag den 7. maj 1940 det var lige før den blev aflyst - havde bestyrelsen
af egen drift slæbt en gammel traver ud af stalden:
Tanken om at afdelingen skulle have sit eget musikkorps. Man havde tænkt sig at danne foreningen på
det økonomiske fundament af 50 øre om måneden i

Plejernes orkester: Kaj Damgård, Tage Hougård, David Hansen, Anders Post, Jørgen øksnebjerg,
Kramer Mikkelsen, Poul E. Nielsen, Åge Kølle, Friis Poulsen, Døssing Hansen, Alfred Olsen, Kaj Råbjerg og dirigenten Christian Christiansen.
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kontingent og et forventet tilskud fra hovedforbundet,
hvor formanden var fyr og flamme for ideen.
Et udvalg fik til opgave at arbejde videre med sagen.
Til efterårsgeneralforsamlingen samme år, var man
kommet et skridt nærmere, idet man havde tænkt
sig at starte med et 12-mands orkester, udstyret med
instrumenter for 12-1500 kr. Pengene skulle skaffes
ved henvendelse til hospitalet, direktorat og forbund
og efter de første startvanskeligheder, skulle det gerne
kunne hvile i sig selv på medlemmernes kontingent.
Forbundsformanden måtte senere på året renoncere
lidt på sine løfter om tilskud, idet det var småt med
midler, så beløbet kunne kun blive stort 250 kr.
Men i Århus gav man ikke op. Hele bestyrelsen tegnede sig straks som medlemmer på en liste, der siden
skulle rundt på samtlige afdelinger, og viola, den 26.
februar havde musikkorpset 52 tegnede medlemmer.
Forbundsformanden var igen i Århus. Han ville overfor forretningsudvalget anbefale et tilskud på 200 kr.
og et lån på 500 kr. Og på generalforsamlingen blev
bestyrelsen bemyndiget til at optage et banklån på
1500 kr. i Århus Privatbank.
Banklånet kom hurtigt i stand. Bestyrelsen kautionerede og plejerforeningen stod som garant, og man
besluttede sig for at afdrage 25 kr. i kvartalet plus
renter. Og fra 1. Maj begyndte man at kradse kontingent ind. Den 2. september lød det glade budskab på
en ekstraordinær generalforsamling, at man nu i Musikforeningen havde fået undervisning i tre måneder
og nys var begyndt at spille sammen. Interesserede
medlemmer kunne bare komme og lytte. Derfor må
det have været en slem dukkert at få, da det på efterårsgeneralforsamlingen samme år kom frem, at hovedbestyrelsen desværre så sig nødsaget til at trække
sit tilskud tilbage. og i stedet tilbyde et lån på 600 kr.
- afdragsfrit, men ikke rentefrit i fem år.
Stor skuffelse.
Men musik ville man have.
Musikforeningen blev officielt indviet d 29. august
1941, og blev fra starten meldt ind i Sammenslutningen af Amatørorkestre i Århus. Som leder og dirigent
var C. Christiansen. En lodtrækning og indlemmelse
af passive medlemmer hjalp lidt på de økonomiske
kvaler.
Og der blev taget en grum »hævn« over forbundsformanden: Han kom til stede på et medlemsmøde
i Århus den 28. November. Bestyrelsen besluttedes
at han aftenen forinden skulle slæbes med til en musikprøve, og her overrækkes et billede af samtlige
orkestermedlemmer, som skulle ophænges på forbundets kontor.
På medlemsmøder aftenen efter, blev mise’ren ikke
nævnt med eneste ord.
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Orkesteret blev meget populær, de spillede ved flere
koncerter, ikke mindst til under- holdning for hospitalets patienter.
Musikforeningen fik på Valdemarsdagen 1954 skænket en fane af Danmarkssamfundet, denne blev indviet til afd. 1.’s 45 års stiftelsesfest. Efter endnu et
par år begyndte det at knibe med tilslutningen, så
trods store anstrengelser måtte man så efter 15 års
musikglæde på hospitalet, afslutte og ellers ikke mere
høre plejernes march.

En værre sag
Den direkte årsag til, at forbundsformanden var hidkaldt til generalforsamlingen den 13. april 1941, var
imidlertid ikke musiksagen, men derimod en værre
redelighed, som formanden (Eskildsen) havde fået på
halsen fra en natsygeplejerske ved navn frk. Olsen.
Bemeldte frk. Olsen og formand Eskildsen havde flere kontroverser løbende, men den værste af dem alle
var, at hun havde beskyldt ham for at sove og være
uoplagt i tjenesten, hvilket fik til resultat, at Eskildsen
fik et kontrolur. Dette nægtede han at bruge, og blev
derfor forflyttet til dagtjeneste. Samme skæbne var i
øvrigt overgået et par af kollegerne.
En forhandling med overlægen gav intet resultat. Lægen var overbevist om, at de omtalte plejere vitterligt
havde sovet, og at de derfor burde være tilfredse med,
at der ikke var sket værre ting.
Forbundsformanden mente nok, at man i fremtiden
ville være lidt mere forsigtige i den slags afgørelser,
men i den aktuelle var der intet at gøre ved det.

Krigens tid
Onsdag den 24. april var bestyrelsen samlet til møde.
På dagsordenen var en skrivelse fra forbundsformanden, om den alvorlige situation, der var opstået med
landets besættelse af tyske tropper.
Bestyrelsen var klar over, at situationen ville gribe
dybt ind i foreningens forhold, men man var enige
om, med tålmodighed og besindighed at imødese de
forordninger, der måtte komme.
Man drøftede det betimelige i at afholde den ordinære
generalforsamling, bl.a. på grund af mørkelovgivningen. Det gjorde man alligevel, og i øvrigt lykkedes
det under varetagelse af ovennævnte besindighedsparole, at få foreningens generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, dilettantkomedier, fastelavnsfester
etc., afviklet ganske efter bogen gennem alle de fem
mørke år, og tilsyneladende uden dramatik.
Anledning til debat gav dog den luftværnstjeneste,
som nattevagterne var påbudt at udrette. Gentagne
gange var formanden hos forvalteren til forhandling
om den sag.
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I 1943 vakte en artikel i Kristelig Dagblad, forfattet
af Jokumsen fra Viborg, nogen røre. I Århus drøftede man både at få nedsat et presseudvalg og at få en
journalist til at skrive om standens kår i dagspressen
- vel at mærke under eget ansvar.
For standens kår skulle der gøres noget ved, så snart
der blev lejlighed til det!
På et medlemsmøde den 10. februar 1943, argumenterede et medlem stærkt for, at offentligheden fik
kendskab til plejernes løn og arbejdsforhold:
- Vi kan jo knap være bekendt at gå sammen med
kone og børn på offentlig vej, fordi vi ikke kan give
dem noget ordentligt tøj at gå i, sagde han (David
Hansen).

Opgørets dag
Bestyrelsen samlet til møde den 8. maj 1945, tog
som sidste punkt på dagsordenen et meget ømtåleligt
emne op. Man diskuterede, hvordan man bedst kunne
være behjælpelig med udrensning af landsskadelige
elementer indenfor personalet på hospitalet, og bestyrelsen var såre enige om, at en sådan udrensning
var påkrævet og ønskelig.
På næste bestyrelsesmøde var samme sag til debat, og
man enedes her om at forfatte en skrivelse til hospitalsledelsen, hvori man på det bestemteste tog afstand
fra alle dem, der ikke på værdig dansk måde havde
gjort deres indsats under besættelsen, og hvori man
sympatiserede med, at disses forhold blev undersøgt,
om straffet om påkrævet.

Fabersvej – Plejehjemmet på Fabersvej i Randers er opført i 1898 og udvidet mod Hadsundvej i 1916. Bygningen blev brugt under navnet ”Sct. Joseph Hospital”, som specialafdelinger for hals, øre- og øjensygdomme. Først i 1955 blev plejehjemmet taget i brug
til psykiatriske patienter. I dag er der seks afdelinger med plads til 144 patienter.

Inden næste bestyrelsesmøde havde en kreds af 15
medlemmer bedt om at få emnet op på en ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling
blev holdt den 22. maj - en dato, der i sagens videre
forløb ofte blev omtalt som »skændselens dag«. Og
givet er det, at hvad der hændte på den generalforsamling, gav anledning til store brydninger mange
år fremover.
Rygterne svirrede om medlemmer, der havde solgt
flæsk til tyskerne, havde arbejdet for besættelsesmagten, meldt sig ind i nazipartiet etc. Ord og handlinger
i de forløbne år blev husket på denne aften af de formasteliges kolleger, og flere følte sig foranlediget til
at rejse sig og sige »Undskyld« til kollegerne.
Mødet sluttede med en anmodning til direktoratet
om, at seks af medlemmerne blev fritaget for tjene100 års jubilæum 2009

ste, mens deres forhold blev undersøgt.
Bestyrelsen blev i tiden herefter klandret for, at ovennævnte generalforsamling fik så heftigt et forløb. Men
bestyrelsen forsvarede sig med, at den alene havde
handlet ud fra hensynet til organisationen.
Udrensningssagen blev taget op igen og igen på de
følgende møder og generalfor-samlinger. Det varede
længe, før sladder og rygter faldt til jorden igen.

Et ganske andet opgør
Efter i fem år at have ligget delvist underdrejet, besluttede plejerne på deres første kongres efter krigen,
at nu skulle der lægges pres på Lønningsrådet for at
få nogle bedre lønforhold. På landsplan drøftede man
hvilke kampskrift, der skulle tages i brug, hvis...
Masseopsigelser blev nævnt oftere og oftere.
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I Århus indkaldte man til en ekstraordinær generalforsamling den 10. januar 1946, hvor der ligeledes
blev lagt i kakkelovnen til bemeldte Lønningsråd.
Dagsordenen lød som følger:
1. Vor stilling til Lønningsrådets placering af vor
grundløn.
2. Betaling for søndagsfrihed.
3. 4 ugers sommerferie.
4. Vores ønsker mht. tre-skifte-vagter.
5. Otte-timers tjeneste på ALLE afdelinger.
I debatten denne aften blev også masseopsigelser
nævnt, men man havnede dog på
1. at benytte pressen til en kampagne og
2. at sende en resolution til hovedforbundet om stemningen på aftenens møde.
Om stemningen denne aften i Århus kom Lønningsrådet for øre, skal være usagt, men i hvert tilfælde
må man konkluderer at plejernes »sabelraslen« gav et
udslag i den betænkning som rådet barslede med.
Den kom til Århus den 16. marts, hvor bestyrelsen,
dog med pegefingeren på et enkelt punkt, kunne sige
god for den »overenskomst«.
Og hvad var det så for nogle lønforhold man havde
opnået?
Jo, betænkningen sagde flg.:
* plejerne placeres i 12. Lønramme.
* Grundlønnen er på 2070 kr.
* Der rives 960 kr. i pensionsgivende tillæg og
* 20 reguleringstillæg på 2400 kr.
* For de yngste ville de nye lønninger betyde 80 kr.
mere om måneden og
* for de ældste 52 kr. mere om måneden.
* Nattevagtshonoraret blev forhøjet til 607,50 kr.
* Assistentantallet blev forhøjet med 115 kr.
Bestyrelsen tyggede på sagen og var tilfredse med
at man dermed var hævet fra bundklassen. Eneste
ankepunkt var tre alderstillæg på 150 kr., som man
ønskede forhøjet til 250 kr.
To dage efter holdt man en ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsens indstilling til sagen efter
nogen debat blev tiltrådt. Et ankepunkt var det dog,
at nattevagterne ikke kom ned på otte timer. Dette
forhold havde man håbet på blev klaret i samme ombæring. Men først året efter, den 1. april 1947, blev
ønsket opfyldt. Det skete efter en forsøgsperiode på
et halvt år.
Men allerede i december 1946 var den gal igen med
lønspørgsmålet. Anledningen var, at sygeplejerskerne
havde opnået - ved en gennemført aktion - et tillæg,
så deres slutløn pludselig steg fra 120 kr. over plejernes løn til 780 kr. over plejerlønnen.
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Via hovedforbundet gik plejerne direkte til direktoratet og udbad sig et midlertidigt tillæg på 480 kr.
for at afbøde denne lønforskel. Man fik afslag, gik
videre til finansministeriet og drøftede at rejse en
bladkampagne.
Men - ifølge forhandlingsprotokollen - løb dette
stormløb helt ud i sandet.

Uniformen, der blev væk
Et af de emner, der hyppigst har været til debat i årenes løb, har været plejeruniformen. Ejerforholdet til
den, pasformen, vask, opbevaring etc.
Og den 2. april 1948 var den gal igen. Formanden
havde denne dag været til en forhandling med inspektøren angående en bortkommet hvid jakke. Inspektøren holdt hårdt på, at hver af plejerne skulle
hente og bringe deres tøj til vask.
Denne sag kom op på bestyrelsesmødet om aftenen,
og senere blev formanden af sin bestyrelse, bedt om
at få sat sving i leveringen af nye uniformer, da adskillige i afdelingen gik og manglede uniformsdele.
Der blev efterlyst en bedre skabelon til at sy efter,
idet mange af de nyeste uniformer absolut var mere
egnede som fugleskræmsler på et jordbærbed, end til
at pryde plejerstanden. Et medlem gav på generalforsamlingen tre dage efter, en forklaring på, hvorfor det
måske kneb med pasformen i de nye uniformer.
For år tilbage rejste vi kritik over skrædderen, fordi
han ikke kunne sy. Nu er den gal igen.
Fængselsvæsenet syer veste et sted, jakker et andet
og så er fangerne ikke alle udlærte skræddere. Resultatet kender vi jo. Generalforsamlingen udtalte
herefter sit bestemte ønske om at få uniformen syet
efter mål, og således at den kan prøves en gang eller
to inden den endelig syes færdig.
Uniformssagen var også oppe på hovedbestyrelsesplan det år, idet man havde fået oplysning om, at
direktøren havde beordret alle, der havde pudset deres uniformsknapper blanke, skulle pille dem af og
sende dem ind til ny oxydering - vel at mærke for
plejernes egen regning.
Et var uniformen. Et andet problem var (6. maj 1949)
at få dem udleveret. Forvalteren ønskede at dette
skulle ske 1. maj og 1. november af hensyn til leveringerne fra fængselsvæsenet.
Men, da det efter forvalterens mening, varede for længe med at få dem hentet i vaskeriet, efter at bekendtgørelsen var hængt op i porten, foreslog han flg.:
Portneren ringer til dem, der skal have uniform.
F.eks. 10 ad gangen, som så bedes komme straks
der bliver ringet.
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Amtsplejehjemmet – Amtsplejehjemmet i Hammel er oprindelig opført som A.plejehjem, men blev overtaget
af Århus Amtskommune – henhørende under social- og sundhedsforvaltningen. Siden 1977 har plejehjemmet således vøret bopæl for 52 ældre psykiatriske patienter.

Ferieglæden blev kun kort
I 1954 fik hospitalet en skrivelse fra direktoratet,
der gik ud på, at alle tjenestemænd, og med speciel
adresse til lægerne, skulle meddele det til direktoratet snarest.
I 1954 kunne personalet så småt se hen til tre ugers
samlet ferie, men glæden blev kun kort, da det straks
viste sig, at det ville betyde personalemangel. Ferien
blev derefter fordelt med 14 dage om sommeren og
syv dage om vinteren.
Dette gjaldt dog ikke for de 53-årige medlemmer
og opefter. Bestyrelsen besluttede, at kæmpe for, at
alle medlemmer fik ferie efter eget ønske Formand P.
Mortensen forelagde en klage fra Dr. Voldby, som gik
ud på, at mandlige plejere i nogle tilfælde sagde du
til patienterne, også til patienter, som ikke ønskede
at være dus med personalet. Der var enighed om, at
klagen var berettiget.
I 1956 var der en del utilfredshed på mandssiden. På
et tidspunkt blev der samlet underskrifter ind med
henblik på at få ansat en personalechef.
Der er tvivl om, hvem der er funktionærlæge på hospitalet. De assisterende overlæger holder på, at de
bestemt ikke er det længere, da betalingen er bortfalden. Formanden havde ikke hørt, ej heller fået nogen
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meddelelses om en ændring.
Uddannelsen er stadig et stort samtaleemne, noget
som åbenbart trækker ud. Nic. Krogh er tilbage i bestyrelsen og vil på det område gøre sin indsats.

Hjælpekassen var vor egen
I 1958 kom en lidt usædvanlig sag frem, som havde
rødder 40 år tilbage. Sagen angik så- vel økonomiforeningen som afd. 1.
Tre tidligere funktionærer ved hospitalet, som forlængst var pensioneret, havde henvendt sig til prof.
Strømgren og overrakt et beløb på 1500 kr., som de
bad overlægen bruge til patienterne, eller anvende
dem helt efter eget skøn.
Pengene var fra en hjælpekasse, der af funktionærerne blev oprettet vistnok før sygekassernes tid.
Man fik dog opklaret, at det faktisk var foreningens
egne medlemmer, der i fællesskab havde oprettet den
omtalte hjælpekasse.
I en nystiftet organisation for personale ved mentalsygehuse som omfattet Norge, Sverige, Finland og
Danmark, var DHF repræsenteret ved forbundsformand Nic. Krogh.
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Konerne slæbte tunge byrder
I 1960 udtrykte inspektøren sin bekymring ved at se
konerne, bl.a. fra kvindesiden, slæbe de tunge madspande til de forskellige afdelinger.
Personalet blev orienteret om, at hvis man fik stafylokokker, kom disse ind under begrebet tilskadekomst i tjenestetiden, hvilket betød, at sygedagene
ikke talte med.
Der blev indkaldt til møde med instruktionssygeplejerske angående det kvindelige personale, om brug
af smykker og hvilke strømper, de skulle bruge i
deres tjeneste.
I 1961 kom tjenestetidsnedsættelsen, der betød, at
vi fik fri hver femte dag. Men man var indstillet på
overgangsvanskeligheder og henstillede til medlemmerne om, at vise tolerance.
I 1962 forlod P. Mortensen sin formandspost, og fik
en stor tak for det kæmpearbejde han havde gjort.
Han blev afløst af Erling Rasmussen.
En af afdelingens pionerer, pensioneret plejeass.
Theodor Nielsen, som var trofast på generalforsamlingerne stadigvæk, kunne 1. april samme år, fejre sin
70 års fødselsdag og fik tilsendt en blomsterhilsen.
I1964 fik hospitalet ansat fængselsbetjente, som
skulle lære psykiatri. De indgik i styrken på lige fod
med eleverne.

29 min. spisning i arbejdstiden
I 1966 udsendte forbundet en skrivelse angående
29 min. spisepause. Denne ville kunne indregnes i
arbejdstiden, når vedkommende indtager sit måltid
i en til arbejdsstedet knyttet kantine, hvorfra ved
kommende pr. tlf. kan kaldes tilbage i løbet af få
minutter.
I 1969 blev der åbnet en børnehave på hospitalet. Den
ville blive drevet i lighed med kommunernes, hvilket
vil sige, at den som sådan intet havde med hospitalet
at gøre, udover beliggenheden. Man havde ønsket, at
den kunne holde åbent lørdag-søndag, men det lod
sig ikke gøre, ej heller med overnatning. Den ordning
skabte nogen utilfredshed, især fra vore medlemmer
med skiftende vagter.

Eksamensfest 1969

Ny tjenestemandslov
Den nye tjenestemandslov, som også kom i 1969,
ville medføre ændringer i mange forhold.
Ved elevansættelse skulle man stadig være 18 år. En
ansættelse senere kan få indflydelse på ens pensionering, idet pensionsalderen tæller fra man er 25 år,
og man skal opnå 37 pensionsår for at få den fulde
pension. Der er ingen muligheder for at indtjene flere
år. Angående lønsystemet, går man nu ind i lønrammer i stedet for lønklasser, noget der vil medføre en
fremgang for 3. lønkl., noget mindre for 7. lønkl.
I 1971 havde afd. 1 20 deltidsansatte medlemmer,
heraf er 8 tjenestemandsansatte. I 1974 noteredes det,
at kvindesiden længe havde gjort brug af studenter,
men er nu begyndt at gå med i vagterne. Årsagen
skulle være, at intet personale ønskede overarbejde
under sygdom og ferie.
Pensionister blev indkaldt og ansat som vikarer,
hvilket bestyrelsen tager stærkt afstand fra, især når
ledelsen giver udtryk for, at hospitalet ikke mangler
personale. I 1977 er afløsersystemet, der længe har
skabt utilfredshed, under urafstemning og der viste
sig et flertal for at afskaffe det.
Efter 25 år som organisationsmand, forlod plejeass.
H. Lyager, samme år sin kassererpost. Han fik i den
anledning overrakt en gave med tak for det prisværdige arbejde, han havde gjort indenfor afd. 1.

Over til amterne
I forbindelse med statshospitalernes overførelse til
amtskommunerne i 1976, foregår der en livlig debat.
Mange forhold ændres, så det kunne være svært helt
at overskue, hvad det ville indebære.
Men sikkert er, at under amtet er økonomien afgørende for de forbedringer, der vil ske på de psykiatriske
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hospitaler. Samtidig betyder det, at alle fremtidige
ansættelser vil ske på almindelige overenskomstvilkår.
Der drøftes også organisationsforhold med DKA og
meget andet.
Ja, medlemmerne fik pludselig flere ting at tage stilling til.

Uddannelsen i system
Den »gule betænkning« om en ny plejeruddannelse,
blev færdigbearbejdet i 1970, og på et møde i marts,
gav hovedbestyrelsen tilslutning til dens underskrivelse.
Uddannelsen er herefter bygget op som en sygehjælperuddannelse af 1 års varighed og en overbygning
på 8 måneder.
Plejere ”af den gamle skole” vil så få en 4-ugers
efteruddannelse med hovedvægten på somatik. I
forbindelse med at indenrigsministeriet i 1977 har udarbejdet ”Vejledende retningslinier for planlægning
af psykiatrisk sygehusvæsen« pålægges amterne at
udarbejde konkrete planer for området - dette arbejde
skal være færdigt 1. april 78.
På hospitalet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal
undersøge mulighederne for en opdeling af amtet i
geografiske områder, med tilknytning til hvert ét hospitalsafsnit, og en samtidig opgivelse af opdeling i
mands- og kvindeafdelinger.
Carl Hansen vælges til at repræsentere plejerne i
dette udvalg.
På hospitalet lykkes det i 1977 at få opbygget et tillidsmandssystem, med en tillidsmand i hvert overlægeafsnit og en for værkstederne.
Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne dette
år, aftaltes det, at plejerne skal følge de regler om
arbejdstid og særydelser, der er gældende for andre
ansatte i amtskommunerne.
Et helt nyt område for forbundet indførtes i og med,
at medlemmerne nu kunne tilslutte sig Kommunalarbejdernes Arbejdsløshedskasse.

Medicinstrejken
Udover de mange nævnte forhold, var der endnu et,
der mere end noget satte gang i diskussionerne i og
udenfor medlemskredsen - medicingivningsspørgsmålet!
Udvalget, der udarbejdede den ny uddannelse, havde været indstillet på, at plejerne skulle have en legaliseret ret til at give medicin, og lagde op til, at
Sundhedsstyrelsen skulle træffe endelig afgørelse i
spørgsmålet. Sundhedsstyrelsen traf imidlertid afgørelsen på den måde, at man i plejeelevernes nye ud100 års jubilæum 2009

dannelsesplan udelod sætningen »samt kunne give
medicin til indtagelse gennem munden«, og i et brev
til indenrigsministeren skrev, at »betænkningens
uddannelsesplan forudsætter i det store og hele, at
medicinindgivning ikke hører til plejernes normale
arbejdsområde.
Forbundet forsøgte på alle måder at ændre Sundhedsstyrelsens holdning, men alt forgæves. Derfor opfordrede forbundet medlemmerne til at ophøre med at
uddele medicin - med 3 måneders varsel - og med
ikrafttræden d. 1. februar 1978.
Den lidt oppiskede stemning omkring vort ophør
med at uddele medicin faldt nogle grader, da Sundhedsstyrelsen indgik i nye drøftelser - et udvalg blev
nedsat og »medicinstrejken« afblæst.
Sagen fandt sin afslutning i løbet af sommeren, hvor
der vedtoges et »Notat om plejeres medvirken ved
medicinindgivning«.
Ved afd. 1’s forårsgeneralforsamling mindedes den
tidligere afdelingsformand Nich. Krogh, der nu var
afgået ved døden.
Forbundets ordinære kongres vedtog en ny struktur,
der bl.a. indebar, at de »nummererede« lokale afdelinger skulle sammenlægges til amtsafdelinger.
På samme kongres vedtoges det, at Dansk Hospitalsforbund skulle tage navneforandring til Dansk
Plejerforening.

Rammeplan for psykiatrien
Vor efterårsgeneralforsamling 1978 blev tidspunktet
for sammenlægning af afd. 1 og 15 i Dansk Plejerforening Århus Amt.
Aksel Pedersen fra Dalstrup valgtes som den første
amtsformand.
Som tidligere omtalt, havde indenrigsministeriet pålagt amterne at udarbejde en plan for det psykiatriske sygehusvæsen. Denne plan blev for Århus amts
vedkommende, til en rammeplan. I denne plan foreslås det, at der nybygges psykiatriske afdelinger i
Randers og Silkeborg, med plads til henholdsvis 90
og 60 senge + daghospitalspladser. Meningen var, at
disse nybygninger skulle være færdige i 1990, og at
de tilbageværende afdelinger i Risskov og på plejehjemmene herefter skulle renoveres.
Besparelses- og nedskæringsfilosofi har bevirket at
planerne er udsat, men arbejdet med rammeplanen
gav alligevel et skub i retning af et mere decentralt
psykiatrisk behandlingsarbejde.

Afgav konfliktvarsel
1979 var overenskomstår. Som så ofte før gik forhandlingerne i hårknude - arbejdsgiverne havde
27

Hektisk generalforsamling

Det er ikke for meget med to toiletter til 17 patienter.
På denne gerontopsykiatriske afdeling benyttes toiletterne dog kun af den halve patientgruppe, da den
anden halvdel har behov for fysisk assistance – og
det levner disse toiletter jo ikke plads til
lukket pengekassen helt i. Det nye var, at Dansk
Plejerforening afgav konfliktvarsel. I Århus amt
blev afdelingerne i Risskov og på Fabersvej udtaget
til konflikt.
Vore tillidsrepræsentanter blev for alvor sat på prøve
- mange nye spørgsmål skulle besvares, der skulle
indgåes nødaftaler osv., osv.
Imidlertid var der afgivet så mange konfliktvarsler,
at det trak op til storkonflikt.
Folketinget begyndte at diskutere et indgreb. Folketingets »trusler« om indgreb og arbejdsgivernes nejpolitik afstedkom, at hundrede tusinder af offentligt
ansatte, for første gang, nedlagde arbejdet.
Det skete d. 15. marts og arbejdsnedlæggelsen blev
benyttet til faglige møder af 3 timers varighed.
I Risskov deltog flere hundrede i det faglige møde.
Imidlertid gik det alligevel
sådan, at Folketinget greb ind
og vedtog en forlængelse af
overenskomst og aftaler.
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Omfanget af overarbejde, manglende afvikling af
afspadsering og beskæftigelse af ufaglært arbejdskraft, havde efterhånden grebet om sig. Det blev en
hovedopgave for den nye amtsbestyrelse at få vendt
denne udvikling.
Imidlertid viste det sig, at hospitalets ledelse ikke
havde den samme interesse i at få problemerne løst.
Utilfredsheden hos medlemmerne voksede, og til
efterårsgeneralforsamlingen var der indkommet,
ikke mindre end 17 forslag - hovedparten vedrørte
arbejdsforholdene.
Det blev en meget livlig aften, der, ud på de små timer, afsluttedes med at Aksel Pedersen trak sig tilbage som formand, p.g.a. det politiske indhold i en
vedtaget udtalelse.
Herefter måtte der i 1980 2 ekstraordinære generalforsamlinger til, før vi igen havde en fuldtallig
bestyrelse. Medlemmerne var delt i to grupper, og
resultatet blev, at Jesper Dideriksen valgtes som ny
amtsformand - han fik én stemme mere end modkandidaten Troels Leth.
Samtidig valgtes en helt ny bestyrelse - fortrinsvis
bestående af unge, uprøvede kræfter.
I forlængelse af den nye arbejdsmiljølovs ikrafttræden, var den første sikkerhedsorganisation på vort
område kommet op at stå. Imidlertid blev sikkerhedsorganisationen ikke opbygget med en sikkerhedsgruppe for hver afdeling, som bekendtgørelsen
herom foreskrev, og i de kommende år blev der lagt
meget arbejde i at få givet sikkerheds- organisationen en ny struktur.
Dette lokale, anno 1984, er afdelingens baderum med
to brusere. Herudover opbevares rent og snavset tøj,
brandmaterial og desinfektionsmidler. Al afdelingens
desinfektion foregår også i dette rum.
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Nutidig syv-sengsstue på hospitalet. Det er ikke de fysiske rammer, der er sket mest med gennem de senere
år. På denne afdeling er bækkenstole placeret på sovestuen p.g.a. trange toiletforhold.
I forlæggelse af vinterens generalforsamlingen, var
der lagt op til en kraftig indsats for at opnå bedre arbejdsforhold. Det ønske vi havde øverst på listen - en
udvidelse af uddannelseskapaciteten - blev imødekommet efter et møde med sygehusudvalgsformand
og -forvaltning (navnkundige Winther Møller).
Det lykkedes, i løbet af sommeren, at få omklassificeret 9 plejerstillinger til værkstedsassistentstillinger
- dog først efter at repræsentanter fra amtsrådsforeningen havde været og besigtige værkstederne.

Fusion tiltrædes under protest
Årene efter overgangen til amtskommunerne blev,
på det organisatoriske område- præget af forhandlingerne om en fusion med Dansk Kommunalarbejder
Forbund, og på en ekstraordinær kongres i juni 1980,
besluttedes det at tiltræde en aftale om tilslutning pr.
1.1.1981, men med bevarelse af Dansk Plejerforening
og dens egen struktur frem til 1989.
Dette skete imod ønskerne fra plejere i Århus amt,
der såvel på kongressen som ved den efterfølgende
urafstemning, gik imod en tilslutning til DKA på de
givne præmisser.
Omkring årsskiftet 80/81 åbnedes et nyt psykiatrisk
plejehjem, Caritas, i Skejby ved Århus - omkring 15
plejere, hovedsagelig fra Risskov, ville nu prøve lykken under nye og mere moderne forhold.
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I løbet af året udfolder sikkerhedsrepræsentanter og
bestyrelse et stort arbejde for at nedbringe antallet
af overbelægninger - specielt på de akutte modtageafdelinger for mænd, hvor overbelægningen i gennemsnit når op på 20%.
Arbejdstilsyn, brandmyndigheder og presse involveres, og problemerne aftager igen for en stund.

Beskæftigelsessituationen
Ved næste årsskifte, 81/82, havde medlemmer og tillidsrepræsentanter travlt. Nu skulle 11 timers reglen
træde i kraft på vort område. Selv om der blev indgået
aftaler om, at reglen kunne brydes én gang ugentligt,
måtte næsten alle vagtsystemer ændres.
På forårsgeneralforsamlingen diskuteredes personalesituationen igen. Alene på hospitalet var omfanget
af overarbejde, mistede fridage mv., der ikke kunne
afspadseres, vokset sådan, at der de seneste år var
udbetalt 2-3 mio. kr. årligt. Samtidig var arbejdsløshedens »spøgelse« begyndt at trænge ind på plejergruppen. Alle var enige om, at vi måtte gøre noget
for beskæftigelsen, og i de efterfølgende dage kom
vi igennem med vores synspunkter i pressen - for
første gang radio og TV inklusive.
Inden årets udgang var det aftalt, at der kunne ansættes yderligere 15 personer.
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Bestyrelsen i 1984. Fra venstre Erling Janerka, Carl Hansen, Hardy Kreuder, AnnGrete Olsen, Jesper Dideriksen, Lise Paaske og Viggo Hougaard Rasmussen.
På DPF’s kongres besluttedes det, at amtsformændene skulle frikøbes 20 t. ugentlig, og at vi i Århus amt
kunne få lov at fordele timerne på flere personer.
Ved forårsgeneralforsamlingen 1983 trådte Jesper
Dideriksen tilbage som amtsformand, og blev afløst
af Carl Hansen, der hermed var tilbage i organisationsarbejdet efter nogle års pause.
Det er nu Lykkedes at få DKA til at bede Århus amtskommune om en forhandling m.h.p. at få omnormeret sygehjælperstillinger ved psykiatriske afdelinger
i Randers, Silkeborg og Hammel.
Trods mange protester trådte lov om karensdag ved
sygdom i kraft d. 1. april 1983. Situationen med
borgerlige regeringer i Danmark og de meste af
Vesteuropa, ser ikke alt for lovende ud for lønmodtagerne.
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Engagement i kampen
En truende oprustning har nødvendiggjort et stærkere
engagement i kampen for freden - også fra fagbevægelsens side.
Vi har deltaget i konferencer om freden, var med da
LO opfordrede til 5 min. arbejdsstandsning, og anbefaler deltagelse i påskemarch for fred.

Vi skal stadig være på stikkerne
I disse år, hvor en opløsning af DPF (fusion med
DKA) nærmer sig, er vore opgaver, de udfordringer
vi stilles overfor og disses omfang større end nogensinde tidligere Plejerne i Århus amt må ikke tage for
lange hvilepauser - udviklingen de kommende år
kræver, at vi fortsat er på »stikkerne«.
I 75 begivenhedsrige år har plejerne i fællesskab ført
den faglige kamp, til gavn for plejerne som helhed
og for de psykiatriske patienter. Er der blot en smule
sandhed i ordene fra den gamle sang
”Håb for alle gode kræfter”
vil også de kommende år give os mulighed for at
præge udviklingen i retning af bedre arbejdsforhold
og udvikling af vort arbejdsområde.
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Et tilbageblik
Af Erik Strömgren
Når jeg er blevet bedt
om at skrive lidt i anledning af Plejerforeningens 75-års jubilæum,
skyldes det sikkert først
og fremmest, at jeg har
været ansat ved hospitalet i lang tid, i mere
end halvdelen af Plejerforeningens levetid.
Det er jo netop et tidsrum, i hvilket meget store forandringer er indtruffet,
og det kan være interessant at sammenligne forholdene nu med dem for 40 år siden.
Det må indrømmes, at der er sket en enorm udvikling,
og at vi nu har langt bedre midler i hænde ved behandlingen af sindslidelser. Men det skal ikke glemmes, at man også dengang udførte et nyttigt og meget
påskønnelsesværdigt arbejde, der i endnu større grad
end nu, påhviler plejepersonalet. Til trods for, at sengetallet dengang var væsentligt større, end det er nu,
var det årlige indlæggelsestal kun en fjerdedel af det
nuværende. De fleste afdelinger prægedes af kroniske
patienter, af hvilke mange var på åbne afdelinger, rolige, velbeskæftigede patienter, hvis arbejde spillede
en stor rolle i hospitalets daglige drift. Selv om vi
dengang jo i højere grad end nu også havde urolige
og voldsomme patienter, var det hele alligevel præget
af mere ro og stabilitet end nu om stunder.
Hospitalet var ligesom en verden for sig, en verden,
som alle de ansatte følte sig meget knyttet til. En
stor del af personalet boede på hospitalet eller i dets
umiddelbare nærhed. Arbejdstiden var lang, og ikke
des mindre var det en selvfølge, at man ved patientfester mødte talrigt op, ofte med familie.
Mange patienter var i familiepleje hos funktionærer
,der boede i nærheden. Funktionærerne kendte hinanden i langt større udstrækning, end det er muligt
nu om stunder. Og man kendte patienterne. Hvis en
patient havde mistet lysten til at blive på hospitalet
og begav sig af sted, var der stor chance for, at vedkommende mødte en funktionær eller måske et familiemedlem til en funktioner, som indlod sig i snak
med vedkommende og i al fredsommelighed fik ham
eller hende overbevist om, at det nok var bedst at
vende tilbage.
Adskillige funktionærer boede på selve hospitalet,
og de og deres børn rendte ud og ind og prægede
miljøet på en velgørende måde. Et forhold, som også
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var af stor værdi for miljøet, var dette, at adskillige
familier hørte til familier, som igennem flere generationer havde leveret medarbejdere til hospitalet, og
som derigennem havde en ganske særlig tilknytning
til hospitalet og en dybtgående forståelse for patienternes forhold. Heldigvis har vi da endnu nogle familier af denne art.
Men én trykkende kendsgerning står skarpt i ens
erindring: Hvor var de økonomiske forhold dog
knebne, ganske særligt for plejepersonalet. Dengang
var overlægen også administrativ leder af hospitalet,
og man kunne derved få god indsigt i de økonomiske forhold.
Jeg husker, hvorledes den daværende forvalter Møller en dag kom til mig og fortalte, at nu var den månedlige lønudbetaling til samtlige funktionærer for
første gang nået op over 100.000 kroner - det kunne
lige blive til et par hundrede kroner til hver i gennemsnit.
Og når man så tænker på, at en stor del af plejerne
kæmpede med at betale af på de såkaldte tjenemandslån, blev der bestemt ikke meget til overs til
at forsørge en familie for.
Et andet eksempel: Man havde dengang et begreb,
der hed ”tillæg for særligt betroet tjeneste”, som
blev givet til fortrinsvis ældre plejere, der havde et
særligt kvalificeret arbejde. Det drejede sig om den
fyrstelige sum af 10 kroner pr. måned. Selv den tids
forhold taget i betragtning, forekom beløbet så urimeligt lille, at ledelsen indstillede til Direktoratet om
en forhøjelse til 20 kroner.
Direktoratet svarede venligt, men afvisende, og begrundede det med, at hvis en sådan plejer fik 20
kroner i tillæg, ville han komme op over den løn,
som tjenestemandsansatte sygeplejersker havde, og
det gik jo ikke an, nar nu sygeplejerskerne havde en
længere uddannelse end plejerne.
Uddannelsen, ja, den var meget beskeden, og det kan
ikke undre, at Plejerforeningen har haft som et af sine
hovedformål at skaffe medlemmerne en bedre uddannelse. Man må være foreningen meget taknemmelig
for dens utrættelige indsats på dette område. Selv om
ikke alle mål i den retning er nået, har fremskridtene
dog været ganske væsentlige.
Men det skal ikke få os til at glemme, at der blandt
datidens nødtørftigt uddannede plejere var adskilliges
som bare i kraft af deres personlighed varetog deres
gerning over for patienterne på en måde, som ikke
selv den bedste uddannelse ville have kunnet gøre
bedre- Med beundring og taknemmelighed tænker
man tilbage på en række personligheder, som under
ofte yderst vanskelige forhold ydede en for mange
patienter helt afgørende indsats.
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Således skrev vi i 2002 i anledning af 150 års jubilæum
for Psykiatrisk Hospital i Risskov
Forord
I tiden fra 1984 frem til i dag har psykiatrien i Danmark - og ikke mindst i Århus Amt gennemgået meget
radikale forandringer. I stort set hvert eneste hjørne af
den psykiatriske behandlingsindsats og i andre psykiatriske tilbud er der foregået organisatoriske, bygningsmæssige og personalemæssige forandringer.
Psykiatrisk Hospital i Århus har gennem nedlæggelse
af sengepladser og personalereduktioner måttet
betale for den omlægning af psykiatrien vi har gennemlevet. En proces for hospitalet og de der ansatte,
som har været meget belastende. Især fordi embedsmændene ikke sørgede for den tilstrækkelige
kapacitet i lokal- og socialpsykiatri til at afbøde det
voldsomme pres, der blev pålagt de hospitalsansatte.
Og samtidig også en alvorlig forringelse af personalets arbejdsmiljø og –vilkår. Beklageligvis har det
under hele omstruktureringen været særdeles vanskeligt at få ledelserne til at tage deres ledelsesansvar
i forhold til arbejdsmiljøet alvorligt.
De tidligere amtsplejehjem i Randers, Råmosegård
og Dalstrup er nedlagt, og kun i Randers anvendes
bygningerne stadig til psykiatriske beboere og dagcenter-brugere.
I forlængelse af de drastiske nedskæringer i antallet
af sengepladser, er en lang række nye tilbud etableret.
Lokalpsykiatrien er gradvist blevet udbygget og der
er etableret kommunale bo- og opgangsfællesskaber,
amtslige botilbud, aktivitetstilbud, væresteder m.m.
Den tidligere meget lukkede ”asyl-verden” har ændret sig til en psykiatri, der i høj grad har åbnet sig i
forhold til det omgivende samfund. Psykiatrien, dens
behandlingsformer, sociale tilbud, muligheder og begrænsninger, samt personaleforhold er i dag blevet
almindeligt nyheds- og mediestof De sindslidende,
deres pårørende og ikke mindst personalet har ”taget
bladet fra munden ”, og er til stadighed med til, at
fastholde en offentlig debat.
Plejerne og senere også social- og sundhedsassistenterne har om nogen været placeret i forandringernes centrum. På stort set alle områderne har
Psykiatriklubben og dens medlemmer været berørt
og involveret i forandringsprocesserne. De tilsynsførende assistenter, der nu også er blevet en del af
vor klub, har også fra deres kant - forsorgshjemmet
mærket forandringerne i psykiatrien. Forsorgen er
ikke en del af psykiatrien, men kendsgerningerne er,
at de sindslidende i rigt mål, har måttet søge hjælp
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og støtte der, når psykiatriens egne tilbud har været
utilstrækkelige.
Vore egne organisatoriske forhold har også gennemgået store ændringer. I perioden er vi gået fra
at være en selvstændig amtsafdeling under Dansk
Plejerforening, til Plejerklub under DKA i Århus,
Psykiatriklub under FOA-Århus og er måske på vej
til at blive samlingspunkt for alle FOA’s psykiatriansatte i en ny amtsdækkende struktur. Dette er samtidig forklaring på, hvorfor vi i dette tillæg på skift
benævner os som forening, amtsafdeling, plejerklub
og psykiatriklub.
På uddannelsesområdet er Plejeruddannelsen afløst
af uddannelsen til social- og sundhedsassistent, og
efteruddannelse af begge faggrupper har været af stor
betydning. Oven i alt dette hører det med, at vi har
måttet flytte vort tillidsmands- og klubkontor ikke
mindre end 4 gange. Sidst er vi flyttet ned i hospitalsparken, hvor vi sammen med Motionscentret og
fællestillidsrepræsentanten for DSR, har til huse i
den tidligere afd. 19.
I dette tillæg har vi beskrevet, hvorledes vi har oplevet og reageret på de mange forandringer.

Jubilæet i 1984
Vores 75 års jubilæum blev markeret ved en reception, der afholdtes i festsalen på Psykiatrisk Hospital
d. 12. juni 1984. Blandt de mange talere var hospitalsinspektør, Bjarne Krogh, der ikke blot takkede for det
gode samarbejde, men også oplyste, at hospitalets
gave bestod i brugsretten til et nyt konferencebord
med tilhørende stole til amts afdelingens kontor.
Den følgende dag afholdtes en stor fest for medlemmer, ægtefæller, gæster fra DPF og fra vore nordiske
venskabsbyer. Festen blev afholdt under hyggelige
former og god atmosfære på Sabro Kro. Ud på de
små timer, kom der dog en smule malurt i bægeret,
da nogle af de ca. 200 feststemte var samlet i baren.
I en lille disput med bartenderen kom det frem, at
såvel han som flere andre, der sørgede for den gode
betjening på kroen, var aldeles uorganiserede. Mens
vi stolte og glade fejrede vor egen organisering, var
vi altså kommet for skade, at lade os betjene af personale, der - i alt fald for deres eget vedkommende
- så stort på den faglige solidaritet og sammenhold.
I 1984 kunne en fest afholdes for små 34.000 kr.
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Tilblivelsen af jubilæumsskriftet for de første 75 år,
var iøvrigt et af mange gode eksempler på, at der stort set altid - er blevet passet godt på medlemmernes
penge. De medlemmer, der forfattede teksten gjorde
det gratis. Renskrivning og sats blev udført gratis på
Notat i Allingåbro, mod at et medlem udførte andet
arbejde for dem, mens opsætning og lay-out blev

forestået af et bestyrelsesmedlem og en søn til et andet bestyrelsesmedlem, der havde adgang til faciliteterne på Randers Amtsavis.

Organisation
I 1984 var vi stadig organiseret som amtsafdeling
under Dansk Plejerforening, DPF. Vi stod dog med

Råmosegården ved Tirstrup. Bygningerne opførtes i 1880 og blev da benyttet som fattiggård med plads til
80 lemmer. Efter nogle års forhandlinger blev det i 1902 godkendt, at ”anstalten” kunne blive plejehjem for
40 uhelbredeligt sindssyge kvinder. Senere blev plejehjemmet udvidet og var i 1984 hjemsted for 113 kvinder. Efter en årrække, hvor plejehjemmet havde været under afvikling og gradvist fik beboerne ud i andre
boformer, blev det lukket i 1995.
det ene ben på vej ind i Dansk Kommunalarbejderfor
bund(DKA), idet vi fra1981 - 1989 havde en såkaldt
overgangsordning, hvor DPF fortsat fungerede selvstændigt, men samtidig var en del af DKA.
Den endelige nedlæggelse af DPF og fulde tilslutning
til DKA fra 1.1.89 syntes næsten uundgåelig. Amtsbestyrelsen og medlemmerne i Århus amt var indædte
modstandere af en ”fusion” med DKA, og kæmpede
til det sidste imod. Ved landsmødet i 1986 fremlagde
vi således et forslag om, at undersøge mulighederne
for samarbejde eller fusion med Socialpædagogisk
Landsforbund. Dette forslag var kun 3 stemmer fra
at blive vedtaget.
Den efterfølgende urafstemning om fuldstændig
tilslutning til DKA, viste imidlertid, at modstanden
herimod stort set var et lokalt fænomen i Århus Amt
- i alle andre amtsafdelinger stemte langt hovedparten
af medlemmerne for den fulde tilslutning, der dermed
var definitivt besluttet. Indlemmelsen i DKA indebar
også en - efter vor opfattelse uheldig - opsplitning
100 års jubilæum 2009

af plejerne i Århus amt, idet plejerne kom til at høre
til de 3 DKA-afdelinger i henholdsvis Randers, Silkeborg og Århus.

Middelfart sagen - og dens følger
I 1984 kom en lang række problemer og kritisable
forhold omkring patientbehandlingen på Middelbart
Sygehus, psykiatrisk afdeling, frem i offentlighedens
lys. Gennem flere måneder kørte den ene ”historie”
efter den anden i stort set alle medier. På baggrund
af klager fra en patient blev 2 plejere suspenderet.
Embedslægen udarbejdede en rapport om behandling
og pleje på sygehuset, og fandt en række kritisable
forhold, der stort set berørte alle Personalegruppen
- herunder ledelsen. Sagen - eller rettere sagerne - fra
Middelfart og den måde medierne behandlede dem
på, indebar at hele det psykiatriske sygehusvæsen og
især plejerne fik forstærket sit image-problem.
I årene efter mærkede vi, at mange mennesker, nærmest satte lighedstegn mellem psykiatriske hospitaler, tvang, misrøgt og plejere. Pressedækningen var
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i høj grad med til, at skade plejergruppens renomme.
”Sporene fra Middelfart” måtte plejerne over hele
landet slås med at udslette i mange år efter.
Men på en eller anden måde, var det meget dårlige
lys plejerne blev sat i, måske medvirkende til, at vi
kom i gang med at profilere os på mere positiv vis,
og derved blive kreative medspillere i udviklingen
af ”den nye psykiatri”.

ved vi med stor sikkerhed, at skizofrene har færre
hjerneceller end raske. Desuden har vi nu kunnet
udelukke, at forskellen stammer fra medicinsk behandling.”
I aftale/overenskomst eksisterer der fortsat et protokollat, der fastlægger tillæggene for ”sektion og
kistelægning”.
Men hvad blev der egentlig af resten af de 8-9.000
menneskehjerner ??

På Spanden
En af klubbens sikkerhedsrepræsentanter havde erfaret, at indholdet i de gule plasticspande, der stod
opmagasineret i sikringsrummene under sengeafdelingerne på Solbakken bestod af menneskehjerner,
der er konserveret i formalinsprit.
I 1985 henvender han sig således til maskinmesteren,
der er daglig leder af sikkerhedsorganisationen, for
at gøre indsigelse mod spandenes placering, da det specielt i den første tid - gav lugtgener i afdelingerne.
Maskinmesteren så imidlertid ikke det store problem
herved, da der angiveligt var separat udsugning fra
de pågældende rum. løvrigt oplyste han, at placering
af konserverede menneskehjerner ikke var et lokalt
fænomen på Solbakken, men at der var tusindvis placeret rundt omkring i hospitalets sikringsrum, hvilket
skulle være tilladt når blot sikringsrummene kan ryddes indenfor et døgn og gøres anvendelige til deres
egentlige formål - beskyttelse af mennesker under
eventuelt luftangreb.
I 1986 henvender sikkerhedsrepræsentanten sig til
hospitalsadministratoren og stiller spørgsmålstegn
ved sikringsrummenes anvendelighed, idet han gør
opmærksom på, at der i forbindelse med uheld på et
atomkraftværk i Sovjetunionen drev en radioaktiv
sky hen over Danmark. Hvad skulle vi have gjort,
hvis skyen havde haft en sådan styrke og omfang, at
den havde været farlig?, spørger han.
Et par år senere bliver emnet, en god mediehistorie,
da det daværende månedsblad, Press, bringer historien om spandevis af hjerner gemt på Psykiatrisk
Hospital. Hjernerne stammede fra afdøde patienter,
hvor det tidligere var almindelig praksis, at pille
hjernerne ud, obducere og gemme dem til eventuel
senere forskning. Arbejdet med at pille hjerner ud
m.h.p. obduktion/sektion var i årtier - frem til midt i
80erne - et almindeligt job for plejere. Offentliggørelsen førte iøvrigt til, at en forsker fra Hvidovre fandt
på, at sammenligne disse gamle hjerner, der aldrig
havde været påvirket af psykofarmaka, med hjerner
fra skizofrene, der havde brugt psykofarmaka.
1 1991 kunne forskeren i vort Fagtidsskrift Plejeren
fortælle: ”I et område på størrelse med en hasselnød
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Nedskæringer tager fart
Op gennem firserne begyndte nedskæringen af sengepladserne for alvor at tage fart. I første omgang var
det især de gerontopsykiatriske afdelinger, der blev
nedlagt. Disse patienter skulle i stedet bo på almindelige plejehjem - nogle steder i såkaldt skærmede
enheder. Men ideen om, at flere - også yngre sindslidende i højere grad skulle klare sig i eget hjem, eller bo under andre mindre beskyttede forhold havde
også vundet indpas.
I denne periode valgte en del - især yngre plejere, at
kvitte plejerjobbet. Ikke fordi de ville forlade psykiatrien, men for at sikre sig en uddannelse, der kunne
give dem adgang til at arbejde i socialpsykiatrien,
hvor plejerne ikke på dette tidspunkt, var tiltænkt
nogen nævneværdig rolle. På den måde fik socialpsykiatrien ”foræret” en del ekspertise fra personer
der var ”dobbeltuddannede” - typisk plejer/socialpædagog.
Den første socialpsykiatriske dag- og døgninstitution,
Katrinebjerg-Centret, var således etableret i 1981. En
del af baggrunden herfor var, at det var blevet almindeligt at tale om, at der på hospitalet opholdt sig mennesker der - i princippet - var færdigbehandlede.
Desværre har den udvikling, der her tog sin begyndelse, frem til i dag været stærkt præget af, at besparelser på sengepladser skulle slå igennem inden nye
tilbud er blevet etableret.
I perioden 1981-87 blev der nedlagt 6 sengeafdelinger(fortrinsvis langtids- og gerontopsykiatriske
afdelinger), og da budgettet for 1987 skulle revideres
fremsatte ledelsen på Psykiatrisk Hospital forslag om
lukning af yderligere 2 gerontopsykiatriske afdelinger og et patientværksted - Værksted Vest.
Plejerne var utilfredse med udviklingen og den måde,
hvorpå det blev håndteret fra ledelsen. Amtsrådets
medlemmer og især formanden for sygehusudvalget
fik adskillige henvendelser fra Plejerklubben, der
bl.a. problematiserede, at mens antallet af senge falder drastisk, er det via omstruktureringer i ledelsesstrukturen lykkedes at få oprettet et pænt antal ekstra
administrative lederstillinger. Trods protesterne blev
besparelserne gennemført.
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Ved generalforsamlingen i 1988 udtrykte formand,
Jens Folkersen, det på denne måde:
”Alle tegn tyder på, at vi vil opleve besparelser efter modellen: ”Der spares 1 sygeplejerske, 4 plejere
og ansættes en kvart overlæge. En sådan udmøntning kan kun ske fordi, der ikke er den nødvendige
aktivitet i vore egne rækker. Det er kun, hvis vi gør
noget aktivt, at vi bliver synlige, og dette må ske på
alle fronter. ”
I foråret 1988 fremkom en arbejdsgruppe under
amtets sygehusudvalg med udkast til en revideret
psykiatriplan, som bl.a. indeholdt forslag om, at de
psykiatriske afdelinger i Randers og Silkeborg skulle
have fuldt sektoransvar, Ørsted Nervesanatorium
skulle nedlægges og de distriktspsykiatriske funktioner skulle styrkes. Ingen af samarbejdsudvalgene
ved hospitalerne i Risskov, Randers eller Silkeborg
kunne nå til enighed om bemærkninger hertil. Senere
på året ændrer arbejdsgruppen kurs. Sektoransvaret
skulle i første omgang kun være delvist, og i stedet
for at nedlægge Ørsted Nervesanatorium anbefales
det, at der nedlægges 3 sengeafdelinger på Psykiatrisk Hospital.

Jørgen Nyegaard

Nye ”angreb” - plejerne reagerer
Ved behandlingen af budgettet for 1988, var den for
alvor gal igen - næsten 10 mio. kr. skulle der spares.
Ledelsen på Psykiatrisk Hospital besluttede, at det
denne gang måtte ramme 3 åbne afdelinger.
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Jens Folkersen
Plejerne var aldeles uenige i, at nedlæggelse af sengepladser i Risskov var den bedste måde at finde besparelsen. Plejerklubben havde direkte peget på den
sengebaserede neurosebehandling i Ørsted, som det
mest oplagte sparemål.
Plejernes harme blev yderligere vakt, da ledelsen
bekendtgjorde, at de stillinger der skulle spares væk
ikke skulle svare til de 3 afdelingers normerede stillinger - 18 sygeplejersker og 16 plejere. I stedet valgte
ledelsen, at lade deres vurdering af det fremtidige
personalebehov være grundlaget. Ud fra en sådan
vurdering skulle der i stedet nedlægges 26 plejerstillinger, 10 sygeplejerske- stillinger og 3 ergoterapeutstillinger.
Plejerne oplevede ovennævnte som et ”frontalt angreb”, plejerne rykkede sammen og talte med en
stemme:
”Det her er dog det værste, vi har oplevet det vil vi
simpelthen ikke finde os i.”
Plejerne og Plejerklubben gik forrest i protesterne,
der omkring årsskiftet 88/89 i høj grad prægede de
lokale aviser.
Ved mødet i hospitalets samarbejdsudvalg d. 4. januar
1989 mødte 100 plejere op med krav om ”Dialog i stedet for diktat”. Det umiddelbare resultat heraf var, at
der blev nedsat en arbejdsgruppe - med deltagelse af
plejere - til at vurdere det fremtidige personalebehov.
Samtidig lovede sygehusadministratoren, at der ikke
ville finde afskedigelser sted.
Efterfølgende havde repræsentanter for Plejerklubben møde med sygehusudvalgsformand, Villy Ander35

sen, der her blev bekendt med plejernes holdninger
til de aktuelle nedskæringer og krav om en naturlig
indplacering i distriktspsykiatrien.
Da sygehusudvalget skulle afholde møde d. 16.
januar mødte et halvt hundrede plejere op. Sygehusudvalget fik overrakt et bundt med næsten 300
protestskrivelser pænt bundet med sløjfe og bånd i
grønt håbets farve.
Sygehusudvalget var på forhånd orienteret om ”demonstrationen” , og tog pænt imod de uindbudte
gæster. Villy Andersen havde på forhånd skrevet en
tale til plejerne, som ansatte i sygehusforvaltningen
velvilligt omdelte.
I talen sagde Villy Andersen bl.a.:
”På sygehusudvalgsmødet i dag vil jeg anmode sygehusforvaltningen om, at undersøge mulighederne
for at plejerne kan indgå i de projekter, der arbejdes
med på social- og sundhedsforvaltningens område.
Endvidere vil jeg anmode sygehusforvaltningen om
at undersøge plejernes muligheder for at deltage i
udbygningen af distriktspsykiatrien. Der vil fortsat
være behov for at fastholde og videreudvikle de terapeutiske ressourcer, der findes i hele plejergruppen. ”
Et og andet havde åbenbart gjort indtryk på sygehusudvalgsformanden. Blot 3 uger tidligere havde han
til Århus Stiftstidende udtalt:

"Behandlingen foregår i stigende omfang ambulant,
og det vil betyde, at plejepersonalet reduceres, mens
behandlerne fortsat er der. Det kan være træls for
plejerne, at de skal ud, mens behandlerne bliver og
bliver måske flere. "
Plejerne kunne således konstatere, at indsigten og
respekten for vores faglighed var øget, og at vores
krav om dialog havde vundet genklang i det politiske system.
Nødvendig fornyelse i det faglige arbejde
De voldsomme anslag mod plejerne især i den sidste del af 80erne var i høj grad anstødssten, til at
bestyrelsen og de tillidsvalgte indså, at det ikke længere var nok, at koncentrere sig om de sædvanlige
fagforeningsopgaver som løn- og arbejdsforhold.
Engagement i den faglige og organisatoriske udvikling indenfor psykiatrien, var blevet mindst lige så
vigtig, hvis plejerne også i fremtiden skulle spille
en central rolle.
I forbindelse med psykiatriplanlægningen i 1988
fremkom Plejerklubben med sit første skrift, der
konkretiserede plejernes holdninger til den aktuelle
udvikling. En del af disse holdninger kom til at præge
vores initiativer i mange år frem - hvorfor der her skal
gives et par uddrag:
”Vi er enige i, at der ikke er nogen faglig begrundelse
for at bevare Ørsted Nervesanatorium til at varetage
neurosebehandlingen. Neurosepatienterne vil kunne
KATRINEBJERGCENTRET
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behandles bedre og billigere ved tilrettelægning af
en bedre distriktspsykiatri.
Skal man fagligt begrunde opretholdelse af Ørsted
Nervesanatorium, må funktionen omlægges, så sanatoriet tildeles sektoransvar for den ”bløde” psykiatri
i Rougsø- og et par tilgrænsende kommuner.”

Siden har såvel amtet som psykiatriledelsen en lang
udkast til planer for psykiatriens udvikling, men det
er ikke sket uden at Plejer- og senere Psykiatriklubben har afleveret kritiske og konstruktive kommentarer. Vores egen oplevelse er, at vi også ad den vej
har været med til at præge udviklingen.

”Vi finder, at der er rimelige og fornuftige faglige
argumenter for at langtidspsykiatrien omfattes af
sektoropdelingen. Derimod finder vi det helt urealistisk og uforsvarligt, at lade Randers og Silkeborg
få sektoransvar for hele akut-psykiatrien. Personalesammensætningen er, hverken uddannelsesmæssigt
eller kønsmæssigt parate til at varetage denne opgave
på forsvarlig vis.”

Den første socialpsykiatri

”Vi finder det væsentligt, at de distriktspsykiatriske
team får bagland i de enkelte psykiatriske afdelinger,
og at der foregår en vekselvirkning mellem personalets aktiviteter i afdelingen og i området. Skal der
skabes den bedst mulige behandling, må det netop
ske på en sådan måde, at patienter, der uundgåeligt
’må indlægges, kan sikres den samme personkontakt
både før, under og efter indlæggelse. Uanset, at det
kan virke selvhævdende, må vi alligevel fremhæve
vigtigheden af, at plejerne får en central placering i
dette arbejde.”
”Vi ser for tiden lægerne i oprør over de ”psykotiske
hjemløse”, der er blevet ”frarøvet” deres asyl. Løsningen på dette problem er, for os at se, ikke at genoprette asylfunktionen. Derimod mener vi, at disse
personer kan modtage den nødvendige hjælp via en
fornuftigt struktureret distriktspsykiatri.”
”I forslaget fremhæves sammenhængen mellem
psykiske og somatiske sygdomme. Vi vil gerne
rykke psykiatrien længere væk fra det somatiske
område.”
”Efter vor opfattelse sidder der for mange personer(i
arbejdsgruppen, red.), der har samme fagegoistiske/
personlige interesser i at bevare institutionspsykiatrien, og dermed også interesse for at arrangere et tættere tilhørsforhold mellem psykiatri og somatik.”
”Reduktionen i plejeruddannelsen er vi naturligvis
ikke enige i - uenigheden bliver ikke mindre af, at
besparelsen udelukkende begrundes i, at Psykiatrisk
Hospital ikke kan beskæftige alle de nyuddannede
plejere - Århus amt beskæftiger dog plejere andre
steder, og efter vor opfattelse er der behov for flere
plejere udenfor Psykiatrisk Hospital.”
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Når vi i dag betragter det som en selvfølgelighed. at
vore medlemmer indtager en naturlig plads i amtets
social-psykiatriske tilbud. kan det virke pudsigt, at
tænke tilbage på, hvordan denne udvikling tog sin
begyndelse.
Da Århus Amt, i samarbejde med SIND og Epilepsiforeningen, i 1981 skulle planlægge normeringerne
på det kommende Katrinebjerg-Centret, ville de end
ikke offentliggøre disse for plejerne. Først da 3 mand,
Jens Folkersen, Viggo Hougaard og Jesper Dideriksen, havde taget ophold på Amtsgården, og det efter
en flere timer lang ”sitdown aktion” gik op for embedsmændene, at de 3 plejere virkelig mente, at de
ville blive siddende indtil der kom noget på bordet,
blev de foreslåede normeringstal hevet frem. Her
viste det sig, at plejerne kun var tildelt en lidet flatterende rolle. Nederst på listen - efter ”opremsning”
af alle de andre gode faggrupper der skulle ansættes nogle stykker af - var der l stilling, der kunne
besættes af enten en plejer eller sygeplejerske. Til
vort ”held” skal det nævnes, at der ved åbningen af
KBC i 1982, blev ansat denne ene plejer, og at der
skulle hengå endnu 4 år inden den næste fik lov at
betræde domænet.
Siden er det blevet almindelig udbredt, at der ved
opslag af nye/ledige stillinger, er søgt bredt efter
personer med de ”rette” kvalifikationer. Dette har
medvirket positivt til, at plejere og social- og sundhedsassistenter er blevet en central personalegruppe
- ikke blot på KBC, men også i de mange andre dagog døgntilbud, der senere er etableret.

Fra DPF til DKA
Ved overgangen til Dansk Kommunal Arbejderforbund den 1.1.89 blev vores lokale amtsafdeling nedlagt. Aktiviteterne skulle herefter videreføres i de
såkaldte brancheklubber under DKA - i henholdsvis
Randers, Silkeborg og Århus.
På landsplan skulle plejerne koordinere det faglige
arbejde gennem Branchekomiteen for Plejere.
Nedlæggelsen af DPF blev også et farvel til Plejerbladet. I Branchekomiteen var man enige i, at det
ville være meget uheldigt, om vi skulle undvære et
landsdækkende informationsorgan, og der blev taget
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initiativ til at et nyt blad kunne tage over. Med plejer
Jesper Dideriksen, Århus, som redaktør udkom det
1. nummer af det nye ”Plejeren - fagtidsskrift om
plejere og psykiatri” den 1. februar 1989.
Gennem en årrække var der blevet tradition for, at
DPF - en gang årligt - arrangerede weekend-kurser
for medlemmerne rundt i landet. Kurserne afvikledes
regionsvist. Vi var således sammen med plejerne fra
Nordjyllands- og Viborg amter.
Her i Århus var vi enige om, at vi selv ville tage
”denne tråd op”. I en periode afholdt vi endog 2 årlige
kurser, men økonomi og medlemsinteresse viste at et
enkelt kursus om året i reglen er mere passende.
Som supplement til lokal-kurserne har, vi siden gjort
gode erfaringer med studieture - Amsterdam i 1999
og Polen i 2002 og i forbindelse med de Nordiske
Træf har der også været mulighed for at få et indblik i psykiatrien i de øvrige nordiske lande og på
Færøerne.

Fra specialister til generalister
På linie med andre uddannelser - plejehjemsassistent,
sygehjælper og beskæftigelsesvejleder, ophørte plejeruddannelsen i 1991 - i Århus kom vi dog igennem med, at få gennemført et ”ekstra” elevhold, så
vi kunne undgå den risiko for personalemangel, der
kunne blive, indtil det første hold social- og sundheds
assistenter var uddannet. Samtidig påbegyndtes uddannelsen af social- og sundhedshjælpere og socialog sundhedsassistenter.
Den nye uddannelse er en generalistuddannelse indenfor det samlede bistands-, pleje- og omsorgsområde. Uddannelsen er opbygget som vekseluddannelse,
hvor den teoretiske del udgør 1/3 og praktiktiden
udgør 2/3.
På psykiatriområdet blev der snart ansat en del socialog sundhedsassistenter. Med deres brede teoretiske
og praktiske baggrund er de på forhånd kvalificeret
til at varetage en lang række af de sammensatte opgaver, som plejerne måtte have efteruddannelse og/eller
flere års erfaring for at kunne varetage.
Psykiatrien blev også et ”populært” sted at søge arbejde for social- og sundhedsassistenterne, idet de her
syntes mere velkomne end eksempelvis i somatikken.
Desuden oplevede de, at de indenfor psykiatrien fik
bedre mulighed for at udnytte og udvikle deres faglighed og kompetencer.

Pjecen ”Distrikts-psykiatrisk Service ”, udgivet i 1989, var
et af de tiltag, der var med til at bringe plejergruppen ind
i en offensiv rolle i forhold til den fremtidige udvikling på
psykiatriområdet.

kiatri. Plejerklubben var meget opsat på, at plejerne
skulle markere sig i debatten.
En række forsøg på - på landsplan, at la udgivet en
fælles pjece om plejernes syn på fremtidens psykiatri
var faldet mindre heldigt ud. Derfor tog bestyrelsen i
Århus selv fat på opgaven, og med formanden, Jens
Folkersen, som drivkraft og bistand fra en journalist,
lykkedes det i sommeren 1989, at få udgivet pjecen

Mænd bliver en mangelvare

Distriktspsykiatrisk Service

Distriktspsykiatrisk Service - Fremtidens psykiatri
kræver nytænkning. Denne pjece og dens indhold
markerede med al tydelighed, at plejerne havde
deres egne velunderbyggede holdninger og ideer til
den brede og alsidige udvikling af psykiatrien og
den service, der skulle ydes de sindslidende. Vi kan
ikke gengive alle ”guldkornene” her, men et enkelt
eksempel skal der nu med:

I 1989 udgav Sundhedsministeriet et oplæg til
”90ernes psykiatri”, og kommunernes sociale udvalg
kom også ”på banen” med bud på den fremtidige psy-

”Alle gode kræfter bør sættes ind for at sikre et
sikkerhedsnet for de sårbare i samfundet, så de kan
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leve et liv i deres nærmiljø og i værdighed. Derfor
er det vigtigt, at denne service fungerer enkelt, på
gadeplan og med så la og simple visitationsveje som
muligt. Også her er det yderst vigtigt, at der er en
konsekvent linje i funktionen mellem servicen i distriktet og det psykiatriske hospital den psykiatriske
afdeling. Her er plejerne et naturligt bindeled, og det
er endnu en grund til, at plejerne bør have en central
plads i det nye system.
Den stabile kontakt mellem personale og klient er afgørende for, at den distriktspsykiatriske service kan
blive en succes. Derfor må der etableres et system
med kontaktpersoner, som den enkelte kan
”holde sig til ”.
Og det må sikres, at de tiltag, der sker i distriktet både
organiseres og opfattes som en helhed”,
De mange initiativer fra plejerne og Plejerklubben
for dels at styrke egen faglighed, men ikke mindst at
styrke det faglige image, gav efterhånden resultater.
På få år - i perioden omkring 1990 - blev udviklingen
vendt. Fra at være en på alle fronter truet faggruppe,
blev plejerne nu efterspurgt i mange nye tiltag.
I klubbestyrelsens beretning 1992-1993 lyder indledningen: ”For ikke al for mange år siden var næsten
alle klubbens medlemmer ansat på Psykiatrisk Hospital. Men med den decentralisering af psykiatrien, der
er foregået, er det lykkedes for plejerne - også ansættelsesmæssigt - at følge med denne udvikling. Vi har
nu plejere ansat på Psykiatrisk Hospital, Plejehjemmet Caritas, Katrinebjerg-Centret, Fontænehuset,
Provstebakken, Distriktspsykiatri Syd og Rosencenteret i Odder. Udviklingen stopper ikke her. Plejerne
med deres specialviden er ved at blive en efterspurgt
arbejdskraft. Vi har også brudt endnu et lag i de begrænsninger, der har ligget for vore jobmuligheder,
ved at vi har faet de første lederstillinger. ”
Ved lukningen af den 1-årige plejeruddannelse i 1979
blev det klart, at det ville blive vanskeligt at opretholde et nogenlunde ligeligt antal mænd og kvinder.
I årene frem til 1991, hvor plejeruddannelsen var
en overbygning på sygehjælperuddannelsen raslede
antallet af mandlige plejere ned fra at udgøre godt
halvdelen af vore medlemmer til blot at udgøre en
tredjedel.
En udskrift fra A-kassen viste, at vi i 1991 havde 24
medlemmer, der var helt eller delvist ledige - alle
var kvinder.
I februar 1992 kunne bestyrelsen konstatere, at den
nye uddannelse til social- og sundhedsassistent ikke
så ud til at kunne løse det problem. Derfor stillede
man sig spørgsmålet:
100 års jubilæum 2009

”Hvordan kan vi - plejerne og hospitalet som helhed
- ruste os til at undvære det ”sikkerhedsberedskab”,
som de mandlige plejere ellers ”altid” har udgjort
??” Diskussionen heraf udmundede i:
1. De fysiske rammer - især på de lukkede afdelinger,
skal forbedres, så der bl.a. bliver flere kvadratmeter
pr. patient.
2. Mulighederne for at beskæftige patienterne skal
forbedres
3. Retspsykiatriske patienter skal udskilles i egen
afdeling.
4. Personalenormeringen skal forbedres.
Siden har der været mange diskussioner og tiltag
for at hverve mænd til social- og sundhedsuddannelserne. Blandt de mere utraditionelle skal nævnes
at vore tillidsrepræsentanter i 1994 indkaldte såvel
sygeplejerskernes tillidsrepræsentanter og ledere til
en ”brainstorm” for at få nye ideer frem. Denne var
med til at inspirere til en lang række initiativer:
• Henvendelser til kommunerne
• Møder med lederen af Sosu-skolen
• Udsendelse af pjecer - huskes af mange p.g.a. den
omdiskuterede forside med en stor gorilla
• Henvendelse til Indenrigsministeriet ang. evt. uddannelsestilbud til hjemvendte soldater fra Jugoslavien
• Afholdelse af informations-møder - specielt for
mænd
• Busrundtur, der fremviser forskellige arbejdspladser
indenfor psykiatrien
Alle initiativer til trods konkluderede formand, Jørgen Nyegaard, ved generalforsamlingen i 1996:
”De mange initiativer har været en succes på den
måde, at det har medført en klar stigning i antallet
af mandlige ansøgere, men da kun de færreste er
blevet optaget på skolen, har indsatsen stort set været spild af tid og penge. Vi må igen have kontakt til
skolelederen. ”
Konklusionen kom p.b.a. at der i 1996 kun blev optaget 8 mænd på trods af at der havde været 37 ansøgere. Samme år blev der optaget 129 kvinder!
Blandt andet betalt af vore egne overenskomstmidler
blev der nedsat en amtslig arbejdsgruppe til at skaffe
mænd til social- og sundhedsuddannelserne. Statistikkerne viste, at kvinderne udgør
96 % af social- og sundhedspersonalet i Århus området.
I 1998 barslede denne arbejdsgruppe med en rapport
om, mændenes specifikke kvalifikationer, og de fik
gang i et forskningsprojekt, der skulle definere for39

skellen på behandlings- og arbejdsmiljø i en kønsopdelt og en ikke kønsopdelt afdeling. Resultatet
heraf viste imidlertid, at der stort set ikke var målelige forskelle.
Problemerne med de manglende mænd er imidlertid
ikke løst, og vil formentligt fortsat være en akilleshæl
for psykiatrien men kan der findes en reel løsning ?

Efteruddannelsen
Efter nogle års arbejde lykkedes det i 1992 at få etableret en ny efteruddannelse af plejere i Århus. Uddannelsen kom til at bestå af 3 teoriperioder af i alt 6
ugers varighed og 2 praktikperioder, der på de første
hold foregik udenfor kursistens egen arbejdsplads.
Desuden skulle der afleveres 2 skriftlige praktikopgaver, hvori kursisten skulle eksamineres. Efteruddannelsen var på sammenlagt 4 måneder.
Til de første hold af 20 kursister var der stor søgning,
og kursisterne var meget tilfredse. Konkret viste det
sig, at mange af de plejere der deltog i efteruddannelsen efterfølgende havde fået lyst og ballast til at
søge nye arbejdsmæssige udfordringer bl.a. i nogle
af de nye jobs, der efterhånden begyndte at dukke op
i social- og lokalpsykiatrien.
Efteruddannelsestilbudet blev efter få år gjort bredere så også social- og sundhedsassistenter og andre
kunne deltage.
I 2001 ændredes efteruddannelsen til et tværfagligt
forløb over 1½ år.

Plejerne og kommunerne
I Århus holdt kommunen sit indtog i psykiatrien tilbage i 1980, ved åbningen af Plejehjemmet Caritas.
Her etableredes 2 nye afdelinger for ældre sindslidende - primært senil-demente.
Først i 80erne tog kommunen fat på opgaven med at
drive bofællesskaber for sindslidende. Uanset at der
faktisk var plejere involveret ved oprettelsen af det
første bofællesskab i Sjællandsgade, fandt kommunen ikke plads til vor faggruppe i de efterhånden
mange bofællesskaber, opgangsfællesskaber m.v.,
der senere blev oprettet.
Op gennem 80erne kunne vi landet over se, at kommunerne begyndte at leve op til deres sociale forpligtelser overfor sindslidende. Samtidig kunne vi
konstatere, at der i kommunerne var en tilbøjelighed
til at benytte sig af de Personalegruppen, som de i
forvejen havde ansat og kendte til. Mange steder faldt
tankerne næppe på plejerne overhovedet, og skulle
tanken alligevel have strejfet, blev plejerne i høj grad
anset for at høre til sygehusvæsenet, og iøvrigt var
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der heller ikke indgået nogen overenskomst mellem
kommunerne og plejerne. Arbejdet med at profilere
og synliggøre plejergruppens ekspertise og ressourcer ikke mindst overfor kommunerne, var nu blevet
en fast bestanddel af det fagpolitiske arbejde.
Plejerklubbens pjece, Distriktspsykiatrisk Service(1989), var rundsendt til kommunerne. I 1992
blev kontakten til kommunerne fulgt op med et temanummer af Plejeren med titlen Plejerne og kommunerne. Flere steder i landet var der kommuner, der
allerede havde fået de første gode erfaringer med at
lade plejerne løse opgaverne i de sociale tilbud - bofællesskaber, aktivitetscentre m.v. I tema-nummeret
blev en række af disse gode eksempler fremhævet,
og kommunale politikere og embedsmænd gav deres
bud på, hvordan plejerne kunne komme til at spille en
større rolle i de kommende kommunale tilbud.
Ved overenskomstforhandlingen i 1991 lykkedes det,
at få Kommunernes Landsforening med, og der blev
desuden aftalt et særligt protokollat om aflønning af
plejere i kommunale bofællesskaber.
De mange initiativer overfor kommunerne så ud til
at bære frugt, og vi kunne efterhånden konstatere,
at kommunernes ”berøringsangst” overfor plejerne
dalede eller forsvandt.
En kommunal embedsmand(udenfor Århus) blev i
Plejeren citeret således:
”I starten kunne vi ikke lide jer. Så lærte vi at leve
med jer, og nu er vi begyndt at holde af jer. Så kan
man diskutere, hvem der har lært af hvem, men vi har
i hvert fald opdaget, at i magter nogle opgaver, som
det er svært at se, hvem der ellers skulle løse. ”

Hjemmestøtte i Århus
”Det er kun, hvis vi gør noget aktivt, at vi bliver synlige, og dette må ske på alle fronter”, havde klubformanden opfordret i 1988. Flere tog efterhånden denne
holdning til sig og gik i gang med egne projekter, der
alle har medvirket til at synliggøre p1ejergruppens
faglighed.
”Vi gør det ikke godt nok her på hospitalet, og i kommunen gør man slet ikke noget”.
Sådan kommenterede en lokal Århus-plejer i 1989,
baggrunden for at han sammen med 3 andre plejere,
1 beskæftigelsesvejleder, 1 sygehjælper og 1 hjemmehjælpsleder, havde udarbejdet et projekt for psykiatrisk hjemmehjælp i Århus Kommune. Projektet var i
første række rettet mod unge sindslidende, der havde
mere end 10 indlæggelser indenfor de sidste 5 år dem
var der på det tidspunkt 83 af i Århus Kommune.
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Ideen var, at den sindslidende skulle have støtte til at
etablere sig socialt efter en indlæggelse, så perioden
efter indlæggelsen ikke blot blev starten på en ny nedtur. Tilbudet skulle være, at tilbyde ”følgeskab” af en
erfaren plejer, og at denne efterhånden kunne lade
flere og flere opgaver overgå til hjemmehjælperen.
Projektet blev ikke umiddelbart realiseret, men var sammen med andre tiltag - med til at skabe den debat,
der førte frem til, at der i den nyetablerede lokalpsykiatri blev ansat plejere som psykiatrisk hjemmestøtte. De første 4 plejere/psykiatriske hjemmestøtter
blev i 1993 ansat i Lokalpsykiatri Syd, og i årene efter blev denne udvikling fulgt op med etablering af
lokalpsykiatrierne i Århus Nord og Centrum. I dag
er der i Århus kommune ansat xx hjemmestøtter,
hvoraf de xx er plejere eller social- og sundhedsassistenter, og alt tyder på at dette tal vil vokse støt i
de kommende år.
I 1999 sprang der endnu et frø, på stammen af lokalpsykiatriske tilbud. Her etableredes det såkaldte
Udrykningsteam, der i aften- og nattetimerne kan yde
hjælp og støtte til sindslidende i en akut situation.
For hovedparten af de medarbejdere, der er tilknyttet
Udrykningsteamet, er der tale om et bijob, idet man
her tager nogle f å vagter ved siden af sit sædvanlige
arbejde indenfor psykiatrien.

Ledelsesstrukturen
Først i 90erne drev den første decentraliseringsbølge
ind over amter og kommuner. Overalt blev kompetencer og ansvar decentraliseret og uddelegeret.
Som et led i denne strøm havde Århus amtsråd i 1991
vedtaget nye principper for ledelsesstrukturen indenfor sygehusvæsenet. Dette medførte at der på hospitalerne indførtes de såkaldte fællesledelser bestående
af en overlæge og en oversygeplejerske. Samtidig
skulle der etableres lokale samarbejdsudvalg under
hver af disse ledelser.
I en artikel i Plejeren redegjorde plejernes daværende
fællestillidsrepræsentant, Jørgen Nyegaard, for de
nye principper, og hvorledes de - efter hans opfattelse
- bedst kunne omsættes i praksis. I den forbindelse
sammenfattede og spurgte han:
”De nye ledelsesstrukturer i amter og kommuner er
et udtryk for demokrati og medindflydelse af personalet fra top til bund - men ved lederne det?”
Hvad nogle ledere måske ikke vidste, da Jørgen Nyegaard rejste dette spørgsmål, fandt de nok ud af i
årene derefter. For i bestyrelsens beretning fra 1993
kan læses, at siden sidste generalforsamling er samarbejdet blevet bedre. Der er dog stadig lang vej, før det
vil fungere optimalt. Som det gode eksempel frem-

Århus Kommunes første hjemmestøtter står
klar til "udrykning". Fra venstre: Birthe
Hansen, Vibeke Alberg, Poul Erik Sørensen
og Claus E. Pedersen
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hæves, at alle næstformændene i LSU’erne (der alle
var plejere) var indbudt til alle informationsmøder om
psykiatriplanen, som psykiatriledelsen afholdt.
Som det knapt så gode eksempel, blev det påpeget,
at informationsniveauet fra de lokale ledelser bør
forbedres, og det må sikres at næstformændene i
LSU’erne modtager informationerne samtidig med
lederne - ikke 14 dage senere!
Hidtil havde psykiatrien i Århus Amts politisk og
administrativt - henhørt henholdsvis sygehus- og
socialsektoren. I april 1993 blev amtets psykiatri
samlet under et nyt politisk udvalg: Psykiatri- og
handicapudvalget. Hele psykiatrien blev samtidig
henført under en ny fælles psykiatriledelse. Fra plejerklubbens side blev dette hilst meget velkommen,
idet vi gennem flere år havde påpeget nødvendigheden heraf for at opnå en bedre koordination i psykiatriindsatsen. Vi havde længe slået til lyd for en mere
sammenhængende indsats, der kunne føre til mindre
kassetænkning og mere opgavetænkning.

af overarbejde m. v., og parterne kunne ikke nå til
enighed om indholdet i en ny aftale.
Ved et medlemsmøde for vore medlemmer på Psyk.
Hosp. opridsede fællestillidsrepræsentant, Jørgen
Nyegaard, situationen. Han sagde bl.a.:
”Erfaringen med den nuværende aftale er bl.a., at
der bruges utrolig megen tid på forsøg på at få folk
til at tage overarbejde til afspadsering, at kollegerne
derfor ofte har været udsat for at skulle bruge deres
tid! fritid på at diskutere og afvente afklaring af dette
spørgsmål. Samtidig er der alligevel udbetalt et meget stort antal overarbejdstimer. ”
”Tillidsrepræsentanterne har derfor foreslået sygeplejeledelsen, at en ny aftale om over-/merarbejde
skal præcisere, at det er den, der præsterer det ekstra arbejde, der selv afgør, om det skal gå til afspadsering eller udbetaling. Dette har sygeplejeledelsen
imidlertid afvist. Dels fordi de mener, det vil give
yderligere problemer med at holde budgetterne, og
dels fordi der ser en sådan aftale som et indgreb i
ledelsesretten. ”

Den ”ekstra indsats”
Et lille historisk tilbageblik viser, at arbejdet på at
mindske indgrebene i medlemmernes frihedsperioder, har været centralt i hele vor organisations historie.
Allerede i 1910 rejste den nystiftede forening problemerne overfor Direktionen for Sindssygeanstalten
ved Århus, men heller ikke den gang var det ligetil at
løse problemerne. Direktionen svarer således:
”Direktionen finder, at Opsynspersonalet lige saa vel
som Læger og sygeplejersker uden Ekstrabetaling
maa udføre det af Patienters uro, legemlige Sygdom
eller lignende Forhold nødvendiggjorte Arbejde,
ogsaa naar det falder udenfor den sædvanlige Arbejds-Tid.”
Problemerne er siden søgt løst eller reduceret via forskellige former for afløserkorps, særlige lokale aftaler o.s.v., men til stadighed opstår der perioder, hvor
de personalemæssige- og menneskelige ressourcer
vanskeligt kan række til at dække de faktiske behov.
En sådan periode oplevedes i efteråret 1994.
Meldingerne fra tillidsrepræsentanterne, var at der
nu blev pålagt så meget overarbejde, at flere kolleger
var ved ”at køre ned” på det. Nogle havde sågar fået
lægeerklæring på, at de ikke måtte arbejde mere end
37 timer ugentligt.
Samtidig udløb den aftale mellem TR og sygeplejeledelse, der skulle udstikke retningslinier for tildeling
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Endvidere blev det pointeret, at det var bestyrelse og
tillidsrepræsentanters holdning, at der - aftale eller ej
- skulle tages initiativer til, at årsagerne til det store
behov for over- og merarbejde kunne elimineres.
Dette skulle ske ved:
Arbejdstilsynet iværksætter en undersøgelse af de
ansattes psykiske arbejdsmiljø. Der tages initiativ til,
at opkvalificere afdelings- og oversygeplejersker, så
de bliver rustet til at varetage deres nuværende job,
der bl.a. kræver at de hele tiden kan opveje faglige,
personalemæssige og økonomiske konsekvenser
mod hinanden.
Der tages fælles initiativer m.h.p. at skaffe bedre/
mere realistiske økonomiske rammer for afsnittenes
budgetter.
Mødets konklusion blev: Medmindre klubbens forslag tilgodeses, indgås der ikke nogen aftale. Vi må
så arbejde efter overenskomsten, med alle de ulemper
dette vil indebære.
Bestyrelsen skal udnytte alle de politiske strenge, der
er at spille på, for at få sit forslag igennem.
I 24 dage måtte ledelse og medlemmer holde sig
strengt til overenskomsten. Og det viste sig at være
en ”hård tørn” for begge parter. Dette var imidlertid
nok til at skabe bevægelse i lederkredsen og opnå en
vis politisk forståelse.
Der blev indgået nye lokalaftaler, der tilgodeså - men
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ikke helt indfriede - vore krav, og politisk blev det
indstillet, at der skulle tildeles 12 nye basisstillinger
til de almenpsykiatriske afdelinger.

Intern splid
Efter en lang årrække, hvor bestyrelsen stort set - kun
havde oplevet opbakning fra medlemmerne, kom der
i 1993 lidt ”sand i maskineriet”. Ved generalforsamlingen, der havde deltagelse af 45 medlemmer, var
der livlig og kritisk debat om beretningen. Kritikken
gik mest på den måde som enkeltpersoner, formand
Jens Folkersen og fællestillidsrepræsentant Jørgen
Nyegaard, havde tacklet forskellige situationer. Især
var der kritik af, at de nævnte, havde forlangt honorar
for at undervise på klubbens lokalkursus.
Beretningen blev dog godkendt med 27 stemmer for
- 14 imod.
Ved den efterfølgende valghandling, blev der opstillet modkandidater til såvel formandsposten, de 2 bestyrelsesmedlemmer, der var på valg og til suppleant
for næstformanden. Det lykkedes for ”oppositionen”
at få valgt 1 bestyrelsesmedlem, Bent Lykke, mens
en anden fra ”oppositionen”, Bent Hvolby, måtte
tage til takke med den bestyrelsespost han havde i
forvejen.
De to nævnte - nu begge bestyrelsesmedlemmer - tog
efterfølgende initiativ til, at indsamle underskrifter
med krav om en ekstraordinær generalforsamling for
at vælge en ny bestyrelse.

Begrundelsen gik alene på udbetalingen af undervisningshonorar, og omstændighederne i forbindelse
hermed, til Jens Folkersen og Jørgen Nyegaard.
Ved en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling,
afholdt i auditoriet på Psykiatrisk Hospital, ”gik
bølgerne lidt højt”, men resultatet blev en markant
opbakning til den siddende bestyrelse. I konsekvens
heraf trak de to initiativtagere sig fra bestyrelsen, og
2 nye blev valgt.
Ved generalforsamlingen i 1994 hedder det i beretningen: ”Den turbulens klubben var ude i sidste år,
kunne få mange til at frygte for sammenholdet i plejergruppen. Det er glædeligt at konstatere, at vi som
gruppe kunne stå turbulensen igennem, uden at det
har ødelagt sammenholdet.”

Fra DKA til FOA - fra
Plejerklub til Psykiatriklub
Indførelsen af de nye social- og sundhedsuddannelser
først i 90eme var anstødssten til at de to forbund
DKA og HAF begyndte at tale om sammenlægning,
som en naturlig konsekvens af uddanne1sessammenlægningeme.
Ved en urafstemning blandt medlemmerne i begge
forbund blev det - med markant tilslutning - besluttet at sammenlægge de to forbund i Forbundet For
Offentligt Ansatte – FOA pr. 1.1.1993.
I første omgang skulle sammenlægningen gennemfø-

Seks nuværende og tidligere formænd samlet ved klubbens 90-års jubilæum.
Fra venstre: Jesper Dideriksen, Carl Hansen, Jesper Priskorn, Jens Folkersen,
Hans Flåten (gæst fra Norge) og Jørgen Nyegaard.
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res på forbundsplan - dernæst lokalt. I Århus blev den
endelige sammenslutning gennemført pr. 1.1.1995.
Der blev fremlagt forskellige modeller for, hvordan
de nye klubber i FOA-regi kunne fungere, hvilket gav
anledning til en række overvejelser og debatter.
Desværre resulterede den nye struktur i FOA i, at
der mange steder i landet blev etableret klubber uden
egentlig selvstændig økonomi, hvilket naturligvis
hæmmede deres handlekraft.
I Århus var holdningen heldigvis den, at klubbernes
arbejde var en så væsentlig bestanddel af det fagpolitiske arbejde og i serviceringen af medlemmerne,
at de nødvendigvis måtte bevares i en eller anden
form.
I Plejerklubben Århus traf bestyrelsen beslutning om,
at der skulle arbejdes hen imod, at vi kunne etablere
en klub for alle FOA-ansatte indenfor psykiatriområdet. ”Kongs-tanken” bag denne model, var at få skabt
sammenhæng mellem plejergruppen, der med tiden
vil formindskes og bortfalde, og social- og Sundhedsassistenterne, der vil vokse i antal og efterhånden overtage de jobs og opgaver, som plejerne hidtil
har varetaget. Ved en urafstemning i oktober 1995
vedtog Plejerklubbens medlemmer, at Plejerklubben
skulle nedlægges, såfremt en tværfaglig Psykiatriklub kunne etablere. Ved urafstemningen stemte 149
JA mens kun 24 stemte imod.
Den 28. oktober 1995 blev en af de mest begivenhedsrige dage i vor historie. Først 2 generalforsamlinger
- den afsluttende i Plejerklubben, og den stiftende
Psykiatriklubben. Stiftelsen af den nye klub blev om
eftermiddagen markeret ved en velbesøgt, usædvanlig og usædvanlig munter reception. Efter veloplagte
talere fra bl.a. afdelingsledelserne på hospitalet var
det Frk. Svennevig og et par af hendes veloplagte
og mageløse tjenere fra Cafe Kølbert, der stod for
servering og stribevis af muntre indslag.
I forlængelse af receptionen og til ud på de små timer
afholdtes der medlemsfest i hospitalets festsal.

Sektoransvar og ny Retspsykiatrisk afdeling
I sommeren 1993 traf Århus Amtsråd den endelige
beslutning om, at hospitalerne i Randers, Silkeborg
og Risskov fra årets udgang skulle have det fulde
ansvar den sengebaserede psykiatribetjening af borgerne fra egen region. Samtidig skulle der etableres
en egentlig retspsykiatrisk afdeling i Risskov.
Dette indebar, at der skulle overflyttes såvel økonomiske som personalemæssige ressourcer fra hospita-
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let i Risskov til afdelingerne i Randers og Silkeborg.
I Risskov skulle der nedlægges 3 afdelinger og de
tilhørende 60 stillinger - nogenlunde ligeligt fordelt
mellem plejere og sygeplejersker. Et tilsvarende antal stillinger skulle så oprettes i henholdsvis Randers,
Silkeborg og ved den nye retspsykiatriske afdeling.
Som ved hidtidige omstruktureringer, blev sengeafdelingerne i Risskov nedlagt inden de nye pladser var
klar til ibrugtagning. Dette var - også denne gang - en
yderligere frustration for det berørte personale. Ikke
nok med, at de ved lukningerne mister deres vanlige
arbejdsplads og kolleger, men i og med at langtidsbehandling i hospitalsregi stort set blev ”aflivet” med
disse lukninger, skulle personalet også indstille sig
på, at de ved job skifte ville blive stillet overfor nye
og anderledes krav til deres faglige formåen.
For at undgå afskedigelser gik vore tillidsvalgte meget aktivt ind i den personalerokade, der blev nødvendiggjort.
Efter besøg og kritik fra ombudsmanden var der sat
fokus på problemerne med alenevagter om natten.
Dette førte til, at amtsrådet ved samme møde traf
beslutning om ophør af disse. Beslutningen indebar,
at den sygeplejemæssige dækning, der hidtil var udført af ”overvagten”, i stedet skulle dækkes ved, at
der altid skulle være en sygeplejerske i vagt. Fra 1.
januar 1994 var alene-vagterne afskaffet.
Her i 2002 står vi overfor en hel ny udfordring på
det retspsykiatriske område, idet der er truffet aftale
om, at der ved årets udgang skal være en afdeling
for grønlandske patienter.

Information
Indtil 1978 var alle referater i vor lokale organisation
blevet håndskrevet i fint indbundne mødeprotokoller. Men ved generalforsamlingen dette år, blev det
besluttet, at referater fra bestyrelsesmøder skulle udsendes til alle afdelinger/tjenestesteder. I de første
år blev de - nu maskinskrevne - referater kopieret
på lægegangene. Dette foregik dog uden officiel tilladelse, og man kunne nemt komme til at ”stå i vejen” for de mennesker der skulle bruge maskinerne
i deres arbejde.
For at få mulighed for selv at mangfoldiggøre referaterne blev det foreslået generalforsamlingen - i
1980, at der blev bevilget 3.000 kr. til indkøb af en
brugt sværteduplikator og en stencilbrænder. Efter
nogen debat om nødvendigheden heraf, blev forslaget vedtaget. Det nyindkøbte apparatur var nu ikke
så let at betjene, og mange tillidsvalgte oplevede at
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bruge mere tid på maskineri og personlig rengøring
end på egentlig mangfoldiggørelse. En anden ”hage”
var, at når referaterne blev indskrevet direkte på en
såkaldt stencil, kunne det meget nemt ske, at stencilen
gik i stykker de steder, hvor selve linien i bogstavet danner en helhed, som eksempelvis bogstaverne: O ø B D - i
modsætning til bogstaver som: I L J L. Forstået?

Men resultatet var, at de førstnævnte bogstaver ofte
blev forvandlet til sorte klatter på papiret, og det var
næppe det mest læsevenlige.
Efter nogle års døje med ovennævnte apparatur,
besluttedes det i 1988, at anskaffe den første kopimaskine. Det var en stor lettelse i organisationsarbejdet, men det lettede samtidig kassen for hele
22.000 kroner.
Klubbens første computere blev iøvrigt anskaffet i
januar 1991. Datidens ”topmoderne” model, der som
det blev oplyst ved forhandleren, var fremtidssikret,
hed 286. Vi investerede i 2 stk., hvilket drænede klubkassen for 33.000 kroner.
Som tidligere nævnt blev Plejerbladet afløst af Plejeren, da Dansk Plejerforening blev nedlagt i 1989.
Det nye fagblad førte sig noget mere frem på psykiatriområdet end sin forgænger og var i høj grad
med til at give støtte og inspiration til plejerne i den
periode, hvor det var ”livsvigtigt” for faggruppen,
at få foden ordentligt indenfor i den psykiatri, der
- på bekostning af hospitalernes sengepladser - voksede frem overalt i amternes socialforvaltninger og
i kommunerne.
I årene fra 1989 til 1994 var P1ejeren’s abonnementta1 vokset støt. Men abonnenterne og dermed
økonomien var bundet op på de lokale plejerklubber under DKA, og da mange af disse mistede deres
selvstændige økonomi efter overgangen til FOA,
begyndte ”korthuset” at falde. P1ejernes Branchekomite havde mange skrupler ved at træffe afgørelsen

Psykiatriklubbens kontor anno 2002

om lukning af P1ejeren, men et mindre flertal kunne
ikke se anden udvej end at ”dreje nøglen om”. Det
sidste nummer udkom i december 1995. Lukningen
af Plejeren var den direkte årsag til at bestyrelsen i
den nystiftede Psykiatriklubben Århus i juli 1996
startede udgivelsen af sit eget blad: Vingefanget. En
anden god grund til at udgive Vingefanget, kunne
læses på forsiden at det første nummer:
”Alle vil vide alt - men selv søge oplysningerne - er alle
ikke villige til - derfor kommer de til dig nu !!!”

Samme år(96) udgav FOA - i samarbejde med de
faglige udvalg for plejere og social- og sundhedsassistenter pjecen ”Fokus på psykiatrien”, hvori FOA og
de faglige udvalg såvel udtrykte deres/vores holdninger til hvordan vi bedst kan hjælpe vore sindslidende
medborgere, og samtidig gav et godt billede af FOA’s
faggrupper på området. Pjecen blev overordentlig
godt modtaget, og lokalt kunne vi med tilfredshed
notere os, at det denne gang var lykkedes - fra centralt hold - at få udgivet en psykiatri-pjece vi kunne
bruge og være bekendt. Pjecen er i 2001 ”genudgivet” i nyt flottere lay-out.
Siden 1999 har Psykiatriklubben iøvrigt haft sin egen velbesøgte hjemmeside. Hjemmesiden redigeres jævnligt,
og leverer en mængde oplysninger om
stort og småt indenfor såvel psykiatriområdet som det mere fagforenings
relaterede.

"Blækhuset" - et af klubbens gamle
tilholdssteder
100 års jubilæum 2009
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Psykiatriklubbens kontor i parken anno 2009

Børne- og Ungdomspsykiatrien
Indtil 1995 blev børn og unge indtil det fyldte 18. år
behandlet på Psykiatrisk Børnehospital, mens alle
18 årige og derover hørte til voksenpsykiatrien. Fra
flere sider - bl.a. fra Psykiatriklubben - var det i flere
omgange påpeget, at det virkede meget uheldigt, når
et ungt menneske, der måske stiftede bekendtskab
med psykiatrien for første gang, måtte behandles på
en afdeling, som samtidig skulle tage sig af ældre
langtidssyge patienter.
Fra 1. januar 1995 blev der imidlertid ændret på dette,
for nu åbnedes Børne- og Ungdoms-psykiatrisk Hospital som en selvstændig enhed, der fik totalansvar
for de 14 - 21 årige. Hospitalet blev udstyret med 24
sengepladser - 12 på åben afdeling og 12 på lukket.
Desværre har forholdene på det nye hospital fra
starten været noget turbulente. Eksempelvis var den
fysiske indretning ikke velegnet til de voldelige og
selvdestruktive patienter, der viste sig at være en del
af. Det menes således, at der i løbet af de første måneder blev knust omkring 200 ruder.
Samtidig gav personalesammensætningen store problemer. En stor del kom fra de børnepsykiatriske afdelinger, der ved samme lejlighed blev nedlagt - de
havde ingen erfaring med tvangsforanstaltninger,
psykiatriloven, mentalobservationer, den medicin
der blev anvendt eller i det hele taget at arbejde med
psykotiske patienter i den akutte fase, hvor der ofte
forekommer voldelig og aggressiv adfærd.
Samtidig blev der dog ansat en håndfuld plejere
med erfaring på de ovennævnte områder, men det
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var samtidig et kultursammenstød, der til
tider kunne slå gnister. De vanskelige
arbejdsvilkår gav sig
desværre også udtryk
ved en række langtidssygemeldinger, idet
flere ansatte blev mere eller mindre psykisk nedbrudte af
arbejdsforholdene.
De største problemer
for vore medlemmer
blev imidlertid et mere og mere anstrengt
forhold til hospitalets
ledelse. Som reaktion på en lang række
indlæg i dagspressen
om problemerne på Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Hospital i sommeren 200 l tog 3 af vore medlemmer også ”bladet fra munden” - dette dog først da
de havde opgivet samarbejdet og opsagt deres stillinger. De skrev bl.a.:
”Som konsekvens af de dårlige arbejdsforhold har
vi for nylig opsagt vore stillinger ved Ungdomspsykiatrisk Hospital i Århus. Gennem flere år har der
været et meget stort flow i personalegruppen. Inden
for det sidste halve år er ca. halvdelen af personalet
udskiftet.
Kendetegnene for de seneste udskiftninger er, at det
nu også er det mest erfarne personale, der vælger at
opgive jobbet på hospitalet.”
For vort eget vedkommende må vi indrømme, at vi
efter flere års arbejde for gode og ordnede forhold,
har givet op. Alle forsøg på at få rettet op på samarbejdsforholdet mellem ansatte og ledelse er slået
fejl. Arbejdstilrettelæggelse og omstruktureringer er
sket hen over hovedet på medarbejderne, og ofte på
tværs af medarbejdernes ønsker.
”Såvel personligt som via vor faglige organisation
har vi i flere omgange forsøgt at få såvel ledelse som
politikere til at forstå situationens alvor og substans.
Det er ikke lykkedes, og i flere tilfælde har det endog
været meget vanskeligt at komme i
dialog med ledelsen. ”
Den tilspidsede situation omkring
arbejdsforholdene førte også til en
direkte konfrontation mellem vor
klubformand, Jesper Priskorn, og
den politisk ansvarlige på området, Ove Mikkelsen
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formand for amtets udvalg for Børn, Kultur og Uddannelse, Ove Mikkelsen, der var kommet med
nedværdigende beskyldninger mod plejerne. Under
denne konfrontation blev også FOA-Århus involveret, og var formentlig mere eller mindre medvirkende til, at Ove Mikkelsen, ved det efterfølgende
amtsrådsvalg mistede sin formandspost.

90-års fødselsdagen

”Generelt og principielt kunne mødedeltagerne se mange
positive elementer ved at etablere mindre enheder, men
der blev også fokuseret på det øgede personalebehov, som
det menes at ville indebære. ”
”Det blev pointeret. at det er klubbens pligt, at gøre politikerne opmærksomme på de øgede normeringsbehov
- det vil være hovedløst, at bruge flere hundrede millioner på at skabe tidssvarende fysiske rammer, hvis en for
ringe personalenormering indebærer, at mulighederne
ikke kan udnyttes. ”

Alice Grünspahn
og Werner Lund
opfører 90-års
fødselsdagen ved
klubbens 90-års
jubilæum

Den 12. juni 1999 kunne Psykiatriklubben - om end der
undervejs har været nogle navneskift - fejre sin 90-års
fødselsdag. Fødselsdagen blev markeret ved en stor fest
med langt over 100 deltagere i hospitalets nye festsal.
Udover flere gode og festlige taler, var især kollegerne
Werner Lund og Alice Grünspahn’s opførelse af deres
egen hjemmeskrevne fortolkning af den velkendt 90års fødselsdag, med til at lattermusklerne blev grundigt
motioneret, og at hele festen kom til at foregå i en rigtig
god stemning.

Det ”nye” Psykiatrisk Hospital
Allerede ved overtagelsen fra staten i 1976, havde amtspolitikerne erklæret hospitalet for ”saneringsmodent”,
og i årene herefter blev der talt meget om, hvordan det
kunne lade sig gøre, at komme i gang med at skabe bedre
og tidssvarende fysiske rammer.
Men først i 90erne blev der nedsat et renoveringsudvalg,
der skulle finde frem til en hensigtsmæssig indretning af
hospitalet og især dets patientafdelinger. Plejerne har været repræsenteret i alle - eller stort set alle - udvalg.
I august 94 afholdtes et fællesmøde om renoveringen for
bestyrelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. I mødereferatet kan bl.a. læses:
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I 1997 var arbejdet så fremskredet, at der kunne opstilles
en udstilling af ”såkaldt ”prøveafdeling” . Indretningen
var baseret på, at patienterne skulle kunne blive på samme
enestue fra indlæggelse til udskrivning.
I de udvalg, der beskæftigede sig med personalesammensætning og -behov, samt behandlingsprincipper, har vore
repræsentanter i mange omgange fremhævet behovet for,
at personalenormeringen nødvendigvis måtte forøges når
der skulle arbejdes ud fra nye principper om bl.a. skærfning. Når disse synspunkter blev fremsat var oplevelsen
oftest, at ledelsen var lydhør, havde forståelse for behovene, men iøvrigt ikke fandt tiden inde til en mere konkret
drøftelse eller stillingtagen.
Ved bestyrelsesmøde i august 1999 blev vi forelagt Psykiatriledelsen forslag til normeringer i de nye afsnit. Vi
fandt det foreslåede så problematisk og uacceptabelt, at
vi, på det foreliggende grundlag, ikke ville anbefale vore
medlemmer at søge arbejde i disse afsnit.
I et indlæg i Vingefanget udtrykte en sikkerhedsrepræsentant
det på denne måde: ”Man kan få tanken om, at der er tale
bevidst manipulation for at få det hele til at ”glide ned”
rent politisk, for så efterfølgende at bede om flere penge
når erfaringerne har vist nogle tilskadekomne medarbejdere og et vist antal patienter, der har forladt hospitalet og gjort skade på sig selv eller andre. ”
47

I februar 2000 flyttede de 2 første afsnit ind i nyrenoverede lokaler og året efter fulgte de næste 3.
I sin beretning til generalforsamlingen i 200 l konstaterede fællestillidsrepræsentant, Bent Hvolby, at normeringen bliver 18 personer i hvert afsnit, hvilket kan række til
5 i dagvagt, 3 i aftenvagt og 2 i nattevagt. Al snak om 1
person i nattevagt er forstummet, beslutningen er, at der
skal være 2 personer om natten.
Der er bevilget penge til et 3 årigt projekt omkring skærmning
Efterfølgende har Arbejdstilsynet set de nye afsnit efter i
kortene, og afleveret en række vejledninger - og varslede
påbud. Disse har sat gang i en række nye processer, der
forhåbentlig medvirker til, at de gode fysiske rammer
kan udnyttes til gavn for patienterne og for de ansattes
arbejdsmiljø.
Renoveringen af den øvrige del af det gamle Psykiatrisk
Hospital er fortsat i fuld gang.

Fra ”fedterøvstillæg” til nyløn
Fra sidst i 80erne og op gennem 90erne blev der ved
OK-forhandlingerne afsat midler til forskellige former
for løntillæg til ansatte, der på den ene eller anden måde
havde udmærket sig. Tillæggene havde forskellige titler
som lokal-løn, decentral-løn m.v., men i ”folkemunde”
slap de ikke ID af betegnelsen ”fedterøvstillæg” .
Ved OK-fornyelsen i 1997 ønskede arbejdsgiverne en lønreform, der skulle bryde med det gamle ”stive” kommunale lønsystem, der byggede på anciennitetsløn. I stedet
skulle lønnen bestå af en grundløn og en individuelt aftalt
løn - alt efter funktioner og kvalifikationer. Forslaget om
ny-løn gav anledning til mange principielle diskussioner,
og der var store meningsbrydninger såvel på forbundsplan
som lokalt. Ligeledes var der store forskelle i vurderingen, af hvad ny-løn kunne betyde for vore medlemmers
lønudvikling.
FOA’s og KTO’s formand, Poul Winckler, var temmelig
positiv i sin holdning til lønreformen, og det endte da
også med, at det hele blev vedtaget ved urafstemningen,
og ny-løn skulle træde i kraft pr. 1.4.98. Forventningen
i klubbestyrelse og hos tillidsrepræsentanter var, at der
reelt ville blive tale om individuelt aftalt løn, og man gik
straks i gang med at få udarbejdet job-profil skemaer for
alle medlemmer.
Her, i 2002, er vi en række erfaringer rigere. Indenfor
Århus kommune har vore medlemmer stort set været tilfredse med lønudviklingen, men ny-løn - og den måde
den er blevet håndteret på i Psykiatrien i Århus amt - har
ikke gjort mange medlemmer rigere. Indtil videre har
ny-løn været ledelsens mulighed for at styre lønudviklingen, men vi håber fortsat på tiltag, der kan bidrage til,
at der efterhånden kan blive tale om reelle forhandlinger,
hvor ledelses- og tillidsrepræsentanter har lige vilkår og
kompetencer.
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Genforening på vej
Da Dansk Plejerforening i 1989 ”fusionerede” med
DKA indebar det også, at vi måtte nedlægge vor
amtsafdeling, og lade medlemmerne være organiserede i klubber under amtets 3 DKA-afdelinger i
Århus, Randers og Silkeborg.
Behovet eller nødvendigheden af gensidig information, fælles initiativer og fælles fodslag, er imidlertid
ikke blevet mindre. Derfor har det i hele perioden,
været vort ønske, at FOA ’s psykiatriansatte indenfor
Århus amt og dets kommuner kunne genforenes i en
amtsdækkende klub.
Gennem de sidste par år har vi oplevet, at denne ide har
vundet stadig mere genklang i amtets FOA-afdelinger,
og nu synger selve forbundet (FOA) med på ”melodien”.
Medvirkende til den positive udvikling i dette ”ensemble” har været amtets nye ledelsesstruktur i psykiatrien,
der indebærer, at de enkelte ledelser vil beskæftige FOAmedlemmer fra forskellige FOA-afdelinger.
I samarbejde med amtets 3 FOA-afdelinger og repræsentanter fra forbundet er der nu udarbejdet og godkendt nøje
skitserede planer for, hvordan FOA’s psykiatriansatte i
Århus amt og dets kommuner kan samles i en klub - eller
videnscenter som FOA gerne vil kalde det. Dette indebærer, at der skal foretages nyvalg af tillidsrepræsentanter
og fællestillidsrepræsentant i en ny TR -struktur, der vil
komme til at matche den måde, hvorpå psykiatrien er organiseret. Den nye struktur vil i første omgang køre som
et projekt over 3 år.
Her i sommeren 2002 står vi således, med i alt fald det
ene ben inde i en ”genforening”.
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2002 - Nyere tid
Forord
Vi er nu fremme ved perioden fra 2002 til udgangen af 2008, hvor vi på de følgende sider beretter
om mange af de væsentligste områder som klubbens bestyrelse, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter har været optaget af.

Arbejdsseminar
Fagligt udvalg for plejere, har gennem længere til
forsøgt at få Forbundets sektor til at tage hospitalspsykiatrien op som focus område, da der har været
ensidig fokus på lokal- og socialpsykiatri.
Forbundssektoren har derfor indkaldt til et arbejdsseminar, hvor man vil forsøge at belyse området.
Vores klub deltog med 3 repræsentanter i seminaret
i 2002

Studietur til Polen
Mandag den 14.04.02 kl. 04.00 drog 50 forventningsfulde psykiatrimedarbejdere fra henholdsvis Middelfart og Århus til Polen på Studietur. Humøret var højt
på turen sydøst over til Jelenia Gora.
Polsk psykiatrisk sengestue

Vi nåede vores bestemmelsessted nogenlunde planmæssigt, dvs. ca. 21.30 var vi fremme og fik serveret
typisk polsk mad i hotellets restaurant.
Tirsdag morgen gik turen til Boleslawiec, hvor vi gæstede et psykiatri Amtssygehus med ca. 500 patienter.
Dertil ca. 400 ansatte, hvoraf de 200 var plejepersonale. Et hospital med kun lukkede afdelinger, som
noget interessant oveni de sædvanlige afdelingstyper
på et psykiatrisk hospital. havde de en afdeling med
psykosomatiske sygdomme og neurologiske lidelser. Det de i øjeblikket brugte tid og energi på var
at reformere sundhedsvæsnet, for det pågældende
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hospital drejede det sig blandt andet om at udbygge
social psykiatrien.
Selveste hospitalsdirektøren, en oversygeplejerske
samt en afdelingssygeplejerske var mødt op for at
tage i mod os, og selvom de har få penge at gøre med,
mødte vi et veldækket bord med smørrebrød. De var
særdeles villige til at fortælle om deres hospital og
svarede også gerne på spørgsmål. Ligeledes var der
planlagt besøg på flere afdelinger hvor patienter og
personale ventede os, de viste afdelingerne og stuerne frem.
Forholdene efter danske standarder var selvfølgelig
noget lavere end det vi kender til. Ikke desto mindre
blev vi mødt med en varme og velvillighed til at vise
frem. Patienterne på alle afdelinger tog godt i mod os.
Sidst besøgte vi deres ergoterapi, som var oprettet efter inspiration fra Danmark. Deres oversygeplejerske
havde for fem år siden været i DK og set vores tilbud
til hjemmeboende sindslidende som havde brug for
forskelligartede tilbud. Det var lige fra samtaler med
deres psykolog til madlavning. Det var primært unge
der benyttede sig af dette tilbud.
Mættede af indtryk og trætte efter flere timers besøg
kørte vi atter til Jelenia Gora.
Onsdag morgen drog vi igen på langfart, der skulle
tilbagelægges 125 kilometer.
Vi skulle nu besøge et kommunalt psykiatrisk hospital med senge til ca. 400 patienter, ca. 400 ansatte
hvoraf de 200 var plejepersonale.
Der var igen mødt direktør og meget andet personale op for at tage sig af vores nysgerrige spørgsmål.
Der var igen et veldækket bord, denne gang med
polsk kage ilange baner. Dette hospital var nu ved at
gennemgå en større renovering. Dette var der givet
penge til, da hospitalet havde været ude for en større
oversvømmelse i 1997. Der var ligeledes en støre
rundvisning på flere afdelinger og tid til besvarelse
af vores spørgsmål.
Alt i alt en spændende, lærerig og sjov uge.

Bostøttemedarbejdere
Ledelsen for psykiatrien i Århus Kommune og Psykiatriledelsen, besluttedes det, at Århus Kommune pr.
1.7.2002 overtager den amtslige bostøtte, dog ikke
bostøtten i de amtslige anviste boliger. Der er behov
for en fælles udmelding til bostøttemedarbejderne
om, at den kommunale overtagelse ikke betyder, at
medarbejderne vil miste deres job.”
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Børn & Unge

Psykiatriens Julefrokost

Sagen om Ove Mikkelsen, som kom med stærkt nedsættende udtalelser om plejerne, har igen været på
afdelingsbestyrelsens dagsorden d. 24 oktober 2002,
hvor man bestemte, at Ove Mikkelsen skal give en
undskyldning for sine udtalelser om kvalifikationerne
hos de ansatte FOA medlemmer på afdeling F.

Årets traditionelle julefrokost er nu et overstået kapitel. I år var der omkring 240 personaler, der bakkede
op om festen. Derudover kom der nogle efter aftenvagten, mens andre havde valgt at spise hjemme, for
så at dukke op senere og hygge sig med kollegaerne.
God revy, godt orkester (dansegulvet var fyldt hele
aftenen), og igen i år, var maden dejlig og en rigtig
god måde at stille det an på.
Et vellykket arrangement som sædvanlig arrangeret
af Jesper Priskorn og Mette Grandjean.

Psykiatriplanen
Psykiatriplanen er vedtaget og er afløst af et hav af
arbejdsgrupper der ser på implementeringen af planen, hvor vi er repræsenteret.

Retspsykiatri
Psykiatrien i Århus Amt har i løbet
af efteråret forhandlet med Dronning
Ingrids
Hospital i Nuuk om indgåelse af en
samarbejdsaftale.
Der findes ingen retspsykiatrisk funktion på Grønland.
Aftalen vil indebære, at Retspsykiatrisk afdeling i Århus fra 1. januar
2003 og foreløbigt i en 5-års periode
modtager grønlandske retspsykiatriske
patienter efter henvisning fra Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
I aftalen indrettes der i tilknytning til
retspsykiatrisk afdeling i Århus et sengeafsnit med i alt 14 senge til patienter
fra Grønland.
Det nye sengeafsnit foreslås personalenormeret på
samme niveau som de eksisterende retspsykiatriske
afsnit, idet det præcise stillingsantal endnu er uafklaret, men må forventes at ligge på ca. 40 medarbejdere.
Basispersonalet vil bestå af sygeplejersker, plejere,
pædagoger samt social- og sundhedsassistenter. I alle
vagter vil der være mindst én dobbeltsproget medarbejder på afsnittet.
Afsnittets ikke-vagtbærende personale vil efter planen bestå af to speciallæger i psykiatri, en psykolog,
en sekretær, en socialrådgiver, en ergoterapeut, en
fysioterapeut og en lærer. Af disse tilstræbes det, at
flest muligt er dobbeltsprogede. Endelig vil afdelingen have et antal elever og studerende tilknyttet.
Den varige placering af patienterne fra Grønland
påtænkes gennemført i to sengeafsnit, der ligger ved
den nuværende retspsykiatriske afdeling. Disse afsnit
skal renoveres og istandsættes til specialfunktionen;
blandt andet skal der indrettes enkeltværelser, således
at sengeafsnittene bringes op på tidens standard for
patient- og personalefaciliteter.
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40-års jubilarer ved julefrokosten

Psykiatriklubbens lokalkursus
I oktober måned blev klubbens årlige lokalkursus
afviklet. Emnet var projekt som arbejdsredskab.
Vi startede med en eftermiddag, med den ene af underviserne, Pernille Brok, som gennemgik en teoretisk baggrund for projektarbejde.
Det var en flok meget seriøst arbejdende psykiatrimedarbejdere, der kastede sig ud i opgaven.
Det var et par spændende dage, men som altid, med
for lidt tid. Meningen var også kun, at man skulle
have en fornemmelse af, at det ikke er så svært, at
give sig i kast med et projekt, ved hjælp af en rimelig simpel metode.
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Lokalpsykiatriens Udrykningsteam
Nu ser det endelig ud til, at der sker noget i.f.t. lønforhandlingerne. De berørte organisationer er blevet
enige om, at anbefale en lønstigningsmodel. Modellen går ud på at hæve lønnen på bagvagten. Dvs. bagvagt uden udkald, hæves fra 338,25 kr. til 661,35 kr.
på hverdage og til 925,80 kr. i week-enden. Bagvagt
med udkald røres der ikke ved.

Angreb på de faglige rettigheder
De borgerlige har fremsat forslag, der gør op med
lønmodtagernes indflydelse på arbejdsmarkedet.
Den danske fagbevægelse er en af de stærkeste i verden. Det er vi blandt andet fordi, vi har forhandlet os
frem til en række faglige rettigheder, der beskytter
den enkelte lønmodtager og skaber rammerne om et
trygt arbejdsliv. Havde de faglige rettigheder ikke
været til stede, så havde arbejdsgiverne i langt højere
grad kunnet skalte og valte med lønmodtagerne. Den
nuværende regering anerkender, at arbejdsmarkedets
parter er eksperter i det danske arbejdsmarked, og
derfor skal være med til at skabe rammerne for det.

De borgerlige vil indskrænke
muligheden for konflikter
For LO-fagbevægelsen er det afgørende at bevare
lønmodtagernes ret til at gribe til lovligt varslede
konflikter og blokader som led i den faglige kamp.
De lovlige konflikter er jo vores våben over for arbejdsgiverne.
Venstre, Konservative og Kristeligt Folkeparti har
faktisk så sent som i den forrige folketingssamling
genfremsat et forslag om begrænsning af retten til
at etablere faglige blokader. Et borgerligt flertal vil
derfor indskrænke faglige organisationers mulighed
for at sætte handling bag krav om, at en arbejdsgiver
skal indgå overenskomst med sine ansatte.

fleste overenskomster på det danske arbejdsmarked
giver allerede i dag gode muligheder for deltidsarbejde.
Det er også velkendt, at de konservative har et mere
end godt øje til skattefradraget for faglige kontingenter, som de ønsker at indskrænke eller fjerne helt.

Underudvalg for sikkerhed og sundhed
I Psykiatrien i Århus Amt har alle - bortset fra Katrinebjerg Centret - valgt en enstrenget struktur.
I HMU er der enighed om at vi skal have et underudvalg for sikkerhed og sundhed til at varetage arbejdsmiljøarbejdet.
Den 3. januar 2002 behandler HMU et konkret forslag til sammensætning af dette underudvalg, så vi
kan umiddelbart derefter forvente, at der vil blive
iværksat en valgprocedure.
Hovedsikkerhedsudvalget bliver nedlagt pr.
31.12.2001

Lønforhandling
Den 17. december mødtes FOA og psykiatriledelsen til lønforhandling. Alle fremsendte forslag blev
drøftet, hvorefter psykiatriledelsen vil fremsende et
forslag til hvordan småpengene kan fordeles.
Fra FOA’s side har vi fremsendt forslag til hvordan
og hvem vi mener bør honoreres. Og vi kunne da nok
fornemme, at ikke alt var spiseligt for ledelsen.

NY TR og klubstruktur
Som tidligere omtalt arbejder vi på at få etableret
en anden TR struktur og amtsklub. En struktur og
et samarbejde som skal søge at tilgodese alle FOA’s
ansatte i psykiatrien i amt og kommuner.

Tromler overenskomsterne
LO-fagbevægelsen betragter lønmodtagernes ret til
at indgå kollektive aftaler om løn- og arbejdsforhold
som en helt afgørende del af den danske velfærdsmodel.
Kristeligt Folkeparti har, med opbakning fra Venstre
og Konservative, fremsat et forslag om ret til deltidsarbejde, der skal gå forud for bestemmelser om
arbejdstid i de kollektive overenskomster.
I sig selv strider forslaget mod flere internationale
konventioner om blandt andet retten til fri forhandling. Forslaget vil også betyde, at arbejdsgiverne vil
få mulighed for at presse en lønmodtager til at gå ned
i tid og dermed miste en del af sin indtægt. Langt de
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Nordisk Træf i Århus
I dagene 9.-12.5.02 afholdes der Nordisk Træf i Århus. Dette var samtidig 50-års jubilæumstræf for det
nordiske samarbejde, som blev startet af davær. formand, Peter J. Mortensen.
Udover det tætte program, som Danmark fik stor ros
for, og som klubben fik stor ros for - og som satte
en ny standard for fremtidige træf, har repræsentanten fra Gaustad et stort ønske om, at der kan blive
lejlighed til at udveksle erfaringer og holdninger til
udlicitering.
Og i 2002 afholdt Danmark Nordisk Træf i forbindelse med 50 års jubilæet for Nordisk træf første møde - Dette var også året hvor Psykiatrisk
Hospital afholdt 150 års fødselsdag.

Det første Nordiske Træf blev afholdt i Vänersborg i 1952.
Fra 1960 kom også Nickby Sjukhus i Finland
med i samarbejdet, sygehuset ligger ca. 20 km.
nord for Helsingfors.
Gaustad Sykehus, som ligger i Oslo, kom til ca.
1970.
Venskabsmøderne afholdes hvert 3. år på skift
imellem landene.
I 1997 tiltrådte Landssygehuset på Færøerne og
kom med i samarbejdet, og tilbød at afholde det
næste træf.
50 år efter initiativet blev taget, påtager altså
Færøerne sig værtskabet i år 2000.

Formålet:
Venskabsmøderne er arrangeret i Foreningen Nordens Ånd. Ønsket har været at man ved møderne
bedre kunne forstå hinanden i såvel arbejde, samfundsspørgsmål og levevis.
Man har kunnet knytte personlige kontakter blandt
kolleger, diskutere psykiatriske spørgsmål, uddannelse o.s.v. og få ny inspiration i arbejdet.
Møderne er for alle kategorier af personale på hospitalerne.
Vi har aftalt, at det er værtslandet, som sætter rammerne for arrangementet, hvor mange ressourcer man
har råd til at bruge, samt hvilket antal deltagere man
rent fysisk har mulighed for at modtage.

Seksualitet og sindslidende
I afdeling R gennemgår personalet kursus i seksualitet og sindslidelse. Kurset er etableret i forbindelse
med servicelovens krav.

Lokalkursus
Nordisk Træfs historie
I 1950 tog formanden for personaleforeningen i
Vänersborg i Sverige, initiativ til at starte et samarbejde med personalet på Hospitaler som kunne
sammenlignes:
Fra Danmark blev det ”Statshospitalet i Risskov”.
På daværende tidspunkt var Plejerne repræsenteret
af formanden Erling Mortensen.
Fra Norge var det Dikemark Sykehus, som ligger
ca. 20 km. sydvest for Oslo.
Fra Sverige, Østre Klinikken i Vänersborg, senere
Norra Ålvsborg Sykehus.
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I dagene 21.-23. oktober 2002, er 15 medlemmer på
klubbens lokalkursus i NLP i Pindstrup Centret.

Glem ikke arbejdsmiljøet!
For fagbevægelsen betyder det meget, hvilken arbejdsmiljøpolitik, der vedtages i Folketinget.
Det er medlemmernes liv og helbred, der er på spil.
I folketingssamlingerne må vi desværre konstatere,
at de borgerlige partier har stemt imod så godt som
alle forslag til forbedring af arbejdsmiljøet.
De borgerliges egne forslag har været bl.a.
a) Forslag om at fjerne reglen om sikkerheds- repræsentanter på virksomheder ned til 5 ansatte.
b) Forslag om at ophæve reglerne om skriftlige arbejdspladsvurderinger på virksomheder med mindre
end 5 ansatte.
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c) Forslag om helt at fjerne Arbejdsmiljølovens regler om BST.
d) Forslag om at ophæve reglerne om hviletid og fridøgn ved hjemmearbejde.
e) Forslag om en kraftig begrænsning af Arbejdstilsynets muligheder for at kontrollere arbejdsforhold
ved hjemmearbejde.
Knap har de borgerlige dannet regering, før vi ser
dem gennemføre de første forslag til forringelser af
arbejdsmiljøet.
Regeringens holdning er, at de frie markedskræfter
er bedre til at sikre arbejdsmiljøet.

Flere penge til arbejdsmiljøet
Statens bevillinger under socialdemokratisk ledet
regeringer på arbejdsmiljøområdet blev fordoblet
fra 1990 til 2000.
Omregnet til 1995-priser blev statens bevillinger på
arbejdsmiljøområdet fordoblet fra 1990 til 2000 - fra
200 mio. kr. til 400 mio. kr. årligt.
Bevillingerne er blevet omsat til mange nye initiativer. Ikke mindst efter 1997, da den første arbejdsmiljøreform blev gennemført. Der er sat ind over for
særligt farlige fag og afsat store pengebeløb til den
indsats, arbejdsmarkedets parter gør for at forbedre
arbejdsmiljøet. Reglerne om virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde er blevet forbedret i flere omgange,
og det samme gælder Arbejdstilsynets kontrol.

Vigtigt med vejledning fra eksperter
Problemerne med arbejdsmiljøet kan være så store på
arbejdspladsen, at det er nødvendigt at få rådgivning
udefra. Her er BST et godt redskab.
Men problemerne og uenighederne kan være så
store, at det er nødvendigt at få rådgivning udefra.
Også for at styrke forebyggelsen af arbejdsskader
og nedslidning.
LO er tilfreds med, at alle virksomheder nu har adgang til den højt kvalificerede rådgivning fra BST.
Før den forrige regering gennemførte denne lovændring, var det kun virksomheder inden for særlige
brancher, der skulle være medlem af en bedriftssundhedstjeneste.
De borgerlige partier var imod lovændringen, og så
sent som i september måned foreslog de, at Arbejdsmiljølovens regler om BST helt blev fjernet.

Alle kan få brug for en hjælpende hånd
Hvis vi selv eller nogen af vores kolleger mister jobbet på grund af sygdom, nedslidning eller arbejds100 års jubilæum 2009

skader, så skal der være en række muligheder for at
komme tilbage i arbejde. Det er uværdigt for den
enkelte at blive overladt til passiv forsørgelse. Og
det er uøkonomisk for samfundet.
En af de bedste veje tilbage til arbejdsmarkedet er
gennem fleksjob - arbejde på særlige vilkår - eller
revalidering.
Fleksjob er en god måde at genvinde fodfæstet på
arbejdsmarkedet, fordi man bliver integreret på
arbejdspladserne.

5.000 flere kan få erstatning
for arbejdsskader
Den forrige socialminister foreslog en arbejdsskadereform, som opfylder fagbevægelsens ønsker.
Over 50.000 mennesker får hvert år en skade på deres arbejdsplads. Men det har indtil nu været svært
at få anerkendt en arbejdsskade og dermed ret til
erstatning.
Socialminister Henrik Dam Kristensen fremlagde
et forslag frem til en reform, som gør op med det
kendte arbejdsskadesystem. Han ville gøre det lettere at få en skade anerkendt og samtidig sikre, at
de skadelidte får en bedre og hurtigere behandling
af deres sager.
Hvis forslaget blev gennemført, ville det betyde, at
ca. 5.000 flere ville kunne få en skade anerkendt som
erstatningsberettiget. Af dem ville ca. 3.500 kunne
få erstatning for arbejdsulykker, mens ca. 1300 ville
kunne få anerkendt en erhvervssygdom.
Forslaget fra socialministeren opfyldte fagbevægelsens ønsker. Det har været svært at forstå, at skader,
som skyldes arbejdet, ikke kan blive anerkendt. Derfor må vi have ændret reglerne, så de lægelige krav
til dokumentation bliver mindre konservative. Og det
er netop, hvad ministeren havde foreslået.

Arbejdsgiverne imod
Dansk Arbejdsgiverforening har meddelt, at arbejdsgiverne går klart imod. Det begrundes med, at forslaget kommer til at koste ca. 733 millioner, hvoraf ca.
en trediedel skal betales af de offentlige arbejdsgivere. Beløbet skal gå til højere forsikringspræmier.
Henrik Dam Kristensen har baserede sit forslag på
det arbejde, som er blevet udført i det særlige arbejdsskadeudvalg, som Folketinget nedsatte på forslag fra
SF. LO og DA deltog aktivt i udvalgsarbejdet som
repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.
Det lykkedes ikke de involverede parter at nå frem
til en enig indstilling. Det var baggrunden for, at den
forrige socialminister lavede sit eget forslag, som
støttes af de to regeringspartier, Socialdemokratiet og
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de radikale. Ifølge SID’s Fagbladet har ordførerne for
CD, Kristeligt Folkeparti og Dansk Folkeparti også
udtalt sig positivt om oplægget.

OK-02:
Vore krav er fremsendt til FOA. Sidst i oktober har
de faglige udvalg, sektoren, FOA-afdelingerne og
forbundsledelsen være samlet.
Stort set alle afdelinger havde foreslået opsigelse af
aftalerne om ”ny løn”, men forventninger gik mere
på forbedringer af aftalerne.
Specielle krav: De forslag, vi har fremsendt, er alle
med eller tilgodeset, i sektorens prioriterede krav.

Uddannelse og kompetenceudvikling
er et emne for en af arbejdsgrupperne, der er nedsat
i.f.m. gennnemførelse af den nye psykiatriplan. Der
arbejdes på et modul-opbygget kursusforløb, hvor
også ledelse indgår.

Demonstration på Amtsgården
De evigt tilbagevendende spareplaner blev for meget
for personale, patienter og pårørendeorganisationer.
Disse tr grupper indgik et samarbejde om at demonstrere mod disse nedskæringer.
Foran Amtsgården blev der holdt taler, spændetrøjen
kom i brug igen, denne gang var det Jesper Priskorn
der måtte bindes til moro for de fremmødte. Der blev
holdt taler og de splittergale optrådte. Derudover
var der også underholdning og musik med ”Mogens
Tage Band”.

Fra demonstrationen på amtsgården: "De Splittergale"
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Billeder fra demonstrationen på amtsgården
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2003
FOA 10 år
Formandsvalg
Der blev kampvalg til formandsposten i FOA Århus.
Valget skulle stå mellem den siddende formand Grethe Enevoldsen og Kirsten Normann Andersen.
Det blev til et bittert opgør, hvor følelserne kom i
kog. I psykiatriklubben var der tilhængere til begge
kandidater.

Kirsten Normann Andersen
En støtteerklæring fra Bent Hvolby til fordel for Kirsten Normann Andersen faldt nogle for brystet, og
medførte en del splid.
Valget faldt med et stort flertal på Kirsten Normann
Andersen. Efterfølgende fik dette valg flere til at
trække sig fra FOA Århus.

Studietur til Firenze
Psykiatrien i Firenze var målet for årets studietur i
september 2003. Gennem mange år var Italien berømmet for sin omlægning af psykiatrien. Studieturens deltagerne kunne ved selvsyn konstatere, om
denne berømmelse var berettiget. Det var en spændende tur med mange gode oplevelser og indtryk.
Mange af deltagerne tog nok hjem med opfattelsen
af, at vores hjemlige psykiatri er på et væsentlig
bedre niveau.
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I år det 10 år siden, at DKA (Dansk Kommunal Arbejder Forbund) og HAF (Husligt Arbejder Forbund)
Fusionerede til FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte)

Arbejdsskader:
FOA medlemmer er udsatte. Risikoen er ca. to en
halv gang højere
FOAs medlemmer er mere udsatte for at blive ramt
af en arbejdsskade, end befolkningen som helhed.
Risikoen er knap to en halv gang højere, sammenlig. med alle danskere i alderen 18 - 66 år!
Det viser en registersamkørsel, som FOA har fået foretaget imellem FOA’s medlemsregister og
Arbejdsskadestyrelsens skaderegister, for perioden 1998 – 2001
Undersøgelsens vigtigste konklusioner er:
at udviklingen i antal anmeldte og anerkendte
skader for FOA medlemmer stiger
i 2001 var der 4940 anmeldte arbejdsskader
blandt FOA medlemmer
det svarer til 587 flere anmeldte end i 1998.
Til forskel for øvrige grupper var der i 2001
et direkte fald i antal anmeldte skader!
i 2001 blev der anerkendt 2246 anmeldte
arbejdsskader blandt FOA's medlemmer.
Det svarer til en stigning på 203 personer i
forhold til 1998.
Til forskel for øvrige grupper, der i den tilsvarende periode havde et direkte fald på 247 i
absolutte tal.
i perioden 1998 - 2001 har FOA medlemmer
mere end dobbelt så mange såvel anmeldte
som anerkendte skader på arbejdet!
blandt de anmeldte skader på FOA medlemmer fordeles skaderne sig med 60% ulykker,
32% erhvervssygdomme og 8% pludselige
løfteskader. Den fordeling svarer til
øvrige grupper.
social og sundhedssektorens andel af de
anmeldte arbejdsskader er højere end øvrige
FOA medlemmers risiko. 70% mod 63% for
øvrige FOA medlemmer!
knap halvdelen af FOA medlemmers skader
er overbelastningsskader. Til sammenligning
udgør øvrige gruppers andel 22%
specielt på overbelastningsskaderne har FOA
en overrepræsentation af afvisning på 43%
mod 30 % på andre skader
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Medlemmer vælter FOA’s forbundssektorbestyrelse
Utilfredhed med den nye arbejdstidsaftale førte
mandag d. 16 juni til at den samlede bestyrelse i
forbundssektorbestyrelsen satte deres poster til rådighed.
Med stemmerne 62 mod 49 vedtog de delegerede en
indstilling fra Roskilde afdelingen et mistillidsvotum
mod Lene B. Hansen, dette betød at Næstformand
Jens Folkersen, samt de øvrige 8 medlemmer af sektorbestyrelsen satte deres mandater til rådighed.
Arbejdstidsaftalen har betydet at der er flere, især
nyuddannede Social- og sundhedsassistenter, der har
oplevet lønnedgang.
Dennis Kristensen, forbundsformand udtaler at han
syntes det er ærgerligt at FOA ikke har håndteret forløbet særligt godt i forbindelse med overenskomstforhandlingen og forstår medlemmerne som oplever
løntab. Han syntes det er ærgerligt at det har betydet
mistillidsvotum til Lene B. Hansen, da han mener det
er det samlede forbund der har ansvaret.

Nordisk Træf
I Kristi Himmelfartsferien deltog vi i ordførermøde
på Dikemark sygehus ved Oslo.På dette mødte blev
der blandt andet lavet retningslinjer for fremtidige
Nordisk Træf møder. Og samtidig blev der også lagt
planer og program for det kommende Nordisk Træf
møde.

1. maj
Der er efterhånden tradition for, at Anna Jensen sammen med andre medlemmer af vores klub bemander
et øltelt ved 1. maj arrangementerne.

Nordisk Træf i Oslo: Erik Leth Jensen kigger på Kongens garde
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Adoptivbarn
På bestyrelsen’s temadage besluttede vi, at adopterer
et barn via Børnefonden.
Vi besluttede os for en pige fra Benin, i Afrika.
Pigen hedder Aguissou Adihode Adjoudeme og er
13 år.
Hun bor i en lille
landsby i bjergene
222 km, fra hovedbyen, Cotonou.
Hun bor sammen
med sin familie,
der består af far,
hans to koner, der
har henholdsvis 3
og 2 børn. Aguissou er det 2. barn
af kone nr. 2.
Familien har en
lille farm med 1.5
ha land. De dyrker
majs, gulerødder
og chillL Grønsagerne sælges på et marked, som konerne tager til.
Familiens bolig består af et rum, hvor alle sover.
Aguissou går i 3. klasse og hendes ynglingsfag er
sang og matematik. Støtten via Børnefonden, der er
på 165,- kr om måneden, sikre hendes skolegang,
vaccinationer, medicin og bedre levevilkår.
Samtidig arbejdes der på en bæredygtig udvikling i
børnenes lokalsamfund, så befolkningen på længere
sigt bliver i stand til at klare sig selv.

Powernapping (Nattehvil)
”Powernapping” betyder, at nattevagten får mulighed for, - såfremt arbejdet tillader det - at hvile/sove
i 29 minutter efter en nærmere fastlagt plan. Det er
således et opgør med holdningen om, at nattevagter
ikke sover i arbejdstiden.
Det skal ses som et middel til at forbedre arbejdsmiljøet og trivslen for den enkelte.
Tillidsrepræsentanter, afdelingsledelse og -sygeplejersker i afd. N er i gang med drøftelser om ”Powernapping” som et tiltag, der kan medvirke til at
forbedre forholdene for medarbejdere i nattevagt.
”Powernapping” er allerede indført på flere forskellige sygehusafdelinger i Århus Amt. Der er således
allerede en ganske pæn mængde erfaring med dette.
Det gennemgående er tilfredshed med at have fået
denne mulighed.
Men det er klart, at når og hvis afd. N indfører dette
for nattevagterne, skal der i hvert enkelt afsnit vur58

deres på mulighederne herfor og hvordan det kan
praktiseres.

Kritisk sygdom
Fra 1. april 2000 for tjenestemænd og 1. april 2001
for overenskomstansatte blev der mulighed for en
eengansydelse ved kritisk sygdom. Desværre er der
alt for mange, af vore kolleger der har fået udbetalt
denne ydelse.
Fra klubbens side har vi brugt meget tid på at informere sygdomsramte kollegaer om denne ydelse, da
meget få var klar over at de var berettiget til det.

PAARIS undersøgelse
Århus Amt har valgt at satse på at undersøge og forbedre arbejdsmiljøet på deres arbejdspladser.
Afdeling Nord, er udpeget til at være en region der
skal undersøges nærmere rent arbejdsmiljømæssigt.
Der er udfra de førnævnte spørgeskemaer og undersøgelser udvalgt 3 indsatsområder. De enkelte afsnit
er selv med til at bestemme hvilket indsatsområde
de vælger.
Resultatet af disse undersøgelser skulle gerne resultere i det mindste svar på, hvorfor disse områder før
har været et problem og gerne en løsning på problemet, samt en udledt konsekvens, et bedre arbejdsmiljø på dit afsnit.
Indsatsområder under PAARIS-projektet
På baggrund af ovennævnte undersøgelser har først
projektgruppen under PAARIS-projektet, dernæst
sikkerhedsgrupperne og endeligt en arbejdsgruppe
arbejdet med at prioritere og
tydeliggøre de tre væsentligste, overordnede indsatsområder.
I det kommende år skal personalet i de enkelte afsnit i samarbejde med BST arbejde med at opstille
metoder og målfor en indsats, som kan forbedre arbejdsmiljøet indenfor disse områder.
Indsatsområderne er:
Højne kvaliteten af patientplejen
Fælles kultur for at styrke personalets
samarbejde og kvalitet i behandlingen
fælles værdier og mål
Udveksling med den øverste ledelse
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2004
Den Psykiatriske Diplomuddannelse
På initiativ af psykiatridirektørerne/cheferne i
Fyns, Sønderjyllands Ribe og Vejle amter nedsattes i marts 2003 en styregruppe med det formål
at belyse behov og muligheder for etablering af
en diplomuddannelse specifikt rettet mod psykiatrisk personale. Styregruppen nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde konkret oplæg:
I arbejdsgruppen deltog psykiatrisk personale
med relevant faglig baggrund samt repræsentanter for alle CVU-institutioner i uddannelsesregion syd.
Der ønskes indenfor diplomuddannelsernes rammer etableret en uddannelse, der som målgruppe
har alle psykiatriens personalegrupper med en
mellemlang videregående uddannelse samt efter
konkret vurdering de af psykiatriens uddannelsesegnede ansatte med en kortere uddannelse (eksempelvis social- og sundhedsassistenter) .
”For personer med en kortere uddannelse, eksempelvis social- og sundhedsassistenter, gives

der mulighed for optagelse efter indstilling fra
arbejdsgiver og uddannelsesinstitutionens vurdering af studieegnethed”
Seniorklubben har igen været på tur
Turen gik denne gang til ”Vrads Sande” onsdag den
2. juni 2004.
Det var en fin tur med veterantog, som sluttede i
Vrads med kaffe på stationen.
Herefter gik turen til Himmelbjerget med bus, hvor
benene blev motioneret.
Der var 24 deltagere med.
Dagen blev sluttet af med en middag på restaurant
Terrassen i Laven.

Seniorklubbens medlemmer hygger sig!
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2005
Fusion med PMF
– Pædagog Medhjælpernes Fagforbund
Et flertal både blandt FOAs og PMFs medlemmer
har stemt ja til en fusion mellem de to forbund.
I FOA stemte 60 pct. ja og 40 pet. nej. I PMF var
63,9 pct. for og 36 pct. imod.
Stemmedeltagelsen i PMF var på 46,7 pet., mens
den var 32,8 pct. i FOA.
FOA-formand Dennis Kristensen er glad for, at
så mange FOA-medlemmer klart har tilkendegivet, at de vil lægges sammen med pædagogmedhjælperne.
”Vi kommer til at spille en meget mere markant
rolle på det pædagogiske område og i udviklingen
af velfærdssamfundet. Samtidig er jeg overbevist
om, at vi i det nye forbund kan finde inspiration
i PMFs mere ligefremme tilgang til det faglige
arbejde. Og pædagogmedhjælperne kan drage
nytte af at være i forbund med mange forskellige
faggrupper,” siger han. Nanna Højlund, medlem
af PMFs forretningsudvalg, er også tilfreds med
resultatet.
”Vi er glade for, at så stort et flertal af medlemmerne har bakket op, så vi nu kan se fremad og
koncentrere
os om det væsentlige, nemlig medlemmernes
hverdag, deres løn- og arbejdsvilkår. Det vil
sammenlægningen give os langt bedre mulighed
for,” siger hun.
De to forbund indkalder nu til stiftende kongres
den 25. januar 2005. Der er endnu ikke taget stilling til navnet for et nyt forbund, der vil få omkring 210.000 medlemmer, hvoraf de ca. 185.000
kommer fra FOA og ca. 25.000 fra PMF.

Autorisation af
social- og sundhedsassistenter
I forbindelse med udarbejdelsen af ansøgning om
autorisation for social- og sundhedsassistenter
efterspurgte sektoren eksempler på arbejdsopgaver, der blev varetaget selvstændigt af social- og
sundhedsassistenter og som indeholder fare for
patienterne.
Sektoren har fået rigtig mange gode eksempler fra
hjemmeplejen, ældreplejen, sygehuse, psykiatrien og social psykiatrien. Lokale sektorformænd,
tillidsrepræsentanter og social- og sundhedsassistenter har lagt et stort stykke arbejde i det, og
sektoren vil hermed gerne takke alle for den store
indsats.
En autorisation vedtages i Folketinget ved lov.
Forud for en vedtagelse ansøger man Sundhedsstyrelsen om en autorisationsordning.
FOA arbejder herefter videre frem mod det endelige mål: at social- og sundhedsassistenter får
autorisation.

Nyt navn: FOA- PSYKIATRI
På generalforsamlingen d. 2.marts vedtog medlemmerne et nyt navn for klubben.

Studietur til Sikringen (Enggården)

FAG OG ARBEJDE I PSYKIATRIEN eller
FOA - Psykiatri.
Dette skyldes flere faktorer; Forbundet af offentligt
ansatte - FOA, har fået et nyt navn efter sammenlægningen med PMF, og hedder nu Fag og Arbejde
- (FOA). Desuden har vi et projekt som hedder
FOA-psykiatri, som dækker hele amtet og kommunerne. Vi bliver nødt til at følge udviklingen
og for nuværende er vi i gang med et nyt projekt,
nemlig tillidsrepræsentant netværk i den nye store
region midtjylland.
Et netværk som bliver nødvendigt for både ledelse og medarbejdere, med alle de omlægninger vi
skal i gang med.
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Efter 3 ansøgninger og 2 års venten lykkedes det for
klubben at få etableret et besøg på Sikringen for 20
af vores kollegaer.
En vellykket og interessant tur.

Tværfaglig diplomuddannelse
- psykiatri i teori og praksis
Fra efteråret 2005 udbydes ved Jysk Center for Videregående Uddannelse i samarbejde med Den Sociale
Højskole den nye Tværfaglig diplomuddannelse 100 års jubilæum 2009

psykiatri i teori og praksis (TDP). Udbuddet
sker under forudsætning af undervisningsministeriets forventede godkendelse af studieordningen. Uddannelsen henvender sig til
medarbejdere i alle dele af det psykiatriske
arbejdsområde ved hospitaler og i den sociale
sektor. Studerende uddannes til at forbedre
deres personlige og faglige kompetencer til
at varetage højt kvalificerede funktioner og
giver forudsætninger for videreuddannelse.
Uddannelsen bygger på nationale og internationale forskningsresultater.
I efteråret 2005 udbydes det første modul af
uddannelsen, der er et studieintroducerende
modul, der omhandler centrale problemstillinger og videnskabsteori i relation til psykiatri.
Modulet udbydes som deltidsstudium over 3 måneder
startende 4.-5. oktober 2005 og herefter undervisning
to gange om måneden.

Besøg på Ceres Bryggerierne
Desværre var søgningen blandt klubbens medlemmer meget lille. Men så åbnede vi op for at andre
faggrupper kunne deltage og lynhurtigt var alle
pladser fyldt.
Men en hyggelig tur hvor indsigten i ølbrygningens
ædle kunst blev udvidet.

Susanne Holst Friis på Ceresbesøg
få en Nordisk Ordfører til at tvivle på om det har
medlemmernes interesse og om Nordisk samarbejde
i Psykiatrien efter 55 år, nærmer sig sit endeligt.
Lidt trøst var der dog i tanken, da jeg fik at vide,
at det var ledelserne på de enkelte afsnit, som forhindrede medlemmernes deltagelse, her tænker jeg
økonomisk og tjenestefrihed. Desværre, var det deltagerne som kunne fortælle om dette og først efter
vi var taget af sted.
Som Nordisk Ordfører, er det trods alt et problem,
der forhåbentlig kan løses til næste gang.

Tallin - Nordisk Træf 2005
Psykiatrien i Århus har deltaget i Nordisk Træf I
Tallinn.
Der var desværre kun 12 deltagere - et antal som kan

Strukturreformen
Arbejdet med strukturreformen er i fuld fart og
kræver rigtig mange ressourcer af alle involverede
tillidsvalgte med en overvældende
informationsmængde.

Høringssvar
Psykiatrien har afleveret høringssvar
vedr. organisationsplan for region
Midtjylland.
Hertil kommer, at også afs. S1 har
fundet anledning til at indsende høringssvar.
S1 vil blive meget berørt, idet deres
nuværende optageområde fremover
skal høre under det nye Psykiatridistrikt Syd. Kun Samsø vil høre under
Psykiatridistrikt øst.

På billedet ses: Jonna Ladefoged, Karsten Jensen, Erik Leth, Sven
Priesel og Jesper Priskorn
100 års jubilæum 2009
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2006
Adihode - Klubbens barn gennem
Børnefonden
Vi må desværre tage
afsked med Aguissou
Adihode Adjoudeme,
vores adoptivbarn siden 2002, da hun
er flyttet til et andet
land.
Aguissou havde vanskeligt ved at klare
sig i skolen, hvorfor
moderen brugte vores støtte til at en
lærer kunne hjælpe
hende med undervisning hjemme.
Hun har så måttet gentage grade 3 i grundskolen, og
nægtede nu at sætte sine fødder i skolen fordi hun
syntes hun var for gammel til at fortsætte. Derfor
har forældrene overladt hende til en onkel fra Cote
d’Ivoire, som herefter vil stå for hendes undervisning. Børnefonden forsikrer os om, at onklen er
en rigtig lærer som vil garantere en lys fremtid for
Aguissou.
Samtidig udtrykker forældrene deres store taknemmelighed for vores støtte

Hendes far - Paul, 55 år - er murer og bor i Cotonou
med hans anden kone. Moderen - Sylvie, 30 år - er
en handelskvinde, som også er trænet som frisør.
Mangel på penge og udstyr vanskeliggør at hun kan
åbne egen forretning, hvorfor hun har svært ved at
få indtægter.
Familien har 2 hektar dyrkbar land, men pengemangel hindrer moderen i at dyrke jorden, og det er
derfor ikke let for hende at imødekomme børnenes
grundlæggende behov. Hun må så arbejde for andre
mennesker for at tjene lidt penge.
Sidoine, hendes søskende og mor bor i deres egen
hytte, som er bygget af mudder og med metaltag.
Sidoine er netop startet i 1. klasse. Hendes favoritfag er læsning og tegning. Hun kan lide at synge og
danse.

Studietur til England - London
Søndag den 17/9-06, var klubben arrangør af en studietur til England.

Sidoine Senankpon VIa
Er vores nye nye sponsorbarn. Hun bor i Benin, som
er et ufrugtbart land hvor livs- og arbejdsvilkårene
er hårde.
Sidoine er født
14. april 1999 og
er en munter, livlig og elskværdig
pige, som bor sammen med sin mor i
Tanve, en landsby i
den centrale del af
Benin 144 km fra
Cotonou, som er
den vigtigste by i
Benin. Sproget der
tales hedder ”Fon”.
Hun kommer fra en
polygam familie med 4 koner ( 2 af dem er skilt) og
12 børn. Hun er den ældste af moderens 3 børn. Der
en lillebror som hedder Joseph Bertrand og en lillesøster som hedder Cecilie.
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Første besøg på studieturen var på “The Maudsley”
psykiatrisk Hospital i syd London, som er i gang
med at opstarte små klinikker rundt i den sydlige del
(der bor mange forskellige racer), for at få et tættere
kontakt til denne del af befolkningen, da de ikke selv
henvender sig på hospitalet. De oplever ofte diskrimination, bliver derfor væk og går i stedet til den
lokale barber eller kirken med deres psykiske problemer. De har en anden kultur med sig og er ofte
mistroiske overfor det store hospital og måske med
rette da de fleste, som bliver indlagt, ofte indlægges
under tvang og er der lang tid, samt at det ikke er en
positiv oplevelse at være der.
Onsdag gik turen til Trevors (guide under turen )
hjemegn. Vi startede alle med et besøg på et værested
for hjemløse, hvor vi bl.a. så en video med fortæl100 års jubilæum 2009

linger om nogle af de mennesker, der var kommet
videre i livet, efter at være hjulpet i gang af den frivillige kirkelige organisation.
Torsdag på Sainsbury Centre, et projekt for at få brugere tilbage på arbejdsmarked.
Fredag gjaldt besøget den største Retspsykiatrisk
anstalt ”Broadmoor Hospital”.

Arbejdsmiljøet
Klubbens tillidsvalgte har gennem flere år arbejdet
med overfor ledelsen at påpege det dårlige arbejdsmiljø, men det har været vanskeligt at få konkrete
ledelseshandlinger til at forbedre arbejdsmiljøet.
FOA gik derfor ind med ressourcer til at lave fokusgruppeinterview med medarbejderne. Ud fra disse
interview, blev der lavet en rapport, som tegner et billede af en personalegruppe, der forekommer mentalt
nedslidt og uden de store forventninger til, at forholdene ændrer sig til det bedre.
Men det turde stå klart, at med de her repræsenterede
oplevelser, kommer man ikke langt i afdækningen
af forholdene indenfor almenpsykiatrien, hvis ikke
personalet inddrages i en grundig analyse af de faktiske arbejdsvilkår og i en efterfølgende udredning
af mulige forbedringstiltag, herunder ikke mindst
forbedrede normeringsforhold og efteruddannelsesmuligheder.

Kritik af plejere og social- og
sundhedsassistenter
Ledelsen udtaler, ”at der er en tendens til øget utilfredshed jo kortere uddannelse, medarbejderne har. I
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forhold til det er sygehuset i færd med at opgradere,
det vil sige ansætte flere sygeplejersker til erstatning
for plejere og social- og sundhedsuddannede”.
Disse bemærkninger skabte røre blandt klubbens
medlemmer, og de tillidsvalgte kunne da også dokumentere, at utilfredsheden var størst blandt de højest
uddannede. Og at tilfredsheden/utilfredsheden for
klubbens medlemmer gennemsnitligt lå på samme
niveau som øvrige ansatte i Århus Amt.

Temadag/lokalkursus
FOA Psykiatri afholdt d. 8. november en temadag
om stemmehøring på Psykiatrisk Hospital og det må
siges at være en succes - der var 100 deltagere, fra
det meste af Midtjylland.
Vi blev introduceret til emnet af Trevor Eyles, som
med simple midler, nemlig en lyd optagelse som
blev spillet samtidigt med han snakkede, illustrerede
hvordan stemmerne påvirker ens koncentrationsevne
og gav et tydeligt billede af hvad stemmehørere er
udsat for.
Der hvor vi nok alle vågnede helt op, var der hvor
stemmehørerne fortalte om deres oplevelser og deres
hjælp til at styre stemmerne.
Det gav stof til eftertanke, de fortalte tydeligt at den
hjælp de normalt havde fået, nemlig medicin - ikke
havde fjernet stemmerne, men andre symptomer.
Efter de nu havde lært at styre stemmerne, var deres
liv blevet et helt andet og de kunne for en stor dels
vedkomne - trappe ned i den medicin de ellers fik.
Det var en ”AHA” oplevelse, som satte nogle
spørgsmål ved vores traditionelle behandling og gav
en meget større forståelse for det at høre stemmer.
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2007

Bent

Strukturreformen
Strukturreformen eller Kommunalreformen er navnet
på den aftale i Danmark om sammenlægning af mange kommuner, erstatning af 13 amter med 5 regioner
og erstatning af 15 statsamter med 5 statsforvaltninger samt nedlæggelse af Hovedstadens Udviklingsråd
(HUR) og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S),
som blev vedtaget af Venstre, Konservative, Dansk
Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale
Venstre den 16. juni 2005, og som trådte i kraft den
1. januar 2007.
Strukturreformen erstattede den struktur med kommuner og amter, der blev indført med Kommunalreformen i 1970 (se også Kommunalreform om
tidligere kommunalreformer i Danmark).
De sammenlagte kommuner opbygges i 2006 af
et sammenlægningsudvalg, der består af den kommunalbestyrelse der er valgt ved kommunalvalget i
november 2005. I disse kommuner er valgperioden
for den gamle kommunalbestyrelse forlænget med
et år, så den gamle struktur kan fungere mens den
nye bygges op.
Amterne er ikke den eneste struktur, der er baseret
på kommunerne. Andre strukturer er politikredse,
retskredse, valgkredse og provstier.

Studietur til Anstalten ved
Hersted Vester
29. maj 2007 var klubben arrangør af en studietur til
Anstalten ved Hersted Vester. Turen blev arrangeret
med fælleskørsel i egne biler, en måde at begrænse
transportudgifterne på.
Efter besøget på anstalten fortsatte turen til Sct. Hans
Hospital i Roskilde hvor vi fik en rundvisning af plejer Henrik Hedegaard.

Årets sikkerhedsrepræsentant 2007
SAMARBEJDET ARBEJDERE OG AKADEMIKERE ønsker at sætte fokus på de aktive sikkerhedsrepræsentanter, som alt for sjældent får anerkendelse
for deres store indsats for sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen.
De står i forreste række når det gælder om at tage
deres kollegers problemer op, og er ved siden af
tillidsrepræsentanten en central person, når det gælder
spørgsmålet om de daglige arbejdsvilkår i virksomhederne. Den årvågne og aktive sikkerhedsrepræsentant
er ”guld værd”, både for sine kolleger og virksomheden. Et godt arbejdsmiljøarbejde er kendetegnet ved,
at arbejdsmiljøloven bliver håndhævet i et klima, hvor
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Årets
sikkerhedsrepræsentant 2007,
Bent Hvolby,
plejeassistent
ledelsen respekterer og samarbejder med de ansattes valgte sikkerhedsrepræsentanter. Sikkerhedsrepræsentanter har samme fagretslige beskyttelse som
tillidsfolkene for at sikre den enkelte en vis sikring
mod overgreb fra arbejdsgiverside. Men som altid er
kampen for et bedre arbejdsmiljø et spørgsmål om
styrke forhold på arbejdspladsen. Vil arbejdsgiverne
ikke overholde loven er det meningen at sikkerhedsrepræsentanten skal kunne kontakte Arbejdstilsynet.
Ligesom Arbejdstilsynet altid har pligt til at kontakte
sikkerhedsrepræsentanter.
Det er ikke små krav som stilles til sikkerhedsrepræsentanter. De findes i tusindvis spredt ud på både
private og offentlige arbejdspladser, og står forrest
i kampen for et sikkert og sundt arbejds-miljø. De
kan ikke prale af at have fået en længere uddannelse
i arbejdsmiljø, men med den fornødne kombination
af stædighed og smidighed skaber de hver dag flotte
resultater til gavn for deres kolleger og samfundet.

Nordisk ordførermøde 2007
Den 31. juni var der ordførermøde i Oslo i Norge, planen var at planlægge træffet i Sverige til næste år.
Men inden ordførermødet, var vi på besøg på en
Børne - og ungdomspsykiatrisk afdeling nær Gaustad sygehus i Oslo.
Der bliver afholdt Nordisk Træf i 2008, men ikke
I Sverige som planlagt - men i stedet for i Oslo,
Norge.
Dette skyldes at de Nordiske ordførere fra Sverige,
ikke magtede opgaven pt.

Ferietur til Prag
Som overskriften siger, så var det en ren ferietur, hvor
vi ikke skulle studere psykitri, men blot leve og nyde
livet som turister.
Og i sandhed en smuk og spændende by.
100 års jubilæum 2009

Billeder fra en dejlig tur til Prag
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Vingefanget
Første nummer af Vingefanget udkom i 1996.
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Første nummer af Vingefanget i farver
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2008

Temadag
FOA Psykiatri, havde inviteret til Tema-dag med
temaet ”Relationer der bærer- og relationer der udvikler”, ved speciallæge i psykiatri, overlæge ved
regionspsykiatrien Herning og privatpraksis med
psykoterapi og supervision i Århus, Lars Thorgaard.
FOA Psykiatri havde valgt, at åbne dørene for alle
interesserede, det betød, at 162 mennesker havde
fundet vej til Tema-dagen.
Lars Thorgaard tog alle med på en rejse, til et sted,
hvor venlighed, respekt og en beskyttende kærlig
holdning vækkede og genskabte håb, der hvor håbløs heden ellers truer.
Lars Thorgaard sammenholdt det psykiske arbejdsmiljø i en tredeling, hvor det bærende element er en
anerkendende relation. Sundhedsarbejderens personlige egenskaber, hvordan privatlivet og arbejdslivet
påvirker hinanden, og hvilke farezoner det kan producere. Dernæst hvordan psykiatrien i et større perspektiv, kan forebygge og bevarer glæden, når den
konstant selv har brug for recovery. Lars Thorgaard
beskrev videre, hvordan psykiatrien hele tiden skal
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producerer ”vækstfremmere” , fordi det er først på det
tidspunkt vi alle kan være i en god relation, som er
det bærende element for, at vi kan få lov til at hjælpe
bebudede Lars Thorgaard.
Han betragtede psykisk arbejdsmiljø, udfra forskellige perspektiver. Det første var beskrivelsen af sundhedsarbejdere, som et menneske, der giver meget af
sig selv. Vil gerne hjælpe, er aktive handlingsorienterede personer, som har brug for kontrol. Har stor
pligtfølelse, og påtager sig gerne ansvar. Sundhedsarbejderen er empatisk og meget socialiseret, og
prioriterer andre frem for sig selv, og frem for alt, er
de ikke lette at hjælpe.
De som var til stede på tema-dagen, gik hjem med
den følelse, at det er en mand som Lars Thorgaard
man altid har lyst til at have en livline til, når alt i
tilværelsen føles svært.
Det blev en god og minderig dag.

100 års jubilæum 2009

Der udformes handlingsplaner, med det formål ar
bedre arbejdsmiljøet for de ansatte. Heri indgår
også en undersøgelse af normeringsforholdene i de
forskellige regioner. En undersøgelse, som viser,
at normeringerne i Risskov ligger lavere end andre
hospitaler.

har råbt højt op om dette i flere år, og nu viser de
barske konsekvenser sig i stigende grad. Der er lavet
en normeringsundersøgelse, der med al tydelighed
viser, at vi er dårligt normeret og burde have tilført
mindst en tredjedel flere medarbejdere, hvis man
sammenligner med tilsvarende arbejdspladser andre
steder i landet.

Mandsnormering i retspsykiatrien

Besøg af Dennis Kristensen

Det er besluttet på ekstraordinært retspsykiatrisk
LMU møde, at mandsnormeringen genindføres indenfor. Det vil sige, at der altid skal være 2 mænd
tilstede på hvert sengeafsnit døgnet rundt. Desuden
skal man have samme normering, som man har på
sammenlignelige steder rundt om i landet.

Forbundsformand Dennis Christen sen og Forbundssektorformand Karen Stæhr var på besøg d. 3
marts. Besøget skyldes 2 ting - både en åben interesse for psykiatrien - et område som de begge viste
meget lidt om og selvfølgelig en interesse i at få mere
at vide om de arbejdsmiljømæssige problemer vi har
bokset med på det sidste Der var ingen tvivl om de
fik et lærerigt besøg - de blev modtaget af ledelsen
og beværtet med en lille frokost, hvorunder de fik
fortalt hvordan vores psykiatri var bygget op.
Herefter var der rundvisning på henholdsvis Retspsykiatrisk afsnit og almenpsykiatrisk afsnit.
Mødet blev afsluttet med et fyraftensmøde for FOA’s
medlemmer.

Arbejdsmiljøet

Arbejdsbetingede lidelser
Stress og depressioner rammer i stigende grad medarbejderne i psykiatrien.
Arbejdsforholdene udpiner medarbejderne i en sådan
grad, at det ikke er unormalt at have flere medarbejdere i behandling på en gang for depressioner, udløst
af arbejdet på Århus Universitetshospital, Risskov med lange sygemeldinger.
Alt for ofte er følgen i sidste ende en fyreseddel,
fordi medarbejderen er slidt op som en konsekvens
af det alt for dårlige arbejdsmiljø. Medarbejderne

Besøg af Dennis Kristensen og
Karen Stæhr
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Arbejdstilsynet udsteder påbud
til psykiatrien
En stor arbejdsmængde og tidspres betyder, at de ansatte på psykiatrisk hospital i Risskov risikerer at få
stress, angst, depressioner og hjertekarsygdomme.
Derfor skal hospitalet mindske belastningen af personalet. Så klar er Arbejdstilsynets melding, efter tilsynet har undersøgt arbejdsmiljøproblemerne på
hospitalets afsnit N1 og N8.
FOA Århus anmeldte i november hospitalet, fordi
fagforeningen vurderede, at arbejdet er skadeligt
for de ansatte. Arbejdstilsynet deler vurderingen og
konstaterer, at arbejdet med patienterne udsætter
medarbejderne for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko.
Plejepersonalet har længe klaget over, at arbejdsforholdene gør folk syge.
Tilsynet Kræver i påbudet, at arbejdsmængden og
tidspresset på hospitalet bliver mindre og peger på,
at hospitalet kan reducere antallet af patienter eller
tilføre flere ressourcer

Besøg på Århus Bryghus
Århus Bryghus er et bryggeri, som har til huse i en
cement firkant i et industrikvarter. I bryghallen var

der flere rustfri cylindere fyldt med øl i forskellige
smagsnuancer.
Fortællingerne om de forskellige øl sorter var spændende. Øllet blev prøvesmagt direkte fra øl cylinderne, samtidig med fortællingerne om herkomsten.

Temadag
”Sindslidende og Misbrug”
Speciallæge i psykiatri Henrik Rindom’s store interesse er misbrugsområdet og han er behandlingsansvarlig for ”Stofrådgivningen”; - et tilbud til unge
mellem 11 og 25, med et overforbrug/misbrug af
rusmidler. Kom til udtryk ved temadagen som var
for fulde huse i Auditoriet.

Wellnestur til Polen
Mandag d.15. september stævnede vores klub ud
sammen med Social – og sundhedsassistent klubben
for første gang i samarbejde om en tur til Welness i
KOLOBRZEG Polen.
Vi - 42 ”piger” og 4 ”drenge” – en guide som hed
Monika og en chauffør, glædede os og var noget forventningsfulde. Manicure og pedicure var fremmed
land for de få mænd – men kvinderne glædede sig
vildt. Turen var afslutningen på en kombination af
Undervisning i stress og nu fuldte afslapningen.

Wellnestur til Polen
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Lokalkursus/temadag
Stress Temadagen
Den19 maj afholdt vi en stress temadag i samarbejde
med assistentklubben. Sygeplejerske Tommy Johnsen
og Psykolog Klaus Bertel som fortalte om:
Stress, handlekraft og Sundhedsfremme - Hvordan
vi kan få mennesker vi møder til at vokse og ikke
krympe?
Klaus lagde ud og underholdt os med sin historie om
menneskets udvikling og tendensen til at vi får stress
ligger i at vores hjerne, som ikke er udviklet til den
form for arbejde, vi udfører i dag.
Det var en fin og forståelig fremlæg gelse og
spørgsmålene var der mange af, desværre var der
ikke mange der hørte det - 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.
Vi stod derfor med store mængder sandwich og rundstykker - for forplejningen stod vi også for denne
gang køkkenet var nemlig også i konflikt.
Eftermiddagen stod i forskningens tegn - Tommy
fortalte om de modeller han mente kunne aflaste os
i dagligdagen - at vi skulle omlægge arbejdet, det
havde han forsøgt i den kommune han kom fra og
med succes. Metoden og modellen er lidt den model
man arbejder frem efter i Århus kommune - modellen her hedder CARE.
Samlet set var det en god dag.

Nordisk Træf 2008 i Oslo
Nordisk træf var i år et overflødighedshorn af oplæg.
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.
Især besøget ved Gro, på Dikemark sykehus - som
lagde hjem til et besøg med badning og Rejespisning
fredag aften og nat.
Efter velkomsten overtog Psykiater Svein Haugsgjerd talerstolen. Han fortalte om forholdene for
psykisk syge i dag og den markedsgørelse som
foregår i Norge i dag. Det var en rystende beretning
- men meget lig det som sker i Sanmark i disse år
- alt skal måles og vejes og relationsbehandling er
en saga blot.
Efter Svein fortalte lederen af den retsmedicinske
kommission Randi Rosenquist om de meget dårlige
for psykisk syge kriminelle.

i Norge, samt tidligere bruger af det psykiatriske system var også en af oplægsholderne.
Vi hørte også om misbrugsbehandlingen i Norge,
til stor glæde for de opsøgende medarbejdere som
deltog fra Århus kommune, et område det fik meget
med hjem fra.

Bente Sørensen og Britt Graabæk
Et besøg på en misbrugsinstitution, hvor vi hørte om
deres arbejdsmodeller.
Vi besøgte desuden en børnepsykiatrisk afdeling hvor
psykiater Finn Magnussen fortalte om sine mange
år i psykiatrien og hans kamp for børnene og deres
forhold. Han havde heller ikke mange rosende ord
med på vejen, i forhold til nutiden psykiatri.
Endelig var vi på besøg og hørte om Norges svar på
OPUS - nemlig AFP.
Vi hørte selvfølgelig også oplæg fra de andre nordiske lande og Estland kunne berette om store fremskridt indenfor psykiatrien siden sidst - men at der
fortsat er lang vej igen.
Vores eget bidrag var Britt Graabæk, som fortalte
om børne arbejdet i Århus kommune - et oplæg hun
fik stor ros for.
Det var nogle begivenhedsrige dage både fagligt og
socialt - Der var sket en foryngelse af deltagerne
- som lovede fortsat samarbejde i fremtiden. Et samarbejde som vi håber på - især fordi Nordisk Råd
tilsyneladende vil bidrage med økonomisk støtte som vil gøre dette muligt.
Næste Nordiske Træf er aftalt til at foregå på Færøerne i 2011.

Hovedoverskriften for træffet, var ”Det gode Asyl”,
findes det var bærende for.
Reiulf Steen, tidligere formand for socialdemokratiet
100 års jubilæum 2009
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Efterskrift
100 år er der gået siden fremsynede opsynsfolk ved Jydske Asyl så behovet for at forene kræfterne, for at
skabe bedre arbejds- og lønvilkår. Og i tiderne derefter har mange tillidsvalgte også arbejdet for at bedre
vilkårene for psykiatriens ansatte og patienter.
Det har derfor været en særlig glæde for mig, at have fået i opdrag at samle materiale fra de sidste 100 år
til dette jubilæumsbog. Og det har også været en spændende oplevelse for mig at grave ned i historien, som
jeg har været en del af i næsten 40 år.
Enkelte gentagelser finder sted, men vi har valgt at være tro mod tidligere skribenters oprindelige tekster
under hensyn til, at der ellers ville komme sproglige forstyrrelser ind.
Vi har dog lavet enkelte redaktionelle ændringer i de tidligere jubilæumsskrifter, for at gøre dem faktuelt
mere korrekte.
Ligeledes har vi måttet udskifte noget af det tidligere billedmateriale, som det ikke har været muligt at tilvejebringe i en tilfredsstillende kvalitet. Hospitalets museum har været os behjælpelige med at fremskaffe
billedmateriale.
Der er nogen usikkerhed om foreningens oprindelige navn. I et brev fremsendt fra Justitsministeriet og underskrevet C. Th. Zahle den 5. marts 1910, er foreningen benævnt ”Aarhus Stats-Sindssygeanstalts Organisation”. Og i et jubilæumsskrift fra Dansk Hospitals Forbunds 50 års jubilæum er anført, at foreningens
første selvstændige afdeling hed »Fagforeningen for opsynspersonalet ved Jydske asyl”.
Bent Hvolby

Tre hårdtarbejdende tillidsrepræsentanter
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Nogle Erindringer fra Tiden omkring Foreningens Start
Indtil Tiden 12. juni 1909 eksisterede der ikke paa Sindssygehospitalerne noget, der hed Organisation.
Havde Personalet den Gang noget paa Hjertet, maatte man selv hver for sig finde Vejen frem med Ønskerne.
Var der endelig noget, som f. Eks. en almindelig Lønforhøjelse, noget, en Gang nogle Stykker blev enige
om var paakrævet, ja, saa valgte vi et Par Mand til at forebringe Ønsket for Direktionen - som Styrelsen
den Gang hed og som bestod af Overlægen og 2 af Ministeriet valgte Medlemmer. - Der var jo ikke noget,
der hed Forhandling, nej, vi forebragte vort Ønske, som blev velvillig modtaget, og langt om længe blev
der bevilget et ekstra Tillæg, saa vidt jeg husker paa 15 Kr. aarlig; det var jo ikke store Ting, men vi var jo
nøjsomme den Gang.
Men endelig blev man da enige om, efter i længere Tid at have talt derom Mand og Mand imellem, at sammenkalde det underordnede Personale til et Møde, og dette blev holdt i Afholdshjemmet i Vejlby den 12.
Juni 1909. Der mødte vel cirka 30 Opsynskarle og Piger, som Personalet den Gang kaldtes, og man vedtog
da at stifte en Forening, hvori alle underordnede, saavel Afdelings- som Økonomipersonale kunde og burde
optages.
Det var trange Organisationskaar den Gang; allerede Dagen efter Stiftelsen fik vi en Forsmag derpaa, idet vi
blev beskyldt for Obstruktion; der var nemlig i Husordenen noget, der hed at skulle være i Seng Klokken
11, efter den Tid skulde man have et saakaldt Nattegn, akkurat som ved Militæret. Et saadant havde vi ikke
sikret os, vi mente vel at kunne være hjemme til Tiden; det kom vi imidlertid ikke og blev da noteret af Portvagten, og saa var der vel nok i en god Mening til os Dagen efter. Naa, det trak sig alligevel i Lave, men
havde vi ikke haft saa forstaaende en Chef som Overlæge Hallager, saa var sikkert en god Del af os bleven
afskediget ved denne Lejlighed.
Ved mange andre Lejligheder kneb det ogsaa svært de første Aar, men vi skylder Arbejdernes Fællesorganisations daværende Formand, Hr. Marinus Petersen, stor Tak for hans altid redebonne Hjælpsomhed.
Adskillige Gange havde vi Bud efter ham, naar det kneb med dette eller hint, og han forstod altid at faa det
til at glide i Lave.
Ogsaa Pastor Geert Jørgensen fortjener at mindes. Da han saa, hvilken Modstand Foreningen mødte blandt
det overordnede Personale, meldte han sig straks ind i Foreningen som Medlem,. hvilket han kunde som
Funktionær ved Hospitalet, og det betød i Virkeligheden en reel Støtte for os. Det var jo saaledes den Gang,
at man fra visse Sider i enhver Organisation saa det røde Anarki.
Men efterhaanden, som Tiden gik, gled Foreningen jo alligevel ind i de forskeIIiges Bevidsthed som noget
uundgaaeligt, og saa fik den større Betydning, og hvad Personalet ved
den gennem Tiden har opnaaet, er os alle bekendt, men ingen, som ikke har været knyttet til Hospitalet fra
dens Start og er kendt med de dengang eksisterende Forhold, ved alligevel tilfulde, hvad der igennem den i
de svundne 25 Aar er opnaaet.
Jeg vil derfor gerne med disse Linier mindes det Arbejde, der i de svundne Aar gennem Foreningen er ydet
til Gavn for dens Medlemmer, og haabe, at den i de kommende Aar maa beholde sin Position og med Held
fortsætte sit Virke til Gavn og Glæde for Standen.
Riisskov, i Juni 1934.
A. P. Andersen.
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1946 februar:

Betroet Arbejde, der lønnes daarligt
De mandlige Plejere faar en urimelig ringe Løn,
siger Overlægen paa Sindssygehospilalet ved Aarhus, Professor E. Strømgren
»Demokraten« har aflagt besøg hos den nye Overlæge paa Sindssygehospitalet ved Aarhus, Professor
E. Strømgren.
Besøget resulterede i følgende Samtale mellem
Overlægen og Bladets Medarbejder:

Der stilles meget store Krav til Plejerne, udtaler Professor E. Strømgren, Sindssygehospitalet i Risskov.
Til Trods for, at der er Tale om et meget betroet Arbejde, som forudsætter ganske særlige Kvalifikationer,
har det hidtil været vanskeligt at skaffe Plejerne den
lønmæssige Placering, som de fortjener. Forklaringen
er vel, at dette at være Plejer før i Tiden ikke blev anset som noget egentligt Arbejde. De Sindssyge blev
tidligere nærmest gemt hen paa Anstalten, medens de
nu behandles som Patienter paa et hvilket som helst
andet Hospital. Omsvinget indtraadte først i det 19.
Aarhundrede, men der skulde gaa mange Aar, før man
fik tilstrækkeligt mange Sindssygehospitaler.

Et vanskeligt Problem
Plejerne ønsker at faa Adgang til samme Uddannelse som Sygeplejerskerne, og det kan man ikke
fortænke dem i. Men Problemet lader sig ikke nemt
løse. Forholdet er det, at en Del af denne Uddannelse
skal foregaa paa et almindeligt Hospital, og der vil
sikkert gaa en rum Tid, før Folk vil være villige til
at lade sig behandle af mandlige Plejere. Der maa en
langvarig Omstilling af Mentaliteten til. Som Forholdet er i Dag, har Plejerne i Sammenligning med
100 års jubilæum 2009

Sygeplejerskerne en meget kort Uddannelsestid, og
det lader sig derfor vanskeligt gøre at lade dem rykke
op paa samme Lønniveau. Det vilde ikke være ganske retfærdigt overfor Sygeplejerskerne, som maa
gennemgaa en langvarig og meget krævende Uddannelse, inden de får Kappen. Der er for Tiden meget
stærke Kræfter i Bevægelse for at hidkalde en Forbedring af Plejernes lønmæssige Placering. De faar
for Tiden en urimelig lille Løn, og det Tillæg, som
enkelte faar for særlig betroet Arbejde, andrager kun
en halv Snes Kroner maanedlig. En gift Plejer uden
Børn faar i Dag inclusive Dyrtidstillæg og Stedtillæg
400 Kr. maanedlig i Begyndelsesløn og 469,50 Kr. i
Slutløn, men Grundlønnen for Plejere og Plejersker er
kun 1680 Kr., stigende hvert tredie Aar med 150 Kr.
indtil 2430 Kr. For en Plejeassistent er Grundlønnen
225,0 Kr., der ligeledes stiger med 150 Kr. hvert tredie Aar indtil 2700 Kr., og Bestillingstillæget, der f.
Eks. gives til Formændene for Arbejdshold, andrager
kun 120 Kr. aarlig. En gift Plejeassistent modtager
i Dag en Begyndelsesløn paa 454 Kr. maanedlig og
en Slutløn paa 492 Kr., hvortil saa kommer Børnetillæg med 10 Kr. maanedlig for hvert Barn under 18
Aar udover eet. Pensionen andrager kun ca. 2400 Kr.
aarlig, saa De vil kunne forstaa, at en Plejerstilling
er ikke særlig attraaværdig.
Kan det ikke fremkalde Mindreværdskomplekser
hos Plejerne, at de altid er underordnet Sygeplejerskerne?
Det kan føles mindreværdigt for en Mand at være
undergivet en Kvinde, og dette er en af Grundene
til, at Plejerne ønsker at gennemgaa en Uddannelse
paa Linje med Sygeplejerskerne, saaledes at de baade lønmæssigt og paa anden Maade kan sidestilles
med disse. Noget Modsætningsforhold er der dog
ikke Tale om, i det mindste ikke her paa Hospitalet.
Samarbejdet forløber gnidningsløst, og jeg maa yde
Plejerne den Tribut, at de er ubetinget loyale, men
naturligvis kan det føles uretfærdigt, at de aldrig
kan blive andet end underordnede. Der bør efter min
Mening oprettes Avancementsstillinger for Plejerne,
men det er ikke tilstrækkeligt med saadanne Stillinger, som jo ikke giver den generelle Lønforbedring,
som er saa absolut paakrævet.

De bedste søger bort
Volder det paa Baggrund af den daarlige Løn ikke
Besvær at faa tilstrækkeligt mange og velkvalificerede Folk?
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Hidtil er det gaaet meget godt. Vi har altid faaet dem,
vi har haft Brug for, men der er ingen Tvivl om, at
en Forbedring af Lønningerne vilde bevirke, at vi fik
et bedre kvalificeret Plejepersonale. Det vil næppe
kunne undre, at de bedste af vore Folk søger bort,
naar der stilles dem Stillinger i Udsigt, som giver
større økonomisk
Tryghed. Under besættelsen har Plejerne i økonomisk Henseende haft det meget svært. Vi har her paa
Hospitalet saa mange, der er dygtige og velegnede
til Arbejdet, at man næsten føler sig flov over, at de
skal gaa for saa ringe en Løn. En Plejer skal have et
roligt og stilfærdigt Væsen, som ikke vækker Anstød,
og det er af den allerstørste Betydning, at han kan
vække Patienternes Tillid, saa de fortæller ham om
deres Sorger og Bekymringer. Men andre Ord kræves der ganske specielle menneskelige Egenskaber
af en Plejer, og naar man nu i Lønningskommissionen tager Plejernes Lønforhold op til Bedømmelse,
bør man holde sig for øje, at Patienterne paa Sindssygehospitalerne paa mange Maader er afhængige af
Plejerpersonalet. Patienterne lider ofte af Vrangforestillinger, og derfor vilde det virke uheldigt, om vi nu
og da maatte antage Folk, som ikke havde vor fulde
Tillid. Det vilde skabe en Atmosfære af Utryghed,
som ikke kunde være gavnlig for et Hospital af denne
særlige Art. Plejerpersonalet viser en ganske særlig
Interesse for deres Gerning, og denne Interesse bør
i højere Grad end hidtil finde Paaskønnelse.
Paa en vis Maade gives der Kompensation for den
lille Løn, idet man i Praksis pensionerer Plejerne allerede ved 60 Aars Alderen, men det vilde utvivlsomt
indvirke gavnligt paa en Plejers Arbejdsindsats, om
han ikke havde økonomiske Sorger at slaas med. For
det store Flertal af Plejerne er det en simpel Nødvendighed at have Bierhverv, hvilket naturligvis er meningsløst. Plejerens Arbejde stiller store Krav til ham
baade fysisk og aandeligt, og det er derfor mit Haab,
at Lønningskommissionen vil stille sig forstaaende
overfor Plejernes Krav om en bedre Lønplacering.
I et senere Nummer af »Demokraten« læses følgende
Indlæg:
Et Par Bemærkninger i Anledning af Professor
Strømgrens Udtalelser.
Jeg har med Glæde og Interesse læst de Udtalelser,
Professor E. Strømgren fremkom med i »Demokraten« om Plejernes Arbejds- og Lønforhold. Den Anerkendelse og Tillid til det mandlige Plejepersonale,
der som en rød Traad gaar igennem disse Udtalelser
i Forbindelse med den utvetydige Tilkendegivelse
af, at Lønnen for det Arbejde, der udføres paa Hospitalet, er urimelig lav, har glædet Plejepersonalet
meget. Men jeg er ikke enig med Professoren i hans
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Udtalelse om, at det vilde være uretfærdigt oveer
for Sygeplejerskerne, hvis Plejerne kom op i samme
Lønklasse som dem. Bortset fra, at der er Tusinder af
Tjenestemænd med en langt kortere Uddannelsestid
end vor ogsaa Tjenestemænd med tilsvarende Stillinger som vore der ligger med en betydelig højere
Grundløn end Sygeplejerskerne, saa maa det tages i
Betragtning, at Plejerne og Sygeplejerskerne dagligt
Side om Side arbejder sammen, vi hjælper hinanden
med Besværlighederne, vi ta’r Glæderne sammen, og
vi er ogsaa fælles om Ansvaret, der følger med.
Men desuden er der paa mangfoldige Omraader
specielle Felter, der udelukkende kun kan betjenes
af det mandlige Plejepersonale. Nu er der ofte med
god Grund indvendt, at Plejernes Uddannelse ikke
er paa Højde med Sygeplejerskernes, men det er jo
ikke Plejernes Skyld. I Aarevis har vi selv beklaget
os over dette Forhold, og har paa mange Maader søgt
at ændre det. Indtil nu er det ikke lykkedes, fordi
Sindssygevæsenets øverste Instanser ikke finder det
paakrævet.i den Udstrækning, vi ønsker det.
Naa, al Ære og Respekt for Sygeplejerskerne og deres
Uddannelse ogsaa her paa Hospitalet men Sandheden
er dog alligevel den, at uden Plejernes gode Medvirken vilde selv den allerbedste Uddannelse og det
uanset Antallet af Sygeplejersker fuldstændig komme
til Kort. Disse Kendsgerninger skulde nok i sig selv
retfærdiggøre vort berettigede Ønske om en Lønplacering, der paa ingen Maade stiller os ringere end
Sygeplejerskerne. Vi har i mange Aar taalmodigt og
beskæmmet fundet os i at være en deklasseret Stand
nu maa vi forlange, saavel indadtil som udadtil, at
der bliver taget Hensyn til vort Ønske om Ligeberettigelse med alle andre Tjenestemænd.
Professoren udtaler, at paa en Maade faar vi Kompensation for den lille Løn, idet vi allerede ved 60
Aars Alderen kan blive pensioneret. Men alene af
den Grund, at saavel Sygeplejersker som Oversygeplejersker m. fl., der er højere lønnet end os, ogsaa
er medtaget under de samme Regler af denne særlige
Pensionering, viser netop, at det ikke er det lønmæssige, der her er tænkt paa. Nej, det er en klar Erkendelse af, at de Mennesker, der et langt Liv igennem
har viet deres Kræfter i et anstrengende og krævende
Arbejde paa Hospitalet, er slidt op ved 60 Aars Alderen. Vor Organisation arbejder endnu for en 8 Timers
Arbejdsdag, mange andre gamle Spørgsmaal, der
forlængst er bragt ud af Verden for de øvrige Organisationer staar endnu paa Dagsordenen hos os.
Vi ønsker bedre og rigere Arbejdsmuligheder og en
haardt tiltrængt Hævelse af Lønnen, og det er det, vi
venter, at den nye Lønningslov vil give os.
Henry Rasmussen, Plejer, Risskov.
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Dansk Hospitals Forbund ved 50 års jubilæet
FORORD
Den 26. november 1963 er det 50 år siden, Dansk
Hospitalsforbund blev stiftet på et møde i Århus af
de lokale foreninger for plejepersonalet ved de da
eksisterende fire hospitaler i Århus, Viborg, Vordingborg og Middelfart.
Som bekendt udarbejdede ved 25 års jubilæet i 1938
daværende forbundsformand Johannes Hansen et
festskrift. Dette skrift, der endnu findes i et betydeligt
antal, står stadig som et så interessant og betegnende
billede for den første halvdel af de nu forløbne 50 år,
ja helt tilbage med udgangspunkt i plejeloven af 13.
maj 1911, der dannede det første samlede grundlag
for den psykiatriske udvikling i landet, at det må anses for forkert ikke at lade det stå som sådan og i dette
50 års skrift kun give et kort resume over forholdene
i de første 25 år, med visse historiske hovedpunkter
og kendsgerninger.
Samtidig med, at nærværende jubilæumsskrift giver
et billede af den udvikling, der har fundet sted vedrørende pleje- og økonomipersonalets organisatoriske
og tjenstlige forhold og belyser baggrunden for de af
organisationen opnåede resultater, fremgår også de
ekspansive fremskridt, der er sket i selve sindssygeforsorgens vilkår og muligheder, alt set i den politiske
og økonomiske udvikling, der har indvirket på hele
tjenestemands- og statsområdet; ikke mindst i de for
vort land særlig bevægede sidste 25 år.
Ved sin nære kontakt med forbundsledelsen gennem
disse år og en altid levende interesse for emnet var
Tage Kristensen, Vedsted, naturligt kvalificeret til at
redigere skriftet. Det var derfor med taknemlighed,
at forretningsudvalget modtog dennes tilsagn om at
ville påtage sig dette store arbejde.
Når vi på denne måde fremsender forbundets hilsen
til alle medlemmer, er det i håbet om, at den også vil
øge interessen for forbundets virke og styrke troen
på værdien af sammenholdets betydning.

FORRETNINGSUDVALGET
Resume over Hospitalsvæsenets udvikling, og de
første år af forbundets historie indtil 1938
Først ved lov nr. 106 af 13. maj 1911 blev benævnelsen »Statens sindssygehospitaler« fastslået, og
dermed samtidig det egentlige lovmæssige grundlag for sindssygeplejen, som den har udformet sig
fremover.
Før den tid lededes anstalterne, som det rent faktisk
100 års jubilæum 2009

var, i henhold til forskellige love og bestemmelser
fra justitsministeriet.
Disse anstalter havde da også hidtil mere været beregnet på at beskytte samfundet mod de sindssyge
medborgere end at hjælpe og helbrede disse og i
realiteten var de således mere forvaringsanstalter
end hospitaler.
Efterhånden som den lægevidenskabelige forskning
og erkendelse udvikledes også på sjælelige områder
blev der også på disse anstalter gjort et lægeligt arbejde for at søge patienterne hjulpet til påny at blive
nyttige samfundsborgere.
Ude i befolkningen derimod blev tidligere patienter
dog stadig mødt med mistillid og skepsis. Blev de
helbredt hvad også skete den gang og mødte som sådan ude i livet på ny, var der ingen, der modtog dem
med tiltro eller hjælp.
De måtte næsten nødvendigvis føle sig misforstået
og forfulgt på alle områder. Følgen af en sådan modtagelse blev da også oftest, at de trak sig tilbage fra
andre mennesker, blev sky og indesluttede og mødte
hyppigt igen på anstalterne, mere nedbrudte og ødelagte end før.
Undertiden blev de betragtet som ufarlige originaler
og gik som sådan omkring, ofte til morskab for både
børn og voksne.
Det var svært at vinde forståelse hos befolkningen og
offentligheden som sådan, for at det var syge mennesker, der trængte til pleje og behandling.
Selve anstalterne bar også langt fra præg af noget
hospitalsmæssigt og var derigennem med til at besværliggøre forståelsen i den offentlige mening, for
at der måtte ydes noget, så bedre behandling og mere
produktiv pleje kunne komme i gang.
At noget sådant var tiltrængt, forstår man af følgende
betegnende kendsgerninger:
Den ved Århus beliggende »Helbredelsesanstalt for
afsindige i Nørrejylland«, senere ændret til »Jydske
Asyl« var taget i brug i 1851. I Vordingborg (Oringe)
var »Anstalten« åbnet 1857 med 120 senge.
Viborg-anstalten var i henhold til lov nr. 45 af 4. maj
1875 blevet indrettet
i den til nedlæggelse 1. april samme år bestemte
straffeanstalt. - Den blev omdannet til optagelse af 300 uhelbredelige sindssyge.
En betingelse for optagelse her var det, at vedkommende overlæge, for så vidt patienten havde været
optaget på en af landets almindelige sindssygeanstal77

ter, afgav en erklæring om »at patienten er nedsunket i en sådan sløvhedstilstand, at de ydre forhold er
ham ligegyldige, når blot hans nærmeste materielle
fornødenheder tilfredsstilles«. På grundlag af en
lignende erklæring fra den autoriserede læge, som
havde haft patienten til behandling, kunne dog også
optages sindssyge, som ikke var eller havde været på
en almindelig sindssygeanstalt.
I 1888 var »Anstalten for sindssyge i Fyn« - Sindssygehospitalet i Middelfart, blevet oprettet, men heller ikke denne udvidelse havde medført den fornødne
tilfredsstillelse af kravet om plads til sindssyge.
I 1904 bestemtes det så, at anstalten i Viborg skulle
udvides til 700 patienter men også dette byggeri havde endnu karakter af plejestiftelse. Samtidig hermed
ophævedes dog bestemmelsen om, at de kroniske
sindssyge skulle være nedsunkne i en sådan sløvhedstilstand, som omhandlet i loven af 4. maj 1875.
Efterhånden begyndte dog i de officielle skrivelser
og andre steder ordet »helbredelsesanstalter« at forekomme i forbindelse med omtale af sindssygeanstalternes virksomhed.
Således blev det ved lægernes fortsatte oplysningsarbejde og ved de indvundne lægelige resultater og
fremskridt, lidt efter lidt ændret, så anstalterne mere
blev til hospitaler.
Et af de første forsøg på at bygge virkelige hospitalsafdelinger blev gjort i Vordingborg i 1911, ved opførelse af to nye pavilloner med hver to afdelinger.
I 1915 åbnedes det helt nybyggede hospital i Nykøbing Sj. Et virkeligt hospital efter datidens begreber,
uden celler og cellegårde med høje mure. I stedet
var der anlagt haver med kun lavt trådværkshegn
omkring.
I tilslutning til dette hospital opførtes senere sikringsanstalten, der efterhånden, sammen med bl. a. psykopatforvaringsanstalten i Herstedvester, var med til at
aflaste de egentlige hospitaler for de ofte vanskelige,
og for de øvrige patienters behandling uheldige og
uønskede, forvaringspatienter.
Der kom i de følgende år fart i arbejdet med omforandring af de gamle hospitaler. Således blev der i
1921 givet en bevilling på omtrent 2 mill. kroner til
ombygning og udvidelse af hospitalet i Vordingborg,
en ombygning som dog strakte sig over omtrent en
halv snes år. Alene blev der ved dette hospital udvidet med 135 sengepladser.
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G. Brøchner Mortensen

Disse ombygninger og udvidelser fortsattes ved hospitalet i Århus. I 1923 åbnedes hospitalet i Vedsted
og i 1932 hospitalet i Augustenborg. Med denne udvikling var Statens Sindssygehospitaler faktisk blevet
en realitet - og ikke blot et navn.
Hospitalerne havde fra »Anstaltstiden« igennem flere
år bevaret et vist selvstyre ved de lokale direktioner,
der bestod af den stedlige overlæge som formand,
samt to af Justitsministeren udnævnte direktionsmedlemmer.
Hvert hospital havde egne husordener og reglementer, hvilket ofte gav sig udslag i helt forskellige forhold fra sted til sted, ikke mindst for personalet.
Ved lov af 6. maj 1921 om overbestyrelsen af Statens
Sindssygehospitaler oprettedes stillingen som direktør, under hvem overbestyrelsen for samtlige Statens
Sindssygehospitaler derefter skulle sortere.
Desuden oprettedes et tilsynsråd, der, foruden af
direktøren, skulle bestå af fire af rigsdagens medlemmer, formanden for sundhedsstyrelsen og en af
ministeren udnævnt tjenestemand indenfor ministeriet.
Den 30 august 1921 udnævntes inspektør for Københavns fængsler cand. jur. Georg Brøchner Mortensen
til dette embede som direktør. Han tiltrådte 1. september samme år.
De hidtidige lokale direktioner fortsatte deres eksistens endnu i nogle år, men ophævedes ved justitsministeriets bekendtgørelse fra 1. juli 1926 at regne.
Indtil 23. april 1924 var sindssygevæsenet underlagt
justitsministeriet. Det henlagdes derefter, indtil 14.
december 1926, under socialministeriet og derefter
under sundhedsministeriet, til 30. april 1929, hvorefter det siden har været underlagt indenrigsministeriet.
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Personalet
Som de gamle anstalter således var at regne for forvaringssteder, var det personale, der var omkring patienterne, et opsynspersonale, ledet af inspektører og
inspektricer. Om nogen egentlig pleje af patienterne
var der ikke tale. Opsynspersonalets opgave bestod
nærmest i at bevogte patienterne og drage omsorg
for, at tingene gik som foreskrevet.
Til denne opgave behøvedes ingen sygeplejeuddannelse. De patienter, som kunne udføre et legemtligt
arbejde, fik anvist et sådant, som regel holdvis i mark
og have, mens andre, som man kender det nu, beskæftigedes ved håndværk på værksteder o. l., men
de mange, der var for syge til at kunne beskæftiges
under disse former, anbragtes på lukkede afdelinger,
og for dem var dagen mørk og trist, som deres sind
var det.
Var forholdene således triste for patienterne, var de
ikke bedre for personalet. Dagen lang tilbragte opsynspersonalet i stue sammen med de ofte stærkt
urenlige og støjende patienter. Måske kunne der
blive en times frihed i løbet af dagen, ellers var der
ingen afveksling og afbrydelse i tjenesten, før patienterne var bragt til sengs kl. 8-8,30. Natten tilbragte
opsynspersonalet også sammen med patienterne på
fælles sovestue, en eller to mand på hver stue.
Faste fridage kendtes ikke, måske kunne der i løbet
af en måned fåes 2 a 3 halve dage. Lønnen var 125150 kroner pr. halvår.
Det er indlysende, at under sådanne forhold var det
umuligt at få samlet et blot nogenlunde solidt personale. De blev hurtigt kede af bestillingen og mange
havde fået nok af at være opsyn på en sindssygeanstalt, længe før det første halvår var forløbet og forsvandt i utide.
Der var blandt datidens opsynspersonale mange »løse
eksistenser«, der kun tog bestillingen for om vinteren
at have et sted at være og hvor de fik kost og logi, for
så atter, når solen kom højere på himlen, at fortsætte
den friere tilværelse ud ad landevejen.
Viste det sig hvilket også skete at en »oppasser«
havde både lyst og ejede evne til, selv under disse
forhold, fortsat at ofre sig for patienterne, var der en
mulighed for direktionen til at knytte den enkelte
nærmere til anstalten. Han blev da »fast ansat« og fik
lov til at bo udenfor afdelingen, måske endda udenfor
anstalten. Det var dog kun et meget begrænset antal,
der kunne få disse fordele. Lønnen for sådanne fast
ansatte var ca. 40 kroner pr. måned. Ikke meget at
stifte hjem og familie på.
Med de tanker, der vandt mere og mere tilslutning,
om at hospitalisere anstalterne, kunne man heller ikke
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undgå at beskæftige sig med personalets forhold.
Til en anstalt hørte måske et opsynspersonale, men
til et hospital hørte et plejepersonale. Og så opstod
problemet: Hvorledes får man det bedst egnede plejepersonale til et specielt sindssygehospital?
Meningerne herom var stærkt delte på daværende
tidspunkt, og det kan nok synes påfaldende i dag
godt 50 år senere og på baggrund af den nu standende
diskussion om tilrettelæggelsen af plejepersonalets
praktiske og teoretiske uddannelse, at erfare om de
dengang blandt sagkyndige delte synspunkter om
dette spørgsmål.
En fløj indenfor sagkundskaben holdt på, at man
straks burde gå over til at anvende hospitalsuddannede sygeplejersker i så stor udstrækning, som det
måtte anses for forsvarligt! Andre deriblandt læger,
der levede livet inde på anstalterne i kraft af deres
gerning der og ikke mindst overlægerne, holdt på, at
man til en så speciel form for sygepleje også måtte
have et specielt uddannet personale, hvilket man efter deres opfattelse bedst fik, når hvert hospital selv
udvalgte sit plejepersonale og derefter gav det den
fornødne uddannelse. Reglerne for denne uddannelse
skulle selvsagt være fælles for alle hospitaler. Lønnen
måtte være således, at hospitalerne måtte kunne regne
med så stor tilgang til disse stillinger, at man kunne
udvælge de bedst egnede og udskille de mindre egnede, hvorved man efterhånden ville blive i stand til
at samle et dygtigt og velegnet plejepersonale. .
Det blev den sidstnævnte anskuelse, der blev afgørende ved den endelige bestemmelse, selvom der også
blev givet anderledes tænkende indrømmelser.
Ved den store reform i 1911, som loven af 13. maj
om ordningen af plejeforholdene ved Statens Sindssygehospitaler blev, bestemtes det bl. a. i .
§2
Sygeplejen ved de nævnte hospitaler udføres af det
under lægerne stående plejepersonale, bestående af:
Overplejere, Overplejersker; Natoverplejersker, Plejeassistenter, Sygeplejersker, Plejere og Plejersker.
§3
Ved hospitalerne må i fremtiden ingen ansættes i nogen af de i § 2 nævnte stillinger som ikke har erhvervet almindelig uddannelse i sygepleje eller er særlig
teoretisk og praktisk uddannet i sindssygepleje og
har bestået en prøve heri o.s.v.
§ 4 hedder det bl. a.
Der tilkommer plejere og plejersker 3 halve og 1 hel
fridag om måneden (natplejepersonalet 2 frinætter)
samt 14 dages årsferie.
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For plejepersonalet fastsættes følgende lønninger:
Overplejere………….1400-1800 kroner årlig
Overplejersker………1000-1400
Plejeass…………….. 700-1000
Sygeplej…………….. 500- 800
Plejere (gifte)……….. 700- 900
Plejere (ugifte)……… 450- 650
Plejersker…………… 350- 500
Hertil kommer for hele plejepersonalet fri forplejning
eller erstatning herfor. Plejepersonalet ansættes af
overlægen ved kontrakt.
Unægteligt forenklede og ukomplicerede tjenestetids- og lønningsbestemmelser i forhold til de nugældende, om man så vil kalde det en fordel.
Denne lov nr. 106 af 13. maj 1911 blev absolut skelsættende i dansk sindssygepleje. Med den blev staven
brudt over anstalterne og opsyningspersonalet.
I stedet blev sat Statens Sindssygehospitaler og disse
hospitalers plejepersonale.

Organisationens begyndelse
og forbundets stiftelse

A. P. Andersen,
Århus-foreningens første formand 1909
Den første af de foreninger, der nu hører ind under
forbundet som selvstændig afdeling, blev stiftet allerede i 1909 af det daværende opsynspersonale ved
sindssygeanstalten i Århus, under navnet:
»Fagforeningen for opsynspersonalet ved jydske
asyl”. Der indmeldtes straks 30 opsynskarle og piger. Og som første formand valgtes barber A. P.
Andersen. Foreningen havde store vanskeligheder at
kæmpe imod. Opsynspersonalets nærmeste foresatte,
inspektøren, var mest tilbøjelig til, ved en større udrensning blandt de ivrigste af foreningens tilhængere,
at forsøge at kvæle foreningen i starten.
Overlægen derimod så vel, at det også for hospitalets ledelse kunne have sin fordel at kunne forhandle
med en repræsentant for hele personalet fremfor med
hver enkelt.
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Heller ikke kollegerne var alle lige begejstrede for
denne fagforening, men da det så mest sort ud for de
trofaste, fik de en uventet støtte, der gav dem fornyet
tro på fremtiden og på sagens betydning, idet den
daværende hospitalspræst, nu afdøde pastor Geert
Jørgensen, Vejlby, i kraft af sin sociale indstilling,
så, hvilken betydning en sådan organisation kunne
få for det i alle måder dårligt stillede personale, blot
den kom over de første vanskeligheder.
Han gik til bestyrelsen og anmodede om at blive medlem. Man så fra bestyrelsens side, at det var en hjælpende hånd, der blev rakt imod foreningen, og man
havde igennem årene en udmærket støtte i præsten.
Først i 1913 kom det store gennembrud for organisationstanken blandt personalet. Der blev dette år
stiftet foreninger på de tre andre hospitaler, nemlig
i Viborg, Vordingborg og Middelfart.
Den 9. august 1913 mødtes repræsentanter fra de forskellige foreninger til møde i Middelfart. Mødet var
indkaldt af nu afdøde Åge Nielsen, senere Bangsø,
Århus, og på hans foranledning stiftedes forbundet.
Mødets repræsentanter konstituerede sig som midlertidig hovedbestyrelse, med Åge Nielsen som formand. Man udarbejdede lovudkast, og efter at disse
var forelagt og godkendt af de forskellige afdelingers
medlemmer, og efter at der var valgt repræsentanter
til hovedbestyrelsen, samledes denne til sit første
egentlige møde i Århus den 26. november 1913.
Formand blev A. C. Andersen, Århus, og den øvrige
hovedbestyrelse kom til at bestå af N. C.. Nielsen,
Viborg, Johannes Hansen, Vordingborg, N. P. Larsen,
Middelfart, og Åge Nielsen, Århus.
Der blev vedtaget love, samt et andragende til justitsministeriet med krav om et ugentligt fridøgn, 8
timers arbejdsdag, 14 dages ferie, samt højere lønninger og pligt for hospitalerne til at yde de ugifte
plejere kost og logi til den af ministeriet fastsatte
godtgørelse herfor.
På det første ordinære hovedbestyre.1sesog delegeretmøde d. 5. april 1914 kunne formanden meddele,
at andragendet om revision af plejeloven af 1911
havde været tilstillet alle overlægerne til anbefaling,
uden at disse dog mente, at de anførte krav kunne
gennemføres af hensyn til de økonomiske konsekvenser, det ville få.
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Pastor Geert Jørgensen.
Vejlby

Age Bangsø, Arhus,
der gjorde det forberedende arbejde til forbundets start og senere
tog initiativ til Plejerbladets oprettelse og
var dets første redaktør

På dette møde vedtog man iøvrigt at indsende et
andragende til ministeriet om at få et uniformsreglement.
Betegnende for forbundets økonomi og hele driftsmulighed i de første vanskelige år, er nok også en beslutning på hovedbestyrelsens møde i 1916. Man
drøftede offentliggørelse af forbundets årsregnskab
i Plejerbladet, der var udkommet fra året i forvejen
og derfor i sig selv belastede økonomien ret stærkt.
Offentliggørelsen i bladet ville koste 10 ti kroner og
måtte derfor opgives.

På den ordinære kongres i Nykøbing S j. 1918 skiftede forbundet første gang formand.
Det blev plejer E. P. Riishøj, Århus, der valgtes. Arbejdsopgaver var der nok af, og desuden blev Riishøj
medlem af en af justitsministeren ned. sat kommission til overvejelse af forskellige spørgsmål om ordning
af plejeforholdene ved statens sindssygehospitaler.
Blandt disse arbejdsopgaver for kommissionen var
netop en hel række af de spørgsmål, som forbundet
tidligere havde fremsat ønske om en løsning af, f.

Forbundets første delegeretmøde i Vordingborg 1914. øverste række fra venstre: Fuglsang, Bangsø, A. C.
Andersen, P. Iversen, Carl Petersen. Nederste række: P. Madsen, J. H. Olsen, Johs. Hansen, N. P. Larsen.
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A. C. Andersen, Arhus, forbundets
første formand 1913-18
eks. forkortelse af den daglige arbejdstid med indtil
3 timer, tilståelse af en hel ugentlig fridag, samt indførelse af ensartet forplejning for funktionærerne og
indførelse af et unifom1sreglement.
Fra 1. maj 1919 blev der gennemført nye tjenestetidsregler for tjenestemændene i civiletaterne, hvorved
disse i udstrakt grad opnåede 8 timers daglig tjeneste,
en ugentlig fridag, samt ret til overtidsbetaling.
Da vore tjenestetidsregler stadig var under overvejelse i nævnte kommission, fremsatte forbundet henstilling om, dels at kommissionen måtte fremskynde sit
arbejde, dels at den ugentlige fridag blev gennemført
snarest, evt. uden at afvente kommissionsarbejdets
afslutning. Dette sidste viste sig hurtigt umuligt, og
forbundet indsendte derfor 1. november 1919 et andragende til justitsministeriet om, at der blev tilstået
plejere og plejersker overtidsbetaling for udført tjeneste udover 208 timer pr. måned a 30 dage med en
ugentlig fridag, altså 8 timers daglig tjeneste.
Ministeriet sendte dette andragende til erklæring ved
de lokale direktioner. Disse gør i besvarelsen gældende, at løsningen af spørgsmålet om arbejdstiden,

ved udbetaling af overtidsbetaling, vil være uheldig,
da plejepersonalets løn derved i uforholdsmæssig
grad drives op over de faguddannede, overordnede
sygeplejerskers løn, men da vanskelighederne ved at
skaffe brugbart personale for tiden er meget store og
en virkelig indskrænkning af arbejdstiden derfor vanskelig eller umulig at iværksætte i nærmeste fremtid,
vil overtidsbetalingen formentlig trods de vægtige
principielle indvendinger, der kan rejses imod den,
være den eneste farbare vej.
Ved skrivelse af 5. december 1919 meddeler justitsministeriet til forbundet, at det under samme dato
bemyndiger hospitalernes direktioner til at indføre en
ugentlig fridag for de ved samtlige hospitaler ansatte
plejere og plejersker, samt at antage det dertil fornødne personale. Kun ca. tre måneder senere, den
24. marts 1920, afgav den omhandlede kommission
sin betænkning til justitsministeren og foreslår heri
bl. a., at tjenestetiden for plejerpersonalet gradueres
i 3 normer på henholdsvis 208, 234 og 260 timer pr.
måned a 30 dage med en ugentlig fridag. Dog skal
norm a 208 timer kun gælde for plejere med egen
husholdning, og som har tjeneste på de mere vanskelige afdelinger, mens øvrigt personale på samme eller
tilsvarende afdelinger skal have 9 timer, (norm b.).
På mindre vanskelige afdelinger foreslås tjenesten
henført til norm c. 10 timer, dog for plejere, der fører
egen husholdning, 9 timer.
Ligeledes udtalte kommissionen sig for ensartet forplejning.
Denne betænkning blev modtaget med glæde af personalet, selvom det ikke helt var, hvad man havde stillet forslag om, men alene det, at der blev sat bestemte
grænser for tjenestetiden, ansås for en stor fordel;
noget sådant havde man ikke kendt før. Man så med
forventning hen til den dag, det blev gennemført.
Det skulle dog snart vise sig, at denne betænkning,
som det jo kun var, skulle få en lang vej, inden de
deri indeholdte og hårdt tiltrængte forbedringer blev
bragt i hus.

E. P. Riishøj, forbunds formand 1918
til sin død i 1925
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Lov
Angaaende

Oprettelsen af en Helbredelsesanstalt for Sindssvage i
Østifterne, med Undtagelse af Staden Kjøbenhavn
Eremitagen, den 20de August 1853
Kjøbenhavn.
Trykt i det Shuldiske Officin
GRAFIK: VÅBENSKJOLD
Vi Frederik den Syvende,
Af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og
Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.
Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke Stadfæstet følgende Lov:
§ 1
For Sjællands Stift, med undtagelse af Kjøbenhavn, samt for Fyens og Lollands-Falsters Stifter skal oprettes
en Helbredelsesanstalt for Sindssvage, beregnet paa et Antal af 120 Syge. Anstalten bliver i øvrigt at opføre
saaledes, at den, naar det i Tiden maatte anses fornødent, kan sættes i passende forbindelse med en Anstalt
til Ophold for omtrent det dobbelte Antal uhelbredelige Sindssvage.
§ 2
De Pengesummer, der maatte medgaae til Erhvervelse af Byggegrund, Gaards- og Havepladser og det Jordtillæg, der maatte findes hensigtsmæssigt, til de fornødne Bygningers Opførelse, Indretning og Forsyning med
Inventarium, og hvad der ellers maatte behøves, for at sætte Anstalten i tilbørlig Stand, forflydes af Statskassen, men forrentes med 4 pct. Og tilbagebetales efterhaanden i Terminer, som af Kongen nærmere fastsættes,
af de vedkommende Provinser efter en særskilt Ligning, saaledes at Kjøbstæderne, dog med Udelukkelse
af de Bornholmske, bidrage 1/8 og Amtsrepartitionsfondene 7/8. Det Forhold, hvori de enkelte Kjøbstæder
skulle deeltage i Udredelsen af den viste paahvilende Ottendedel, bestemmes efter Folkemængden, og Ligningen i hver Kjøbstad skeer igjen paa Indvaanerne efter Formue og Vilkaar. Af det paa Amtsrepartitionsfondene faldende samlede Beløb udreder Bornholms Amtsrepartitionsfond 1/24, medens de 23/24 fordeles
mellem de øvrige Repartitionsfonde i Forhold til det under ethvert af dem hørende Hartkorn, hvorved Skovog Mølleskyld regnes halvt mod Ager og Engs Hartkorn.
Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
Givet paa Vort Slot Eremitagen, den 20de August 1853.
Under Vor Kongelige Haand og Segl

Frederik R.
W. Scheel
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Anvisning

for

Opsynsfolkene
ved
Sindssygeanstalten ved Aarhus
Aarhus
Laurits Bechs Bogtrykkeri
1905
§ 1.
Opsynsfolkene antages og afskediges af Overopsynet, som er deres nærmeste foresatte, af hvem de anvises
til deres forretninger, og til hvem de har at henvende sig i alt, hvad der angaar Tjenesten. Overopsynet og
Lægerne skylder de uvægerlig lydighed.
§ 2.
Opsynsfolkenes Forretninger bestaar dels i Tilsyn med og pasning af Patienterne, dels i Husgerning.
De skal overtage Tjenesten, i hvilken Afdeling af Huset og hos hvilke Patienter det forlanges.
§ 3.
I den Afdeling, hvor de ansættes til Tjeneste, skal de besørge den indre Husgerning, holde Værelser, Gange,
Trapper og Latriner i ordentlig og renlig Stand, rede Sengene, sørge for Varmen og Uluftningen, hente Mad,
dække Bord, vadske op, tænde og slukke Gassen o.s.v., og i det hele overholde den foreskrevne Orden, saavel med hensyn til Tjenesten i Huset som med Hensyn til det, der betros dem af Anstaltens eller Patienternes tøj og andre Ejendele.
Ved deres daglige Forretninger skal de samvittighedsfuldt rette sig efter Overopsynets nærmere Forskrifter.
De maa ikke forlade deres Afdeling uden i Tjenestens Medfør eller med Overopsynets Tilladelse.
§ 4.
Til Bistand ved deres Forretninger maa de ikke benytte andre Patienter end dem, som Overopsynet hertil
anviser dem. Hvad der udtrykkelig er paalagt dem selv at gøre, maa aldrig overlades til Patienterne.
§ 5.
Opsynsfolkene fører det nærmere Tilsyn med de dem betroede Patienter, deres Levemaade, Beskæftigelse
og øvrige forhold. De skal paase, at Patienterne klæder sig ordentlig af og paa og ikke forsømmer den daglige Renlighed. Dem, der ikke kan hjælpe sig selv i saa henseende, skal de yde fornøden Bistand. I det hele
skal de holde Patienterne rene og nette til enhver Tid og ikke undslaa sig for nogen dertil hørende Forretning, som Patienten enten mangler Sans for eller Evne til selv at udføre. Urenlige Patienter skal vadskes og
rengøres, saa ofte de har forurenet sig.
§ 6.
Ved Maaltiderne skal de sørge for, at hver Patient faar, hvad der tilkommer ham, og paase, at det hele gaar
til med Nethed og Anstændighed. Kan en Patient ikke spise uden Hjælp, skal Opsynsfolkene yde ham den
Bistand, hvortil han trænger, før de forsyner sig selv, og ikke uden særlig Tilladelse lade ham vente, indtil
de selv har spist.
Det maa ikke tillades Patienterne at gemme Levninger for siden at spise dem. Selvfølgelig er dette heller
ikke Opsynsfolkene tilladt.
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§ 7.
De Patienter, for hvem der er foreskrevet Sygekost eller anden særlig Diæt, maa der ikke gives anden Mad
eller Drikke end den foreskrevne.
Naar Patienterne skal bruge Medicin, maa opsynsfolkene give dem den punktlig paa foreskreven Tid og
Maade og ikke overlade dem selv at tage den. Medicinen forvares saaledes, at Patienterne ikke har Adgang
til den.
§ 8.
Naar Patienterne er i Gaarden eller Spadserehaverne, skal Opsynet ligesaavel som i Stuerne være blandt dem
for at have Øje med, spadsere med dem, der ikke selv vil gøre sig bevægelse, og paase, at de ikke griser sig
til eller hengiver sig til andre Unoder.
§ 9.
De Patienter, som skal arbejde, skal Opsynsfolkene tilholde til Flid og Stadighed og yde den fornødne Anvisning og Hjælp ved Arbejdet, ligesom de ogsaa efter Omstændighederne selv skal tage del i dette og ved
deres eget Eksempel anspore de syge til Flid. Nogen Afvigelse fra den reglementerede Dagsorden, enten
med hensyn til Arbejde eller i andre henseender, maa de ikke paa egen haand tilstede.
Naar de færdes udenfor Anstalten med Patienterne, maa de ikke føre dem paa andre Veje og Steder, end de,
der er dem anviste, og kommer de ved saadanne lejligheder i Berørelse med fremmede, skal de sørge for, at
Patienterne ikke bliver Genstand for utidig Nysgerrighed.
§ 10.
Opsynsfolkene skal gøre de Patienter, som er dem tildelte, til Genstand for deres stadige Opmærksomhed.
De skal til enhver tid kunne gøre rede for, hvor hver af deres Patienter befinder sig, og hvad han tager sig for.
De skal omhyggeligt iagttage dem saavel med hensyn til Søvn og Vaagen, Spisen, Drikken og Aabning, Bevægelser, Stillinger og fagter som med Hensyn til deres Ytringer og Opførsel og ved første Lejlighed melde
det til Overopsynet eller efter Omstændighederne til Lægerne, saafremt de bemærker noget usædvanligt.
Selv tilsyneladende Ubetydeligheder maa de i denne Henseende lægge mærke til, og forefalder der noget,
som de skønner at være betænkeligt, skal det øjeblikkelig meldes.
§ 11.
De skal sørge for, at Patienterne ikke tilføjer sig selv eller andre Fortræd eller gør Skade paa Anstaltens
Ejendele. De skal i saa henseende passe paa, at de syge ikke noget Steds gemmer saadanne Ting, som dertil
kan bruges, og navnlig ved Sengetid undersøge deres Klæder og levere Overopsynet hvad de af denne Natur maatte finde. Ligeledes skal de paase, at Patienterne ikke i dette eller andre Øjemed gemmer det daglige
Husgeraad, og derfor sørge for, at Ting, som ikke stadig skal befinde sig i Opholdsværelserne, igen henlægges paa deres rette Plads, saasnart de er brugte, samt at Patienterne ikke kommer paa Steder, hvor de kan
sætte sig i Besiddelse af sligt. Efter hvert Maaltid eftertælles de benyttede Knive og Gafler. Det maa ikke
overlades til Patienterne selv at fyre i Kakkelovnen, og Tændstikker maa ikke gives dem.
§ 12.
Kommer en Patient til Skade, selv om det er ubetydeligt, og hvad enten det sker ved Uforsigtighed eller ved
Overfald af andre Patienter, skal det straks meldes til Overopsynet. Ligeledes naar Patienterne ødelægger
deres Klæder eller noget af Anstaltens Inventarium, eller naar de tilføjer Huset nogen Overlast.
§ 13.
Til Forebyggelse af Uordener og navnlig Undvigelser, skal Opsynsfolkene paase, at Patienterne ordentligvis forbliver i deres Afdelinger og ikke kommer paa Steder, hvor de intet har at bestille. Alle Døre, Vinduer
og Gemmer, som ikke skal være aabne, skal til enhver tid holdes laasede. Opsynsfolkene maa aldrig lægge
deres Hovednøgler fra sig, men skal forvare dem paa deres Person.
Bortgaar en Patient, skal det straks meldes til Overopsynet.
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§ 14.
Det er Opsynsfolkenes Pligt at forhindre alt Utilladeligt Samkvem af Patienterne med hverandre indbyrdes
eller med andre. De maa ikke paa egen Haand besørge Breve, Ærinder eller Kommissioner for dem, heller
ikke besørge Breve, Bud, Fødevarer eller deslige til patienterne fra Personer udenfor Anstalten. Skrivematerialer, Tobak o.s.v. maa ikke gives Patienterne uden udtrykkelig Tilladelse, og de maa ikke forsynes med
andre Bøger og Blade end dem, der hører Anstalten til.
§ 15.
Opsynsfolkene har af egen Magtfuldkommenhed intet over Patienterne at befale, ligesaalidt som de bør føje
disse i Forlangender, der enten strider mod den almindelige Orden eller mod det, som ellers er dem paalagt.
De vil altid kunne gøre Regning paa at blive understøttede, saavel fra Overopsynets som fra Lægernes Side,
naar de i Tjenestens medfør høfligt og venligt tilholder Patienterne at gøre eller undlade noget; men de maa
aldrig tiltale disse haardt eller foragteligt, aldrig tilsidesætte den høflighed og Opmærksomhed imod dem,
som de kan have Fordring paa, aldrig skræmme dem eller drille dem, være sig med Ord og Miner, aldrig
udle dem eller lade dem deres Sindssygdom høre. Udtryk som ”gal”, ”tosset”, ”forrykt”, ”vanvittig” eller
deslige maa ikke bruges til eller om Patienterne, og disse maa ikke benævnes med Øgenavne efter deres
forvirrede Ideer.
§ 16.
Opsynsfolkene skal bestræbe sig for at vinde Patienternes Hengivenhed og Tillid ved at vise dem oprigtig
Velvilje, ved et ligefremt og tillidsfuldt Væsen og ved en fornuftig Omgang. De maa hverken forsøge at
indbilde dem noget, som ikke kan holdes, eller smigre dem ved at snakke dem efter Munden, fortælle dem
nyt eller føre Sladder til dem, hjælpe dem at skjule noget eller paa anden Maade at overtræde de bestaaende
Forskrifter; og da Patienterne ofte er mistænksomme, maa Opsynsfolkene omhyggelig vogte sig for alt, hvad
der kan give denne Tilbøjelighed Næring.
I de Tvistigheder, som maatte opstaa mellem Opsynsfolkene indbyrdes, maa Patienterne aldrig drages ind.
§ 17.
Patienternes Særheder og Urimeligheder saavel som den Lyst, de under Tiden viser til at gøre fortræd, beror
paa de Luner og Indbildninger, som deres Sygdom medfører. De formaar kun til en vis Grad at beherske sig
selv, og deres Tale, Opførsel og Væsen er ikke at betragte som Udtryk for deres naturlige Tænkemaade og
Sindelag. Opsynsfolkene maa derfor aldrig glemme, at de har med syge at gøre, der har krav paa Overbærenhed og Medlidenhed. De maa ikke lade sig opirre af Patienternes Vanskelighed eller selv af Skældsord
og tilsyneladende Ondskab, heller ikke derved lade sig afholde fra at yde dem den sædvanlige velvillige
Pleje og endnu mindre nedlade sig til Skændsmaal og Trusler; men de bør ved at udvise Selvbeherskelse,
Besindighed og Sagtmodighed ligeoverfor Patienterne sikre sig deres Agtelse. Derved vil de erhverve et
Herredømme over dem, hvorved de kan blive i Stand til at dæmpe mangt et Udbrud af Heftighed og i det
hele virke velgørende paa dem. At straffe Patienterne, det være sig paa denne eller hin maade, maa de under
ingen Omstændigheder tillade sig.
§ 18.
Opsynsfolkene maa aldrig søge at faa Patienterne til at tale om deres forkerte Forestillinger og endnu mindre forlede dem til at handle overensstemmende med disse eller til paa anden Maade at gøre sig latterlige.
Naar Patienterne af sig selv taler forvirret eller fremsætter fornuftsstridige Paastande, bør Opsynsfolkene
bestræbe sig for at undgaa al Diskuteren og søge at lede deres Tanker hen paa andre Genstande eller høre
stiltiende paa dem.
§ 19.
De sindssyge miskender ikke sjelden baade sig selv og andre paa saadan maade, at deres Ytringer kan give
Anledning til mangehaande Misforstaaelser. Derfor maa Opsynsfolkene vogte sig for at fæste Lid til, hvad
ondt de kan fortælle om andre, eller hvad Beskyldninger de kan gøre mod sig selv. Hvad de af Patienternes
Ytringer og Opførsel kan formode enten om de syges egne eller om andres Forhold, bør paa det strengeste
86

100 års jubilæum 2009

forties for alle andre end deres Foresatte; selv til det øvrige Personale i Anstalten er det utilladeligt at tale
om sligt. I det hele bør Opsynsfolkene aldrig udenfor Anstalten fortælle Historier om Patienterne eller om,
hvad der passerer med disse.
§ 20.
Naar en Patient bliver ustyrlig eller truer med Voldsomheder, maa Opsynsfolkene ikke tage sig selv til Rette,
men med Rolighed, Godmodighed og Fasthed forsøge at bringe ham til Fornuft. Gaar han alligevel over til
Haandgribeligheder, eller vil han paa anden maade gøre Fortræd, skal de indskrænke sig til paa den lempeligste maade at hindre ham i hans Forehavende, indtil Overopsynet eller Lægerne kan hentes.
§ 21.
Naar Opsynsfolkene ikke har Forretninger andet Steds, skal de, forsaavidt det ikke er bestemt anderledes
i visse Afdelinger, altid opholde sig imellem Patienterne, saavel naar disse er inde, som naar de er i Gaardene.
§ 22.
Opsynsfolkene maa ikke modtage Foræringer af Patienterne og ikke uden særlig Tilladelse lade disse arbejde for sig.
De skal selv nøjes med kost, de faar af Anstalten. Det er ikke tilladt at bringe Føde- eller Drikkevarer ind
i Huset, og levninger maa ikke sendes ud af Anstalten. Tobaksrygning under den daglige Tjeneste mellem
Patienterne er ikke tilladt.
§ 23.
Opsynsfolkene skiftes efter en bestemt Orden til at have Frihed en halv dag ad Gangen. Paa disse dage maa
de gaa ud efter endt Middagsspisning og Opvaskning, men skal atter indfinde sig inden kl. 10½ om Aftenen,
naar der ikke undtagelsesvis er indrømmet længere Udgangstilladelse. I saa Fald skal de hos Overopsynet
have Udgangsseddel, der afleveres i Porten ved Hjemkomsten.
Før de gaar bort, og naar de kommer tilbage, skal de aflevere og hente deres Hovednøgle hos Portneren. Det
er dem ikke tilladt at gaa bort eller komme hjem. Det er dem ikke tilladt at gaa bort eller komme hjem ad
andre veje end gennem Hovedporten.
Ønsker de Frihed til andre Tider, skal de derom henvende sig til Overopsynet, der ogsaa bestemmer, om
og hvor længe de kan modtage Besøg, hvilket kun maa finde Sted paa Venteværelserne, ikke i Patientlokalerne.
§ 24.
Forseelser af Opsynsfolkene kan, naar Overlægen dertil finder Anledning, straffes enten ved at nægte vedkommende Tilladelse til at gaa ud den paafølgende Fridag eller ved Mulkt, hvis beløb fradrages i deres Løn.
Befindes nogen at have slaaet, drillet, udskældt eller paa anden Maade behandlet en patient ilde, eller han
opsætsig mod Overopsynet eller Lægerne, maa han gøre Regning paa straks at blive afskediget.
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Almindelig Instruks
for
Plejepersonalet ved
Statens Sindssygehospitaler.
Forkortelser:
Pl. = Plejerske, Plejer og Plejeelev
Overpl. = den nærmeste Foresatte, hvad enten det er Overplejer, Oversygeplejerske, Afdelingssygeplejerske
eller Sygeplejerske
§ 1. Plejepersonalet bestaar af Plejere, Plejersker og Plejeelever.
Plejeeleverne ansættes af Overlægen ved Kontrakt.
§ 2. Eleven skal overvære de Forelæsninger, Eksaminatorier og praktiske Øvelser, der afholdes paa Hospitalet. Eleven er derhos pligtig efter Hospitalets Anvisning at følge Aftenskoleundervisning eller anden tilsvarende Undervisning i Dansk, Skrivning og Regning. Elever; der kan dokumentere at have en videregaaende
Skoleuddannelse end Folkeskolens, f. Eks. gennem Diakonuddannelse, kan ,dog af Hospitalet fritages for at
deltage i Undervisning i nævnte Skolefag. Medens der ikke finder en egentlig Karaktergivning Sted indenfor Undervisningen i de nævnte Skolefag, gives der Eleverne Karakterer for deres Præstationer m. v. saavel
i den praktiske Tjeneste som ved den teoretiske Undervisning. Karakterskalaen er:
ug = 6, ug÷ = 5 ²/³, mg+ = 51/³, mg = 5, mg÷ = 4 ²/³, g+ = 4 1/³, g = 4, g÷ = 3 ²/³, tg+ = 3 1/³,
tg = 3, tg÷ = 2 ²/³, mdl.+ 2 1/³, mdl. = 2, mdl.÷ = 1 ²/³, slet+ = 1 1/³, slet =1.
For efter mindst 1 Aars Elevtid, hvori Eleven skal have deltaget i Undervisningen, heri Aftenskoleundervisning, at kunne indstille sig til Prøven i Sindssygepleje, maa Eleven i Aarskarakter i Gennemsnit have
mindst 4.
For at bestaa Prøven i Sindssygepleje kræves mindst en Gennemsnitskarakter af 4, hvorved bemærkes, at
der gives Karakterer for følgende Præstationer: Anatomi og Fysiologi, Sindssygelære, Praktisk Prøve og
Tjenesteforhold.
Har en Elev efter 2 Aars Uddannelse ikke bestaaet Prøven, maa Vedkommende kun med Direktoratets Billigelse forblive paa Hospitalet.
Elevtiden er at opfatte som en Prøvetid, i hvilken en gensidig Opsigelsesfrist af 1 Maaned er gældende, regnet fra den sidste i en Maaned.
Ansættelse i Tjenestemandsstilling som Plejer eller Plejerske er betinget af, at den paagældende er fyldt 24
Aar og har gennemgaaet mindst 2 Aars Aspiranttjeneste.
§ 3. Pl. er underordnede ikke blot Overplejepersonalet, men ogsaa Afdelingssygeplejersker og Sygeplejersker.
Under disses Ledelse maa de udføre deres Gerning, saavel efter den be- staaende Husorden som efter de her
givne almindelige Forskrifter, tage mod den Belæring, som ydes dem af deres Overordnede, med Villighed og
Punktlighed udføre det Arbejde, disse paalægger dem, og søge Underretning hos dem, naar de er i Tvivl om
noget vedrørende Patienterne, Tjenesten eller andre Forhold paa Hospitalet. Paa Hospitalets Grund udenfor
Patientlokalerne er Personalet endvidere de af Hospitalsforvalteren trufne Bestemmelser undergivne.
§ 4. Pl. maa gøre Tjeneste i hvilken Afdeling af Hospitalet og hos hvilke Patienter, Overpl. efter Overlægens
Ordre bestemmer. De er forpligtede til at gøre særlig Tjeneste ud over den sædvanlige Tjenestetid, Dag eller Nat, og skal, naar Nattjeneste fordres, ligesom Natplejepersonalet i det Hele, om Dagen lægge sig til at
sove paa den foreskrevne Tid.
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§ 5. I Tjenestetiden skal Pl. være iført den dem af Hospitalet tildelte Tjenestedragt, ved hvilken det ikke er
dem tilladt paa egen Haand at foretage nogen Forandring, ligesom Benyttelse af andre Hospitalet eller Patienterne tilhørende Beklædningsgenstande er strengt forbudt.
I Tjeneste indendørs maa kun benyttes Læder- og Lærredsfodtøj.
§ 6. Pl. maa erindre, at de Sindssyge, hvis Pleje er dem betroet, hører til de Patienter, som det er vanskeligst
og mest trættende at omgaas. Der maa derfor stilles ganske særlige og store Krav til PI. i Retning af Taalmodighed, Selvbeherskelse og Menneskekærlighed.
De bør bestræbe sig for i deres Optræden overfor Patienterne altid at være venlige og rolige; selvom en Patient kan være nok saa trættende eller irriterende, maa de aldrig lade sig paavirke heraf, idet de maa erindre,
at det er syge Mennesker, de har at gøre med, og at disse som oftest ikke kan gøre ved, hvad de siger eller
foretager sig.
Da det gælder om at faa de syge til at falde saa meget som muligt til Ro, maa Pl. som Regel ikke tale med
dem om deres forkerte Ideer, i alle Tilfælde aldrig foranledige, at de udtaler sig om dem, eller ved Modsigelse eller Drillerier ægge dem til mere og mere at komme frem med dem. De bør tværtimod søge at slaa
det hen og lede deres Tanker hen paa andre Ting.
For at de Syge ikke skal miste Troen paa Pl., maa de aldrig narres, og saafremt Pl. ikke mener at burde give
dem ærligt Svar, bør de henvises til at spørge Lægerne. Pl. bør derfor ogsaa i alle Henseender foregaa de
Syge med et godt Eksempel.
Overfor voldsomme Patienter maa de indskrænke sig til det nødvendige og lemfældigste Selvforsvar; i Reglen bør de straks melde det forefaldne til deres Overordnede.
De bør, saa vidt muligt, ikke gaa alene ind til voldsomme eller farlige Syge. De maa aldrig straffe de Syge,
ej heller uden indhentet Tilladelse fra en Læge anvende mekaniske Tvangsmidler, Isolering el. lign.
§ 7. Pl. skal med den største Opmærksomhed iagttage Patienterne, lægge Mærke til deres ytringer og Adfærd, deres Søvn, Appetit, Aabning og Vandladning og altid straks melde til den Overordnede, naar de i
saa Henseende har bemærket noget usædvanligt, samt ligeledes altid melde, hvis en Syg beklager sig over
Smerter eller Ildebefindende, eller de selv skønner, at Patienten ikke er legemlig rask.
§ 8. De maa nøje paase, at Patienterne iagttager Orden og Renlighed med deres Person og Klæder, og hjælpe
dem, der ikke selv kan vaske sig og klæde sig paa.
Selv skal de beflitte sig paa stor personlig Properhed. Deres særlige Opmærksomhed maa de henvende paa
de urenlige Patienter, der skal paamindes og hjælpes saa ofte, det er nødvendigt.
§ 9. Ved Maaltiderne skal Pl. sørge for, at hver Patient faar, hvad der tilkommer ham, eller den særlige Kost,
som er foreskrevet ham, saavel som for Madens appetitlige Anretning.
De maa opmuntre de træge, hjælpe dem, der ikke har Forstand nok til at spise paa rette Maade, og navnlig
sørge for, at Maden er tilstrækkeligt smaat skaaren.
Ved Uddelingen af Forplejningen maa de tilstræbe, at intet unødigt gaar til Spilde.
Efter Maaltiderne skal de tælle og gemme Knive og Gafler, hvor saadanne overhovedet anvendes.
§ 10. Medicin gives nøjagtig paa den foreskrevne Maade, og Beholdningen skal bagefter straks laases inde.
Pl. skal altid, før de giver Medicin, se nøje efter, at det er den rigtige Medicin, og ligeledes se paa, at Patienten tager Medicinen.
Under ingen Omstændigheder maa der gives Medicin, som ikke er foreskrevet, ligesom det ved Uddelingen
maa paases, at Patienten ikke faar Lejlighed til at tilvende sig noget af den for andre bestemte Medicin.
§ 11. Pl. skal sørge for, at de Lokaler, Opholds-, Spise- og Sovestuer, Korridorer, Trapper, Klosetter o. s.
v., som det er dem betroet at passe, altid er ordentlige og rene. De maa hertil ikke benytte Hjælp af andre
Patienter end dem, Overpl. anviser. Er det bleven tilladt nogen Patient at hjælpe dem med Arbejdet inde i
Huset, er Pl. dog ansvarlig for Arbejdets Udførelse.
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§ 12. Forsaavidt Pl. gør Tjeneste mellem arbejdende Patienter, skal de hjælpe og opmuntre dem og i de
foreskrevne Arbejdstider tage Del med dem i Arbejderne for Hospitalet (Haandarbejde, Husgerning, Havearbejde, Værkstedsarbejde o. s. v.), men skal dog samtidig iagttage Patienterne.
Pl. maa ikke lade Patienterne udføre Arbejde til Fordel for sig eller overhovedet sætte dem til Arbejde, som
der ikke er givet Tilladelse til.
Til Arbejde uden for Afdelingerne maa kun de Patienter anvendes, som Overlægen bestemmer.
§ 13. Pl. maa under Arbejdet inde eller ude ikke tabe Patienterne af Syne; de maa stadig være ved Haanden
for at hjælpe og vejlede dem.
Der holdes Tal over de til Arbejdet benyttede Redskaber, og det maa nøje paases, at ingen Patient stikker
noget Slags Redskab til sig.
§ 14. I det hele maa det forhindres, at Patienterne kommer i Besiddelse af eller gemmer Ting, hvormed de
kan gøre sig selv eller andre Fortræd, f. Eks. Knive, Sakse, Glasskaar, Snore, Tændstikker o. l.
Skulde saadanne Ting bortkomme, maa det straks meldes til Overpl.
§ 15. Naar Patienterne opholder sig i Gaardene eller Haverne, skal Pl. følge deres Færd med samme Opmærksomhed, som naar de er inde.
§ 16. Pl. maa holde Tal paa de deres Tilsyn undergivne Patienter og, naar nogen savnes, hurtigst melde det
til Overpl. og for Resten tage de Forholdsregler, som i Øjeblikket er nødvendige og hensigtsmæssige.
De maa aldrig uden yderste Nødvendighed forlade de Patienter, med hvem de skal have Tilsyn, og de skal
da først sørge for at tilkalde en anden.
§ 17. Pl. skal bære deres Nøgler fastgjorte i Kæde eller Baand og maa aldrig lægge dem fra sig eller betro
dem til Uvedkommende eller Patienter. De skal sørge for, at de Døre og Vinduer, som det er paalagt dem at
holde laasede, ikke staar aabne. Fejl ved Laase o. l. skal straks meldes, ligesom en Nøgles Bortkomst straks
anmeldes for Overpl.
§ 18. Pl. skal omgaas Hospitalets og Patienternes Ejendele med fornøden Forsigtighed og skal staa til Ansvar for, hvad der er betroet dem. Om Overlast, der tilføjes Bygninger og Inventar, skal de afgive Melding
til de Overordnede,
De maa ikke ødsle med Vand, Gas, Elektricitet, Ren- gøringsmidler o. a., og de maa i det Hele medvirke til,
at Hospitalet drives med den størst mulige Økonomi.
§ 19. Uden Overlægens Tilladelse maa Pl. ikke under noget Paaskud modtage Nogetsomhelst i Forvaring,
til Laans eller Gave af nogen Patient eller af Andre, enten paa dennes Vegne eller for dennes Skyld, ejheller
uden Overlægens Tilladelse forære Patienterne andet end spiselige Ting, (som f. Eks. Chokolade), Cigarer,
Skraa o. l., ligesaalidt som de maa afkøbe Patienterne nogen af deres Ejendele eller sælge noget til dem.
Penge maa under ingen Omstændigheder betroes Patienterne, og opdages det, at en Patient har Penge hos
sig, skal det straks meldes til Overpl.
§ 20. Det er dem paa det strengeste forbudt at besørge eller lade besørge Breve, Meddelelser eller andre Ærinder, af hvad Navn nævnes kan, fra eller til nogen Patient, hvad enten saadant er til eller fra Nogen udenfor
Hospitalet eller imellem Patienter paa adskilte Afdelinger.
§ 21. Pl. maa ved Besøg til Patienterne ikke give Oplysning om disses Tilstand, men maa henvise til Lægerne.
Heller ikke maa de til Uvedkommende omtale, hvad de erfarer om Patienternes Henliggen paa Hospitalet,
deres Tilstand og Forhold.
§ 22. Private Besøg maa Pl. kun modtage i de dertil anviste Værelser og aldrig i Tjenestetiden eller paa Ho90
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spitalsafdelingerne. Det er dem forbudt i Tjenestetiden at forlade Hospitalet uden særlig Tilladelse af Overpl.,
og da kun i Anledning af uopsættelige Forretninger. .
§ 23. Pl., som har egen Husstand, skal ufortøvet gøre Anmeldelse om Optræden af smitsom Sygdom inden
for denne.
Har de Bopæl uden for Hospitalet, skal Bopælsforandringer ufortøvet anmeldes.
§ 24. Tobaksrygning i Tjenestetiden er forbudt. Spirituøse Drikke maa ikke indføres paa Hospitalsafdelingerne og ikke nydes i Tjenestetiden.
§ 25. Personalet skal saavel paa Hospitalets Grund som udenfor dette vise en rolig og sømmelig Optræden,
svarende til den Stilling, de beklæder.
I Tjenestetiden er Kortspil eller andet Spil forbudt.
§ 26. Pl. skal holde deres Værelse i sømmelig Orden og er ansvarlige for det dem af Hospitalet betroede
Inventar.
De maa ikke henflytte Inventar, derunder Sengeklæder, fra Afdelingen til deres Værelse eller fra et Værelse
til et andet.
Paa Værelserne skal Lyset være slukket senest Kl. 11 Aften, og alle fremmede maa ved dette Klokkeslet
have forladt Hospitalets Omraade.
Passage til og fra Hospitalet maa kun ske ad de dertil anviste Veje, som Regel gennem Hovedporten.
§ 27. Med Hensyn til Fastsættelse af Fridage og Ferier skal Personalet i et og alt rette sig efter den af deres
Overordnede trufne Ordning og kan ikke paa egen Haand foretage nogen Ombytning eller Afvigelse herfra.
§ 28. Nærværende Instruks gælder ogsaa for de uden for det egentlige Plejepersonale ved Hospitalerne ansatte Funktionærer, for saa vidt den efter sit Indhold kan finde Anvendelse paa disse.
§ 29. Af Instruksen skal et Eksemplar straks ved Antagelsen overleveres enhver til Plejepersonalet hørende
mod Kvittering.
Det paahviler saavel det overordnede Plejepersonale som det assisterende Lægepersonale nøje at overvaage, at Instruksen efterleves i alle dens Ord og Punkter, og at indgive Anmeldelse til Overlægen om enhver
Overtrædelse, som maatte komme til deres Kundskab.
§ 30. For Overtrædelse af de her givne almindelige Forskrifter eller af særlige Regler, der er eller maatte
blive givne for de enkelte Hospitaler, vil der, naar ikke Gerningen efter sin Beskaffenhed medfører højere
Straf, blive gjort Ansvar gældende overensstemmende med de i Tjeneste- mandsloven givne Regler.
Alvorlige eller ofte gentagne Forseelser, særlig ilde Behandling af en Patient eller Opsætsighed overfor
Foresatte medfører som Regel Afsked uden Varsel.
Direktøren for Statens Sindssygehospitaler, den 1. Juni 1922.
Brøchner-Mortensen.

S. Sb. Bl. Nr. 86.
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De Sindssyge skal have en bedre Kost.
Et nyt Reglement, der erstatter Margarine med Smør og indfører flere Grøntsager.
Det prøves foreløbigt paa Hospitalerne i Middelfart og Augustenborg.
Gennem lange Tider bar Kosten paa Statens Sindssygehospitaler som bekendt været Genstand for Klager.
Patienterne og deres Paarørende har klaget, og Hospitalernes Personale har ligeledes kritiseret den Mad, der
serveredes for dem. Ikke mindst Plejerstanden har været utilfreds.
Der blev især klaget over, at Kosten var knap tilmaalt, at den var alt for ensformig, at der kun blev serveret
Margarine og saa fremdeles.

Et nyt Kostreglement prøves.
Efter hvad vi erfarer, ser det nu ud til, at den fremsatte Kritik skal bære Frugt, idet Direktoratet for Sindssygehospitalerne forsøgsvis vil prøve et nyt Kostreglement, der er udarbejdet af Professor, Dr. med. Fridericia.
Dette Reglement vil nu fra 1. juli i nogle Maaneder blive gennemprøvet paa to af Hospitalerne, nemlig Middelfart og Augustenborg, og det omfatter efter hvad Kontorchef H. Ammitzbøll i Direktoratet for Sindssygehospitalerne fortæller os saavel Hospitalernes Personale som Patienter.

Smør i Stedet for Margarine og flere Grøntsager.
Den nye Ordning skal efter Forlydende betyde en ret væsentlig Forbedring. Saaledes erstattes Margarine
med Smør, og der indføres langt flere Grøntsager og mere Frugt i Kosten end hidtil.
Hvis det nye Reglement virker tilfredsstillende, er det Hensigten efterhånden at indføre det paa alle Statens
Sindssygehospitaler .
Vi kender ikke Reglementets Enkeltheder, men forhaabentlig maa den Kost, der i Følge dets Bestemmelser
tildeles saavel de Syge som deres Plejere, være af en saadan Art, at den mangeaarige Kritik forstummer. De,
der er henvist til at leve deres Liv bag et Sindssygehospitals Mure, bør have en forsvarlig Forplejning.
92
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Almindelig instruks
for personalet ved
statshospitalerne til behandling af sindslidende
og de dertil knyttede plejehjem.
§ 1.
De ved hospitalerne og plejehjemmene ansatte må stedse have for øje, at institutionernes opgave er helbredelse og pleje af syge.
§ 2.
De bør såvel i som uden for tjenesten søge at beskytte patienterne mod enhver sårende eller nedsættende
omtale og samtidig
virke til, at sindslidelser og nervøse lidelser betragtes på lige fod med andre sygdomme.
§ 3.
Enhver ansat er under strafansvar forpligtet til at iagttage tavshed med hensyn til, hvad han erfarer om patienter på hospital eller plejehjem, såvel om deres tilstand som om deres private forhold !øvrigt. Pårørende
eller andre, der søger oplysning om patienternes tilstand, skal henvises til lægerne.
Tavshedspligten ophører ikke med den pågældendes udtræden af tjenesten.
§ 4.
Foruden de i nærværende instruks givne regler er de ansatte pligtige at efterleve de bestemmelser, der i embeds medfør træffes af det overordnede personale, til hvem de i øvrigt kan og bør henvende sig, når forhold,
der vedrører deres tjeneste, kræver det.
§ 5.
De ansatte må erindre, at sindslidende kan være vanskelige at omgås. Der stilles derfor særlige krav til personalet i henseende til tålmodighed, selvbeherskelse og menneskekærlighed, og de ansatte må under alle
forhold bestræbe sig på overfor patienterne at udvise en venlig og rolig optræden.
Overfor voldsomme patienter må de indskrænke sig til det absolut nødvendige og lemfældigste selvforsvar
og må straks melde det passerede til deres overordnede. Enhver form for afstraffelse af patienterne er selvsagt forbudt; mekaniske tvangsmidler må alene anvendes efter lægernes bestemmelse.
§ 6.
Patienterne må kun deltage i arbejde på patientafdelingerne eller andetsteds i det omfang, det foreskrives af
lægerne eller det overordnede plejepersonale, og arbejde er altid at anse som et led i sygdomsbekæmpelsen.
Patienterne må derfor ikke af personalet betragtes som egentlige medhjælpere, og et selvstændigt ansvar
må ikke overlades patienterne.
§ 7.
Personalet må stedse være opmærksom på, at patienterne ikke tilvender sig genstande, hvormed de kan gøre
sig selv eller andre fortræd, således f. eks. knive, værktøj etc.
Nøgler må altid bæres således, at de ikke kommer patienter eller uvedkommende i hænde.
Samtidig bør det iagttages, at de ikke bæres på en for iøjnefaldende måde, og unødig raslen med nøgler bør
stedse undgås. Den, der åbner en låset dør, har ansvaret for, at den atter lukkes, og for at personer, der ikke
er berettigede dertil, ikke derved lukkes ud eller ind.
Cykler og andre befordringsmidler må ikke henstilles uaflåset på institutionens terræn.
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§ 8.
Det er personalet forbudt at besørge breve eller andre meddelelser fra eller til patienterne, herfra dog undtaget besørgelse af breve m.v. til og fra hospitalets læger eller kontor.
§ 9.
Personalet må ikke modtage gaver og lignende fra hospitalets leverandører eller andre, med hvem de har
forbindelse i tjenstlige anliggender. Personalet bør også i videst muligt omfang undlade at modtage gaver eller lignende fra patienter eller disses pårørende. Arbejdsydelser af patienterne må kun modtages, når
det skønnes at være af helbredsmæssig interesse for den enkelte patient og efter indhentet godkendelse fra
overlægen.
§ 10.
Personalet skal omgås hospitalets og patienternes ejendele med fornøden omhu. Om indtrufne beskadigelser af bygninger eller inventar skal straks ske indberetning til det overordnede personale, der atter må give
meddelelse til hospitalskontoret. Flytning af inventar fra en afdeling til en anden må ske efter tilladelse fra
hospitalsinspektøren.
Der må ikke ødsles med vand, gas, elektricitet, rengøringsmidler og lignende, og ved uddeling af forplejning
må personalet påse, at intet unødigt går til spilde. Personalet må i det hele medvirke til, at hospitalet drives
med den størst mulige økonomi på alle områder.
§ 11.
Støjende selskabelighed på hospitalets område bør ikke finde sted.
§ 12.
Funktionærer, der ikke bor på hospitalet, skal stedse holde dette underrettet om deres privatadresse. De skal
ufortøvet give meddelelse om optræden af smitsom sygdom inden for deres husstand.
§ 13.
Det ved sygeplejen ansatte personale er underordnet oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker og dem,
der i afdelingssygeplejerskers sted leder pågældende afdeling.
§ 14.
Nærværende instruks gælder for alle ved hospitalet (plejehjemmet) ansatte, herunder også time- og ugelønnet personale.
Et eksemplar af instruksen skal mod kvittering udleveres de ansatte ved deres tiltræden af tjenesten.
§ 15.
Nærværende instruks træder i kraft den 1. april 1955, og samtidig ophæves almindelig instruks af 1. juni
1922 med ændringer af 11. juni 1 931 for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler.
Indenrigsministeriet, direktoratet for statshospitalerne,
den 18. februar 1955.
Louis le Maire Ammitzbøll
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Den nye personaleinstruks
AF referatet af afdeling 1’s generalforsamling den
12. april 1955 (»Plejerbladet«s maj nummer, side
62) fremgår, at spørgsmålet om den nye personaleinstruks’s tilblivelse stadig er genstand for diskussion.
Plejeassistent Henry Rasmussen har ved den pågældende lejlighed blandt andet udtalt, at undertegnede
nu som før har ønsket den meget omtalte § 14 strøget, og plejeassistenten retter derefter kritik mod den
fungerende overlæge, som j mit ,fravær har haft med
sagens behandling at gøre i sidste omgang.
Plejeassistentens referat af mit stand. punkt er fuldstændig rigtigt, men over for kritikken af min stedfortræder må jeg bestemt protestere.. Af grunde, som
jeg skal gøre nærmere rede for, mener jeg, at den
fungerende overlæge ikke ret vel har kunnet handle
anderledes, end han har gjort.
Det af direktoratet i august 1954 fremsendte udkast til
ny instruks var meget stærkt revideret, og man kunne
med tilfredshed konstatere, at direktoratet netop havde taget nøje hensyn til de allerfleste af hospitalets
forslag, således at udkastet nu ligefrem kunne siges
på mange punkter at være præget af herværende
samarbejdsudvalgs synspunkter. Alene af den grund
kunne det på forhånd synes rimeligt såvidt muligt at
acceptere udkastet.
Med hensyn til § 14 var hospitalets forslag ganske
vist ikke blevet fulgt, men der var dog sket en ændring af paragraffen. Om denne ændrings værdi
kan der være delte meninger; direktoratet fremførte
gode grunde for ikke at skride til fuld ophævelse af
paragraffen.
Hvorledes disse meninger iøvrigt lå, kunne evt. være
opklaret gennem et nyt samarbejdsudvalgsmøde; men
hertil må for det første bemærkes, at medlemsskab
af udvalget er personligt, og at overlægens stedfortræder derfor ikke har mulighed for at sammenkalde
udvalget; dernæst og dette forekommer afgørende direktoratet sluttede sin fremsendelsesskrivelse med en
henstilling om, at hospitalet måtte tiltræde udkastet
i den foreliggende form, hvorefter tilføjedes: »En
fornyet forelæggelse for de lokale samarbejdsudvalg
skønnes ikke påkrævet, idet man, når hospitalernes
svar herpå er modtaget, vil forelægge udkastet for de
forhandlingsberettigede organisationer«.
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Hospitalet måtte heraf slutte, at yderligere lokal forhandling var overflødig, idet de
implicerede parters interesser på fuldt tilstrækkelig
måde ville blive varetaget af organisationerne. Under
disse omstændigheder finder jeg det berettiget, når
den fungerende overlæge ikke har fundet anledning
til yderligere kommentarer.
For en ordens skyld skal jeg gerne motivere, hvorfor
jeg stadig mener, at det var bedst, om paragraffen helt
blev strøget. Jeg synes for så vidt ikke, at paragraffen
burde kunne give anledning!. til anstød, idet den efter
sin form ikke er rettet mod nogen bestemt gruppe, og
jeg finder også direktoratets begrundelser for ønsket
om paragraffens opretholdelse rimelige.
På den anden side forekommer det mig, at paragraffens eventuelle nyttevirkning er så ringe, at den ikke
kan opveje den irritation, som paragraffen rent faktisk giver anledning til, og derfor synes jeg, det var
bedst, om den kunne blive strøget.
Plejeassistent Peter J .Mortensen har i en artikel om
samme emne (»Plejerbladet«s januarnummer d. år,
med udgangspunkt i det her omtalte punkt, ytret
ængstelse for, at samarbejdsudvalgets virksomhed
kun skal komme til at tjene til »selskabelig underholdning«.
Naturligvis ville det have været mest tilfredsstillende,
om samarbejdsudvalgets forslag var blevet fulgt på
alle punkter. På eet punkt blev de det altså ikke, men
det er jo, hvad der kan ske, når parter med delvis forskelligartede interesser forhandler. Lige så naturligt
ville det måske være at hæfte sig ved, at udvalgets
forslag på alle andre punkter blev fulgt. løvrigt synes
Peter J. Mortensen ved fremsættelsen af den
omtalte bemærkning at have overset den lange række
større og mindre reformer, som udvalgets virksomhed
har givet anledning til.
ERIK STRØMGREN,
overlæge.
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Den nye personaleinstruks
- endnu engang
Det er ikke, fordi jeg nærer noget særligt ønske om
en fortsat diskussion om den nye personaleinstruks,
dels må sagen vel nu betragtes som afsluttet, og dels
er jeg på flere punkter enig med professor, dr. med.
Erik Strømgreen jævnfør indlægget i »Plejerbladet«s
juninummer. Når jeg så sent som på vor forårsgeneralforsamling alligevel bragte spørgsmålet frem, stod
det udelukkende i forbindelse med mine ,tidligere
fremsatte udtalelser om, at i herværende samarbejdsudvalg var vi alle enige om, at omtalte paragraf var
unødvendig og derfor burde fjernes, og den senere af
direktoratet udsendte skrivelse, hvori man bl.a. meddelte, at samtlige hospitaler havde godkendt udkastet
til den nye instruks og med bibeholdelse af den så
stærkt omstridte paragraf. Disse to oplysninger var
jo i høj grad modstridende, men ikke desto mindre
rigtige, og det var af den grund, jeg måtte give en
nærmere redegørelse for, hvorledes et sådant modsætningsforhold kunne opstå.
Professoren godkender da også min fremstilling,
men tager til orde. mod mine kritiske bemærkninger
om den fungerende overlæge. Mine bemærkninger
må nu heller ikke opfattes som en personlig kritik af
overlægens dispositioner i denne sag og her vil jeg
gerne fastslå, at det ikke var dr. Voldby, der på hospitalets vegne godkendte og underskrev instruksen
i den nuværende form, det er derfor heller ikke dr.
Voldbys kendskab til personalespørgsmål, jeg har
draget i tvivl, mine bemærkninger havde faktisk et
mere vidtgående mål, og i særdeleshed var de rettet
mod den tilsyneladende brist, der er i samarbejdet,
de overordnede imellem, og som gav sig så stærkt
udslag netop ved denne sags behandling.
Mig bekendt foreligger der ikke nogen officiel tilkendegivelse af, hvorfor man i direktoratet absolut
skulle have den ,forældede paragraf med i den nye
instruks? At det har været magtpåliggende giver såvel følgeskrivelsen til hospitalerne som den talende
tavshed overfor DHF jo klart udtryk for. Og her må
man vel også søge forklaringen, når professoren
hævder, at man ikke så godt kunne afgøre sagen anderledes her på hospitalet, end man gjorde det, ved
at godkende udkastet.
Efter mit skøn har direktoratet da også grebet dette
spørgsmål forkert an, det begyndte ellers så helt
rigtigt med at lægge opgaven ud til samarbejdsud96

valgene, men man burde have ladet udkastet færdigbehandle af disse udvalg, eller eventuelt have
oversendt det til hovedudvalget. Nu tog juridiske embedsmænd derinde i direktoratet sagen i deres hånd,
næsten som en slags vi alene vide demonstration og
berøvede udvalgsmedlemmerne ansvaret og glæden
af et godt og velovervejet stykke arbejde, der uden
at fornærme en hel stand’, kunne have blevet til gavn
for alle parter.
Henry Rasmussen.

Som bekendt har vi fået ny personaleinstruks. Og
som det kan læses i Plejerbladets juninummer er
dens tilblivelse stadig genstand for diskussion. Tilsyneladende er vel nok instruksens udformning i
højere grad end dens tilblivelse i stand til at holde
diskussionen i live.
Vil man f. eks. foretrække at opfatte instruksens fremkomst som en konstatering af personalets evne eller
rettere mangel på evne til at forstå og varetage selv
de simpleste opgaver, det stilles over for, vil man synes, at der allerede på indeværende tidspunkt skulle
være mulighed for opfyldelse af personalets krav om
bedre uddannelse.
Ellers må man under alle omstændigheder undres
over, at det skønnes nødvendigt at instruere ansvarsbevidste funktionærer om, at enhver form for
latterliggørelse af patienterne er forbudt. Senere i
instruksen skønnes det endog påkrævet at indprente,
at enhver form for afstraffelse er forbudt.
Uden på nogen måde at ville tale nedsættende om
noget erhverv vil jeg synes, at en sådan paragraf ville
have passet bedre i en instruks for fodermestre.
Det synes mig således særdeles beklageligt, at ikke
,flere af instruksens paragraffer har været genstand
for samme opmærksomhed som paragraf 14, der ganske vist ikke i sin ordlyd, men indholdsmæssigt er
rettet til en bestemt personalegruppe, selvom samme
paragraf af direktoratet et medtaget af gode, desværre
i personalegruppen ikke kendte grunde.
Såfremt man ville finde en offentliggørelse af disse
fremførte gode grunde forsvarlig, ville en sådan
sikkert vække almindelig interesse, især ved sammenligning med den fra autoritativ side fremkomne
udtalelse om, at paragraffens eventuelle nyttevirkning
vil være så ringe, at den ikke kan opveje den irritation, den har fremkaldt.
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Det ville iøvrigt ikke have skadet at have haft nogle
af de større og mindre reformer, som samarbejdsudvalgets virke har givet anledning til, i frisk erindring,
når man gøres bekendt med slutningen af direktoratets fremsendelsesskrivelse angående tiltrædelsen af
udkastet til instruksen. Direktoratets skrivelse kunne i
modsat fald meget let give anledning til mistanke om,
at når samarbejdsudvalgets synspunkter ikke længere
er samstemmende med direktoratets, er yderligere
forhandling uden interesse.
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At Henry Rasmussens kritik af fremgangsmåden ved
tiltrædelsen af instruksudkastets endelige form, har
fået tilslutning i diskussionen om hele instruksprobIemet, kan der ikke herske stor tvivl om.
Vil man derimod erindre sig skrivelse af 8. november
1954 omhandlende midlertidig ændring i herværende
hospitals lægelige ledelse, hvori det blandt andet hedder, at overlægen fortsat vil deltage i samarbejdsudvalgsmøder og andre hospitalsopgaver, er der grund
til at betvivle rigtigheden af kritikkens adresse.
Anker Madsen, afd. 1.
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Beklædningsreglementet
Vi bringer her det Beklædningsreglement, der nu er
traadt i Kraft.

l. Beklædningsgenstandenes Art.
De ved Statens Sindssygehospitaler ansatte Plejere og
mandlige Tjenestemænd under Økonomien forsynes
med følgende Beklædningsgenstande:
A. Plejere.
1) Jakke af Underofficers-Kirsej II. Toradet med
Revers. Foran i hver Række 4 store Knapper af oxyderet Metal med Bogstaverne S.S. med Krone samt
2 lignende smaa Knapper paa hvert Ærme. I højre
Side under Spjældet mellem Krave og Revers en stor
Stennødsknap. Jakken forsynes med 2 udvendige
Lommer med Klap og 1 indvendig Lomme. Indvendig Klædesbesætning og Foer af sort Lasting. Jakken skal dække Sædet. For Plejeassistenter forsynes
Kraven med en forgyldt Bjælke paa 15 mm.
2) Vest af samme Stof som jakken. Enradet med 7
eller 9 smaa oxyderede Metalknapper med S.S. med
Krone. Ingen Krave. 1 indvendig og 4 udvendige
Lommer. Graat Shirtingsfoer indvendig. Rygfoeret
sort Shirting.
3) Benklæder af samme Stof som Jakken. Med Sidelommer og 2 Baglommer samt Kanal til livrem.
Slidlidser forneden.
4) Kasket af mørkeblaat Klæde. Kasketten er firedeIt. Puldens Længde og Bredde for størrelse Nr. 56
henholdsvis 23½ og 23 cm. Sliddelens Højde 4 cm
og Randens 5 cm. Kasketten er forsynet med brun
Svederem, udstaaende sort Læderskygge og 10 mm
sort Stormrem fæstet med 2 smaa forgyldte Knapper
med Monogram. Foran er anbragt Nationalkokarden
bestaaende af en oval Skive af højrødt Klæde, hvorpaa en sølvfarvet Metalring og to S’er med Krone
og Egeløv.
5) Jakke af Militærdrejl (S.H.7). Enradet, uden Gylp,
med 4 store oxyderede Metalknapper med Monogram. Jakken forsynes med enkelt stukken opstaaende Krave og Rygsøm. To udvendige Lommer med
Overfald, som kan knappes, og en indvendig Lomme,
Uden Foer. Jakken skal dække Sædet.
6) Benklæder af Militærdrejl (S.H.7) med Sidelommer og 2 Baglommer samt Kanal til Livrem.
7) Drejlskasket med aftagelig Puld. Iøvrigt som
A.4.
8) Forklæder af ubleget Stout til Brug paa Afdelingerne.
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Til Brug paa Afdelingerne under
Nattjenesten:
9) Kappe af uappreteret mørkeblaat Menigs Kirsej.
Kappen, der skal have dobbelt Overknapning (Overspand af ca. 34 cm foroven og ca. 18 cm forneden) og
foran 5 store, sorte Stennødsknapper i hver Række,
forsynes med almindelig, nedfaldende Kappekrave,
ca. 10 cm bred, og Opslag paa Ærmerne (ca. 16 cm).
Paa Ryggen anbringes en Spændetamp med en sort
Stennødsknap i Midten. 2 Foldlidser med 3 sorte
Stennødsknapper i hver til de to udvendige Baglommer. I Slidsen 6 smaa, sorte Stennødsknapper.
To indvendige Sidelommer. Uldfoer og stribet Eisengarnsfoer i Ærmerne. Kappen skal naa ca. 18 cm
neden for Knæet.
10) Filtsko,

B. Mandlige Tjenestemænd under
Økonomien:
l. Kuske og Chauffører.
1) Jakke som under A. l, dog at Knapperne er forsølvede.
2) Vest af samme Stof som jakken. Som A.2 dog med
forsølvede Knapper.
3) Benklæder som A.3. Syes efter Behov som almindelige Benklæder eller som Spidsbenklæder. .
4) Kasket som A.4, dog at Knapper og Etatsmærke er
forsølvede. Paa Randen er anbragt en rundtløbende
10 mm bred Sølvgallon.
5) Kappe af Underofficers-Kirsej ll. Kappen, der skal
have dobbelt Overknapning (Overspand af ca. 36
cm foroven og ca. 16 cm forneden) og foran 6 store,
forsølvede Knapper med Monogram i hver Række,
forsynes med Pellerinekrave ca. 8 cm bred og Opslag
paa Ærmerne (ca., 12 cm). Paa Ryggen anbringes, en
Spændetamp med 1 Knap i Midten; 2 Foldlidser med
3 Knapper i hver; i Slidsen 6 smaa Knapper, samtlige
Knapper forsølvede og med Monogram, 2 udvendige
Sidelommer med Overfald og to indvendige Brystlommer. Uldfoer og stribet Eisengarns Ærmefoer.
Kappen skal naa ca. 14 cm neden for Knæet.
6) Regnfrakke.
7) Lange Støvler, til Chauffører Gamascher.
8) Kørehandsker.
9) Lærredsjakke af farvet Stout (D.S.B, 14).
10) Forklæder, kulørte, med Remme, af farvet Stout
(D.S.B.14).
11) Drejlsjakke af Militærdrejl til dagligt Brug om
Sommeren. løvrigt som A.5, dog at der anvendes
forsølvede Knapper med Monogram.
12) Drejlskasket som A.7., dog at Stormremmen
fæstes med 2 smaa forsølvede Knapper med Mono100 års jubilæum 2009

gram. Rundt Stimmelen anbringes en 10 mm bred
Sølvgallon. Foran er anbragt Nationalkokarden og
Etatsmærke som under 8.4.

XI. Gartnerassistenter og Gartnerelever.
1) Overtrækstøj (Lærredsjakke og -benklæder).
2) Kasket som B.I.4.

II. Portnere.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Jakke som B.I.2.
Vest som B.I.2.
Benklæder som A.3.
Kasket som B.I.4.
Kappe som B.I.5.
Regnfrakke.
Drejlsjakke som B.I. II.
Drejlskasket som B.I.12.

Om fornødent til Arbejdsbrug:
9)
10)

Lærredsjakke som B.I.9.
Forklæder som B.I.l0.

III. Vægtere som B. ll.
lV . Arbejderformænd som B. II.
Paa Kasketten, der iøvrigt er som B.I.4, anbringes
yderligere en 4 mm bred Sølvgallon.

V. Hospitalsarbejdere.
1)
2)
3)
4)

Lærredsjakke som B.I.9.
Forklæder som B.I.I0.
Drejlsbenklæder som A.6.
Kasket som B.I.4.

VI. Vaskeri- og Økonomibetjente.
1)
2)
3)
4)

Drejlsjakke som B.I. ll.
Drejlsbenklæder som A.6.
Forklæder som A.8.
Kasket som B.I.4.

VII. Maskinmestre af III. Grad.
Overtrækstøj (Lærredsjakke og -benklæder af farvet
Stout. D.S.B.
14) Benklæderne forsynes med Lomme til Tommestok.

VIII. Værkførere som B. VII.
Kasket som B.I.4.

IX. Reparatører, Kedelpassere og
Fyrbødere som B. VII.
Kasket som B.I.4.

X. Haandværkere.
1) Overtrækstøj (Lærredsjakke og -benklæder, Lomme til Tommestok).
2) Kasket som B.I.4. I
100 års jubilæum 2009

99

UNIFORMSREGLEMENTET
Direktoratet har under 3. oktober 1949 tilskrevet
samtlige sindssygehospitaler således:
»Efter at det tidligere til erklæring fremsendte forslag
til ny affattelse af afsnit III, almindelige bestemmelser, i beklædningsreglementet af 18. oktober 1926
for plejere og mandlige tjenestemænd under økonomien ved statens sindssygehospitaler var blevet
omarbejdet her for derefter at være blevet genstand
for forhandling med Dansk Hospitalsforbund på
statens sindssygehospitaler, og efter at forslaget på
grundlag af forhandlingerne var blevet ændret på et
enkelt punkt, har forslaget i overensstemmelse med
bestemmelserne i tjenestemandsloven par. 39, stk. 1,
været forelagt finansministeriet.
Fra nævnte ministerium har man nu modtaget meddelelse om, at finansministeriet i overensstemmelse
med en fra lønningsrådet indhentet udtalelse intet har
fundet at indvende mod det foreliggende forslag.
Idet man fremsender nogle eksemplarer af det endelige forslag, fastsætter man herved, at beklædningsregulativets afsnit III fra den 1. januar 1950 at regne
ændres i overensstemmelse med forslagets ordlyd.
Det bemærkes, at Dansk Hospitalsforbund under forhandlingerne fremsatte visse ønsker om overgangsbestemmelser, men at man ikke mente i forslaget at
burde optage sådanne bestemmelser.
Under hensyn til, at tjenestemænd, der måtte afgå
inden 3 år efter forslagets ikrafttræden, kan siges at
få en dårligere stilling end efter det hidtil gældende
reglement, idet sådanne tjenestemænd ikke vil kunne
få uniformstøj udleveret til eje, men på den anden side
straks får vedligeholdelsespligten, skal direktoratet
imidlertid udtale, at hospitalet ikke bør lade vedligeholdelsespligten gælde de af reglementet omfattende
tjenestemænd, der på grund af alder skal afgå inden
3 år efter forslagets ikrafttræden.
Dette betyder for økonomi personalets vedkommende, at alle, der den 1. januar 1950 er fyldt 67 år, og
som omfattes af uniformsreglerne, ikke får vedligeholdelsespligt.
For plejepersonalets vedkommende betyder det, jfr.
tjenestemandslovens par. 58, stk. 1, at alle, der den
1. januar 1950 er fyldt 57 år, ikke får nogen vedligeholdelsespligt, dog med det forbehold, at fritagelse
for vedligeholdelsespligt i det højeste kan indrømmes
for et tidsrum af 3 år regnet fra 1. januar 1950. En
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57årig plejer vil således være fritaget for vedligeholdelsespligt i højst 3 år regnet fra 1. januar 1950,
men forbliver han i tjenesten derefter og derved opnår ejendomsret til uniformsdele, vil han have vedligeholdelsespligt i tiden fra 1. januar 1953 og indtil
afskedigelsestidspunktet. Forsåvidt angår vikarer for
plejepersonalet bemærkes i tilslutning til forslagets
punkt 7, at de pågældende skal have udleveret uniformer efter behov efter vedkommende hospitals skøn,
men aldrig til ejendom.
Det bemærkes endeligt, at sætningen i det tidligere
forslags punkt 9 om, at det var tilladt at bære privat
overtøj, er blevet slettet efter Dansk Hospitalsforbunds henstilling, idet forbundet nærede ængstelse
for, at en sådan udtrykkelig fremhævet bestemmelse
senere skulle vise sig at være til hinder for, at spørgsmålet om tildeling af kapper og/eller regnfrakker
rejstes af forbundet.
Da dette ikke tilsigtedes med den ommeldte sætning,
har man ment at kunne udelade denne af formelle
grunde.
Beklædningsreglementets afsnit III, almindelige bestemmelser.
1. Plejeelever får alene udleveret ældre beklædningsstykker og kun forsåvidt sådanne haves. Til tjeneste
på afdelingerne kan drejlstøj udleveres i strengt fornødent omfang.
2. Første levering af normerede uniformsgenstande
sker såvidt muligt samtidig med tjenestemandens
ansættelse, medmindre den pågældende forinden
ansættelsen har været antaget som aspirant. Til aspiranter sker leveringen ved ansættelsen. Brugstiden
for leverede genstande regnes fra begyndelsen af det
kvartal, hvori ansættelsen (antagelsen) har fundet
sted, hvis denne er sket inden den 15. incl. i kvartalets 2. måned, og fra det følgende kvartal, såfremt
den er sket efter nævnte dato.
3. Når tjenestemanden har fået udleveret 2 efter hinanden følgende sæt uniformsgenstande, her bortset
fra drejlstøj, jfr. nedenfor under nr. 5, vil der ved
leveringen af det tredie sæt af ham være at aflevere
distinktioner, uniformsknapper, monogram og kokarde, hørende til det ældste sæt, som derefter går
over til at blive vedkommendes eje. Ved afsked eller
død skal det sidst udleverede sæt uniformsgenstande tilbageleveres i rengjort stand inden 14 dage til
pågældende hospitals kontor, ligesom det nærmest
forud leverede sæt uniformsgenstande skal fremvises. Efter at distinktioner m.v., jfr. foran, er fjernet og
afleveret til hospitalet, overgår det således nærmest
forud leverede sæt uniformsgenstande til at blive ved100 års jubilæum 2009

kommende ejendom. For aspiranters vedkommende
skal dog ved afsked eller død samtlige udleverede
uniformsgenstande tilbageleveres.
4. Så længe uniformsgenstande skal haves i behold,
er de at betragte som sindssygevæsenets ejendom
og betragtes som alene overladt tjenestemanden
(aspiranten) til brug. Han er derhos pligtig til at
vedligeholde uniformsgenstandene, her bortset “fra
drejlstøj, jfr. nedenfor under nr. 5, i hel og ren stand.
Forsømmes dette, kan hospitalsinspektøren forlange de pågældende uniformsgenstande istandsat, eller han kan lade uniformsgenstandene istandsætte
eller erstatte med nye for vedkommendes regning.
Er uniformsgenstande beskadiget ved uforskyldt
uheld i tjenesten, kan de i det af hospitalsinspektøren skønnede fornødne omfang repareres på hospitalets foranstaltning og bekostning. Reparationer,
der nødvendiggøres som følge af slid under brugen
eller beskadigelse uden for tjenesten, er derimod det
pågældende hospital uvedkommende og må ikke udføres på dette.
5. Drejlstøj udleveres alene til brug og kan således
ikke på noget tidspunkt udleveres til ejendom. Reparation og vask af dette tøj udføres ved hospitalets
foranstaltning og på dettes bekostning. Indtrufne
selvforskyldte beskadigelser kan dog af vedkommende hospitalsinspektør forlanges udbedret på tjenestemandens (aspirantens) bekostning. Konstateres det, at
drejlstøj er tilsmudset ved arbejde eller lignende uden
for tjenesten, kan det tillige af hospitalsinspektøren
pålægges tjenestemanden (aspiranten) at lade’ vaske
på egen bekostning, respektive kan hospitalsinspektøren lade det vaske på brugerens bekostning.
6. Når en tjenestemand træder uden for nummer, eller
indkaldes en tjenestemand eller en aspirant til militærtjeneste o.l. i Y4 år eller længere, skal samtlige
de uniformsgenstande, han i henhold til nærværende
beklædningsreglement skal have i behold, afleveres
til opbevaring på hospitalets depot. Genindtræder han
i tjenesten, udleveres de pågældende effekter igen til
ham, og hans terminer for udlevering af uniformsgenstande forlænges da med Y4 år for hvert fuldt kvart
års fraværelse. I tilfælde af suspension forholdes på
tilsvarende måde. .
7. Til tariflønnet personale, der til stadighed fungerer
som eller afløser tjenestemænd (aspiranter), for hvem
uniform eller tjenestedragt er anordnet, udleveres
de fornødne beklædningsgenstande af hospitalet i
det omfang, dette skønner det fornødent. Fornyelse
af sådanne beklædningsgenstande sker efter behov.
Reservepersonale, der alene fungerer på enkelte dage
eller i enkelte perioder, kan efter skøn forsynes med
uniformshue til brug under tjenestens udførelse.
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8. Forflyttes en af dette reglement omfattet tjenestemand (aspirant) til et andet hospital, medtage
r han de ham udleverede uniformsdele, og der vil
af hospitalsinspektøren ved det sindssygehospital,
ved hvilket han har gjort tjeneste, være at tilstille
hospitalsinspektøren ved det sindssygehospital, der
fremtidig skal sørge for anskaffelsen af hans beklædningsgenstande, fortegnelse over de ham udlevere de
genstande med oplysning om, fra hvilke tidspunkter
de tjenestemanden sidst leverede uniformsgenstande
skal regnes at være taget i brug.
9. I tjenestetiden skal tjenestemanden (aspiranten)
være iført den for ham normerede uniform eller tjenestedragt, medmindre hospitalet ved specielle lejligheder, således f.eks. ved ledsagelse af patienter på
rejse, måtte bestemme, at civil påklædning skal bæres. Forandring i uniformen eller tjenestedragten er
ikke tilladt. løvrigt må civile beklædningsgenstande
ikke bæres synligt sammen med uniform eller tjenestedragt. Til uniform må kun bæres læder- eIler
lærredsfodtøj, medmindre tjenestens beskaffenhed
efter hospitalets skøn tilsiger andet.
10. Uden for tjenesten må uniform eller tjenestedragt aldrig benyttes under udførelse af arbejde, som
i videre grad forurener eller slider på tøjet. Det kan
af hospitalet påbydes, at uniform eller tjenestedragt
ikke må benyttes uden for tjenesten under forhold
og på steder, hvor benyttelsen i almindelighed eller
i det enkelte tilfælde skønnes stridende mod hospitalets tarv.
Til uniform eller tjenestedragt må ikke bæres slipsnål og kun sådanne emblemer, der er tilladt af direktoratet.
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Der blev saa stille...
I et tidligere Nr. af Plejerbladet skriver Johs. Petersen, Afd. 3, en Artikel angaaende Uniformer og Distinktioner. Jeg havde ventet at høre noget mere fra
anden Side; men - der blev saa stille.
Jeg vil gerne her sige dig Tak, Johs. Petersen, fordi
du har berørt dette Spørgsmaal. jeg har mange Gange
ført det paa Bane her i Afdelingen, men altid faaet
Skyld for at være udemokratisk.
Der kunde fremføres Masser af Beviser for, at den
nuværende Ordning er uheldig, og jeg vil derfor tillade mig at foreslaa, at man gaar et Skridt videre,
nemlig at Eleverne bliver forbudt at færdes uden for
Hospitalets Grund i Uniform det første halve Aar.
Dette kan vel ikke være urimeligt, naar man tager i
Betragtning, at det tager tre Aar at afgøre, om Vedkommende kan antages som Tjenestemand.
Som det nu er, gaar de jo faktisk i Tjenestemandsuniforrn fra den allerførste Dag. Jeg gad vidst, hvad
f. Eks. en gammel veltjent Togfører vilde sige, hvis
han Dagen efter at have afleveret sin Uniform mødte
en ung Stationsarbejder iført denne. Eller for at tage
et mere nærliggende Eksempel. En ældre Sygeplejerske kontra en Sygeplejeelev, der lige var kommet
ind af Døren.
Som det nu er, er det en Haan mod de gamle Plejere;
det er en Overlevering fra den Tid, man havde Opsynsmænd, som skiftede Plads hvert halve Aar. Vi
maa sørge for at faa et ordentligt Uniforms- reglement
i Lighed med andre Tjenestemænd; og det er os selv,
der skal gøre et Arbejde for at faa det gennemført,
vi skal ikke vente, at andre interesserer sig for det.
Vi maa have faste Terminer for Ud- levering, ikke
som det er nu, at de, som behandler deres Tøj pænt,
bliver sendt hjem med den Besked, at de kan vente,
medens de, der behandler det mindre godt, faar nyt.
Det virker som en Parodi, naar der er lange Forhandlinger mellem Forretningsudvalg og Direktorat, hvor
man bliver enige om, at nu skal det være saadan og
saadan, og naar vi saa bagefter staar som Rekrutter
ude i Afdelingerne overfor en enkelt Mand, som skal
afgøre, om vi skal have Uniformer eller ikke, og om
den man bliver præsenteret for passer eller ikke, naar
saa denne Mand tydeligt viser, at det ikke interesserer
ham det mindste, hvordan vi Plejere ser ud i Tøjet.
Endnu et Eksempel paa, hvor elendigt Systemet er.
Det havde ikke de sidste Par Aar her i Afdelingen været muligt at faa en ny t Kasket. Da saa de nye Uniformer kom i Efteraaret, mente vi derfor, at vi vilde faa
den nye Model udleveret samtidig med Uniformen;
men man gav os det Svar, at vi vilde vel ikke have,
at Hospitalet skulde brænde inde med 200 Kasketter
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af den gamle Model. Altsaa havde der været Kasketter paa Lager, det er at spare paa andres Bekostning;
Uniformen er jo dog en Del af vor Løn.
Nu kan man altsaa vente at faa udleveret ny Uniform
et Par Gange, inden vi ser Kasketten, der hører til. De
200 Kasketter kunde udmærket være brugt til Elever
og Aspiranter.
Med Hensyn til Distinktionerne, vilde det pynte paa
Kasketten, hvis vi fik Snoren igen. Her kunde man
f. Eks. variere det saaledes, at Eleverne fik Kasketten
som den nu er, Plejerne enkelt Snor og
Assistenterne dobbelt Snor i Lighed med Arbejderformandens.
Det kunde være interessant at høre andres Mening
om dette, især HovedbestyreIsens.
Med Tak for Optagelsen.
G.
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Marts 1953:

Februar 1960:

Overtrækstøj til holdledere

Tjenestedragten

Direktoratet har svaret på forbundets anmodning om
tildeling af overtrækstøj for den del af plejepersonalet, der leder arbejdshold. Svaret går ud på, at man
af hensyn til konsekvenserne ikke mener direkte at
burde søge de pågældende arbejdsholdsledere normeret med særlig beklædning. Derimod mener man
at kunne godkende, at hospitalerne på samme måde
som fastsat for udlevering til brug for samme personale af regnfrakker lader anskaffe et antal kitler, syet
af DSB 14 blåt stout eller lignende, der kan udleveres til brug i de enkelte tilfælde, hvor de pågældende
holdledere skal forestå tilsmudsende arbejde.

September 1959:
Uniformen skal ikke betales!
FINANSMINISTERIET AFSTÅR FRA BETALINGEN AF UNIFORMERNE
Direktoratet for sindssygevæsenet har udsendt følgende:
»Finansministeriet har under den 29. f. m. tilskrevet
direktoratet således:
»I forbindelse med skrivelse herfra af 10. juni d.å.
vedrørende afskaffelse af uniformeringen af sindssygevæsenets mandlige plejepersonale og ydelse af
godtgørelse for afsavn af uniform til tjenestemænd
og aspiranter, der hidtil har fået tildelt fri uniform
(direktoratets journ. nr. E.1.1957/58), skal man meddele, at finansministeriet på dertil given foranledning
har gjort spørgsmålet om, på hvilke vilkår de allerede udleverede uniformsgenstande herunder sådanne, hvis brugstid ikke er udløbet ved nyordningens
ikrafttræden kan overlades personalet, til genstand for
fornyet overvejelse, og at man under hensyn til det
herunder oplyste intet vil finde at indvende imod, at
de nævnte uniformsgenstande overlades personalet
vederlagsfrit.«

Under 9. februar tilskriver direktoratet os således:
Efter at uniformeringen af det mand. lige plejepersonale er ophørt den 1. jan. d.å. og efter stedfundne
drøftelser med hospitalsforbundet, senest på mødet i
direktoratet den 3. december f.å., fastsætter direktoratet herved indtil videre, at plejeassistenter, plejere
og mandlige plejeelever som tjenestedragt fortsat
kan anvende den nu ibrugværende tjenestedragt bestående af hvid jakke og hvide benklæder. Herudover kan til sin tid, jfr. nedenfor, af udeholdsplejere
anvendes kulørte benklæder i samme stof som den
hvide tjenestedragt. Om farven på disse benklæder
er bestemmelse endnu ikke truffet.
Der udleveres til afdelingstjeneste som hidtil 5 hvide
jakker samt 5 par hvide benklæder, idet antallet af
sidstnævnte forøges med 1 par.
Til udeholdsplejere og plejeassistenter udleveres 5
hvide jakker, og når farven er bestemt, og forarbejdning har fundet sted, 5 par kulørte benklæder. Til de
her nævnte plejere og plejeassistenter udleveres derhos 3 par hvide benklæder.
Til udeholdsplejere udleveres som hidtil 2 blå kitler,
ligesom der fremdeles til de pågældende plejepersoner kan stilles regnfrakke til rådighed, når vejrforholdene kræver det.
Det tilføjes, at tjenestedragten kun må være forsynet
med en hvid knap med spIit.
Efter de stedfundne drøftelser bestemmes endvidere,
at plejerskerne fremtidig får udleveret samme hvide
kappe som autoriseret for sygeplejerskerne.
For plejerskernes vedkommende er fremsat ønske
om, at kjolen må blive fremstillet i andet stof, men
ikke i andet mønster eller facon.
Herom som for farven på benklæderne til udeholdsledere tages senere bestemmelse.
Louis le Maire. / Unsgaard.

Hvilket herved meddeles i forbindelse med skrivelse
herfra af 22. juni d.å., idet tilføjes, at de omhandlede uniformsgenstande herefter vil kunne overlades
personalet vederlagsfrit ved uniformeringens ophævelse pr. 1. januar 1960, efter at distinktioner m.v.
er afleveret.«
P. d. v.: Unsgaard.
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100 år og fem faner
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Gammel tegning af Sindssygehospitalet i Risskov - Tegnet af plejeassistent Jens P. Schou 1950

Tryk: Århus Universitetshospital, Risskov
Juni 2009
500 eksemplarer

106

100 års jubilæum 2009

