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Referat fra mødet:

Charlotte Rosenkrantz Josefsen (CRJ) bød velkommen til mødet og understregede, at det nu er tredje
år træk, at der afholdes en løn politisk drøftelse f psykiatrisygeh uset. En god tradition og en god mu
lighed for f fællesskab at diskutere, hvordan de lokale lønforhandlinger forløber.

Herefter gennemgik CRJ forløbet og vurderingen af de lokale lønforhandlinger 2017 og sygehusets
tilgang til 2018-forhandlingerne (PP-præsentation er vedlagt).

Hovedpunkterne ved gennemgangen var:
• Evaluering af forhandlingerne i 2017; herunder gennemgang af, hvad det økonomiske forbrug

var til forhandlingerne.
• Årshjulet for forhandlingerne
• Lønudviklingen i sygehuset og på tværs af sygehusene i regionen
• Psykiatrisygehusets prioriteringer i forhandlingsrunden 2018
• De enkelte afdelingers håndtering af de lokale lønforhandlinger

Diskussion:

CRJ bad i sit oplæg om organisationsrepræsentanternes bemærkninger til de enkelte hovedpunkter.

Generelt er der ikke nogen særlige bemærkninger til selve forhandlingsproceduren.
Det blev dog nævnt, at forhandlingerne tidsmæssigt foregår meget koncentreret.
Ligeledes blev der peget på, at der enkelte steder gik noget tid, inden de konkrete aftaler fra forhand
lingerne blev effektueret i lønsystemet.
Der blev til disse bemærkninger peget på, at der i de kommende forhandlinger i 2018 sigtes efter at
alle forhandlinger afsluttes med at både referat og de konkrete lønaftaler underskrives. Dette vil sikre
en nem og hurtig udmøntning af aftalerne og vil samtidig betyde et mindre tidspres, da der skal kom
munikeres mindre mellem forhandlingsmøderne.

Psykiatrisygehusets hovedprioriteringet
CRJ uddybede ved oplægget baggrunden for sygehusets hovedprioriteringer.
Bl.a. orienterede CRJ om, at psykiatrisygehusets indsats i forhold til nedbringelse af tvang sammen
lignet med de øvrige regioner går godt.
Kigger man nærmere på Sundhedsstyrelsens opgørelser viser det sig imidlertid, at mens tallet for
bæltefikseringer over 48 timer overholder målsætningen, så er der lidt større udfordringer i forhold til
f.eks. kortvarige bæltefikseringer, tvangsmedicinering og tvangsindlæggelser. Derfor prioriteres med
arbejderes kompetencer på disse områder fortsat højt i lønforhandlingerne.

Det samme gælder medarbejdernes kompetencer i forhold til at forbedre sundhedssamarbejdet på
tværs af de forskellige aktører på sundhedsområdet og i særdeleshed samarbejdet med patienter og
pårørende.
CRJ redegjorde også for, hvorfor den Syddanske Forbedringsmodel indgår iblandt hovedprioriterin
gerne. Modellen sigter efter at understøtte lokale forbedringsprocesser på afdelingerne, som både
medfører en høj grad af patientinvolvering og sikrer medarbejdernes deltagelse i forbedringsarbejdet.
Samtidig skal alle ledere i psykiatrisygehuset gennemgå uddannelsen “Lean for ledere”.
Det er derfor nærliggende at prioritere kompetencer, som understøtter forbedringsmodellen.
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Endelig pegede CRJ på, at det fortsat også er en vigtig prioritering, at der på sygehusets døgnafsnit
sigtes efter at skaffe og fastholde medarbejdere med de rette faglige kom petencer.

Ved drøftelsen af hovedprioriteringerne spurgte flere organisationsrepræsentanter ind til, hvorvidt prio
riteringerne sigtet efter bestemte faggrupper.
CRJ nævnte, at som udgangspunkt har faggtupper en rolle i forhold til de områder, som priorite
res.
Det blev samtidig understreget, at det fortsat er sygehusets holdning, at der først og fremmest sigtes
efter lønaftaler i forhold til personlige faglige kvalifikationer.
I forlængelse af dette blev det diskuteret, hvordan de overordnede prioriteringer kan “oversættes” til
konkrete forslag om kvalifikationstillæg for personlige faglige kvalifikationer.
CRJ understregede også, at det fortsat er holdningen, at der ikke skal indgås flere forhåndsaftaler. Til
gengæld bærer nogle af forhåndsaftalerne præg af, at de er indgået for 7-8 år siden og trænger derfor
til en “modernisering”, som understøtter, at psykiatrisygehusets udvikling i dag har en anden retning.

Ved drøftelsen blev der ligeledes peget på, at det højner kvaliteten af forhandlingerne, når disse er
lokalt funderet.
Samtidig nævnte flere organisationsrepræsentanter, at der er forskel på, hvordan forhandlingerne
håndteres på de enkelte afdelinger.
Repræsentanterne for afdelingsledelserne pegede i den forbindelse på, at afdelingerne gennemfører
forhandlingerne og forberedelserne af disse på forskellige måder. Det kan der være flere årsager til:
for det først betyder størrelsen af afdelingen en del. For det andet vil de lokale prioriteringer variere fra
afdeling til afdeling i forhold til, om der lokalt er særlige udfordringer, som har betydning for lønfor
handlingerne.
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