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EN »SYG SYGEKULTUR« 
ELLER BARE HEDESLAG?
Sommervarmen har været svær for os 
alle, men for to arbejdsgivere førte den 
tilsyneladende til et regulært hedeslag, 
da de i forskellige medier luftede deres 
uvidenhed omkring danske lønmodta-
geres arbejdsmoral, sygefravær og pjæk.

Ilse Jacobsen mente, at mange dan-
skere var nogle »slapsvanse«, der lå 
hjemme ved den mindste smule »snot-
næse«, hvis de da ikke helt regulært 
pjækkede fra arbejde.

Mai Manniche var tilsyneladende 
endnu hårdere ramt af varmen, da hun 
mente, at fagforeningerne ligefrem un-
derstøtter medlemmer i at »sygemelde 
sig uden at være syge« og måske end-
da hjælper dem med »socialt bedrage-
ri«. For Mai Manniche var problemet så 
stort, måtte man forstå, at hun fire-fem 
gange havde fyret medarbejdere for 
pjæk. Vi har, med Mai Manniches ord, 
»en syg sygekultur i Danmark«.

Se, nu kender jeg lige så lidt til de 
faktiske forhold i de to arbejdsgiveres 
virksomheder, som de to arbejdsgivere 
kender til de faktiske forhold på arbejds-
markedet. Men det er alligevel tankevæk-
kende, at de oplever så store problemer 
med sygefravær og pjæk i deres virksom-
heder, når nu resten af arbejdsmarkedet 
har et markant lavere sygefravær end de 
fleste europæiske lande som f.eks. Sve-
rige, Norge og Tyskland. Og det er især 
lavt og i øvrigt faldende på netop det pri-
vate arbejdsmarked.

Betyder det så, at ingen nogensinde 
melder sig syge uden grund? Sikkert ikke.

Men det betyder i hvert fald, at de to 
virksomheder og deres respektive lede-
re oplever problemer i en størrelsesor-
den, som stort set ingen andre kender til. 
Vores fagforening repræsenterer mere 
end 10.000 erhvervsaktive, privatansatte 
medlemmer, og vi oplever faktisk aldrig, 
at vores medlemmer fyres på grund af 
pjæk. Når så en relativt lille virksomhed 
med 12 ansatte som Mai Manniches fi-
re-fem gange må fyre på grund af pjæk 
– hvilken historie fortæller det så?

Jeg er tilbøjelig til at give Mai Manni-
che ret i, at det er et kulturproblem. Men 
jeg er helt sikker på, at det ikke er »syge-
kulturen« blandt danske lønmodtagere 
generelt, der er problemet. Det er tyde-
ligvis et lokalt kulturproblem, og måske 
er det i virkeligheden ledelseskulturen, 
der er syg. 

Så lige så snart Ilse Jacobsen og Mai 
Manniche er kommet sig over hedesla-
get, vil en anelse selvransagelse være på 
sin plads. I stedet for mistænkeliggørel-
se af egne ansatte, i stedet for groteske 
påstande om lønmodtagere og deres 
fagforeninger, ville det være klædeligt, 
hvis de tog et kig i spejlet. 

Det kan jo aldrig være alle andres 
skyld, at de som arbejdsgivere oplever 
nogle helt særlige problemer med kul-
turen på deres arbejdspladser – det har 
de faktisk selv ansvaret for.

HK it, medie & industri 
Hovedstaden – kort fortalt 
Vores medlemmer arbejder på virksomheder, der ligger 
i en af de 29 kommuner i hoved stadsregionen. Medlem-
merne er ansat i indu strivirksomheder, herunder i me-
dicinalindustrien, på it-virksomheder og  inden for den 
grafiske branche – fra reklame- og webbureauer til tryk-
kerier. Fagforeningen har ud over den valgte formand, 
Peter Jacques Jensen, 26 medarbejdere, som er klar til at 
bistå medlemmerne med råd og juridisk hjælp. 

Find afdelingens med arbejdere på www.imi.hk.dk

Det er tydeligvis 
et lokalt kulturpro-
blem, og måske er 
det i virkeligheden 
ledelseskulturen, 

der er syg.
Peter Jacques Jensen

peter.jacques.jensen@hk.dk
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 Dit medlemsblad har fået nyt 

navn og nyt layout. Grafiker Christina 
Carlsen fortæller om ændringerne og 
tankerne bag. 

Jeg følte mig helt 
høj, da jeg kørte 

hjem. Der var bare 
nogle ting, som var 
faldet på plads for 

mig. Jeg havde det 
sådan: Yes – hér er 

min mulighed!
– Henriette Creutz Fingerhut

10  JACOB SKAL TIL OL FOR 
KRIGSVETERANER 

IMI-medlem og krigsveteran Jacob 
Udsen lider af PTSD efter flere udstati-
oneringer som soldat. Nu er han ved at 
bearbejde sine traumer og deltager som 
et led i den proces i OL for krigsvetera-
ner i oktober. Her i august tog han også 
en stor udfordring op i sit arbejdsliv.

14   TANJA MÅTTE KÆMPE 
FOR SIT DRØMMEKURSUS

Tanja Weber Holst fra Xellia Pharmaceu-
ticals søgte selvvalgt uddannelse til et 
kursus, der ikke var forhåndsgodkendt af 
Industriens Kompetenceudviklingsfond. 
Det lykkedes hende alligevel at få kurset 
– men især én vigtig læring har hun taget 
med sig.

16  [NY SERIE] 
DET VI LAVER

Det er en spraglet vifte af produkter og 
tjenester, der skaber arbejde til HK it, 
medie & industri Hovedstadens med-
lemmer. Hos MAN Energy Solutions på 
Teglholmen i København er kernepro-
duktet totaktsmotorer til halvdelen af 
den søgående verdenshandel.

HENRIETTE FÅR EN GRATIS 
VIDEREUDDANNELSE 
LÆS MERE PÅ SIDE 6
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ET MEDLEM SPØRGER 
Skal en Bitcoin-gevinst modregnes 

i mine dagpenge?

En gevinst på salg af Bitcoins (eller an-
dre kryptovalutaer) er at sidestille med 
andre mere kendte kapitalgevinster, 
eksempelvis salg af værdipapirer eller 
fast ejendom. Gevinsten skal derfor ikke 
modregnes i dagpengene.

Dette spørgsmål modtog HK it,  
medie & industri Hovedstaden i juli.

DET HITTEDE PÅ FACEBOOK: 

RÅB OM HJÆLP I SOMMERVARMEN
Da varmen mod slutningen af juli 
spidsede til, opfordrede vi kolleger-
ne ude på arbejdspladserne til at 
sende os deres bedste tip til at und-
gå hedeslag. 
Der kom mange gode råd om ne-
drullede gardiner, bordventilatorer 
og fodbade i makuleringskasser – og 
om koldt vand på håndleddene. Det 
sidste kom fra Quality Management 
System i Leo Pharma og var en rigtig 
god løsning, der både virker og er 
tilgængelig for alle. 
HK it, medie & industri Hovedstaden 
kvitterede med at køre en tiltrængt 
omgang is ud til afdelingen.

KORT & GODT

INSTAGRAM TIL  
UNGE OG ELEVER

Er du elev og/eller ungt medlem af HK 
it, medie & industri Hovedstaden? Så 
følg os på instagram.com/imihovedsta-
den, hvor indholdet fremover vil være 
skræddersyet til dig.

Det er på Instagram, at du får at 
vide, hvornår og hvor meget du stiger 
i elevløn, gode råd til hvordan du und-
går at miste overskydende feriefridage 
og konkrete tips til at naile din første 
jobsamtale eller skærpe din LinkedIn- 
profil.

FÅ FØRST BESKED
På Instagram bliver du samtidig blandt 
de første, der får besked, når vi har ar-
rangementer, kurser eller uddannelses-
tilbud, der kunne være interessante for 
lige dig.

Det kunne for eksempel være fag-
prøvekurser og kurser for nystartede 

freelancere – eller den helt nye talentud-
dannelse, »Fremtidens talenter«, som 
udelukkende er for unge medlemmer af 
HK Hovedstaden.

MED I LOOPET
Talentuddannelsen henvender sig til 
unge, som har lyst til at skabe fælles-
skaber på deres arbejdspladser eller 
uddannelsesinstitutioner og gerne vil 
være stærke til at danne relationer og 
få forandringer til at ske. »Fremtidens 
talenter« er gratis og strækker sig over 
fire weekender, den første er i november 
2018 og den sidste i marts 2019.

Der er ansøgningsfrist 30. september, 
og du kan læse mere på hk.dk/talentud-
dannelse.

Find os på Instagram ved at søge på 
IMIHOVEDSTADEN. Så er du altid med 
i loopet.
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FORNEM HÆDER TIL 
EKS-SKOLENS TRYKKERI

Vores super dygtige medlemmer hos 
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk på 
Nørrebro var i juni udtaget til udstillingen 
»Årets Bedste Bogarbejde – De smukke-
ste bøger fra 2017«. Det udvalgte værk 
er et pladecover inkl. bog designet af 
Eks-Skolens grafiker Christina Carlsen i et 
samarbejde med billedkunstner Ingvar 
Cronhammar og musiker og forfatter 
Martin Hall. Eks-Skolens Grafisk Design & 
Tryk har stået for både grafisk design og 
tryk af alle materialer. De udvalgte vær-
ker har været udstillet i Den Sorte Dia-
mant i København hen over sommeren, 
og i efteråret skal de videre til den inter-
nationale bogmesse i Frankfurt.

HJÆLP OS MED AT BLIVE 
DE BEDSTE – IGEN

Lønstatistikken her i afdelingen har 
i flere år været den bedste og mest præ-
cise i hele HK – simpelthen fordi vores 
medlemmer er de flittigste i landet til at 
melde ind om deres løn. Sådan skal det 
da være igen i år! Det er fra mandag den 
17. september, at du igen kan logge på 
mithk.hk.dk og afgive dine lønoplysnin-
ger. Det gjorde hele 66 % af vores seje 
medlemmer sidste år, og det gør vores 
lønstatistik til en stærk og troværdig re-
ference. Husk, at du altid finder den se-
neste lønstatistik på imi.hk.dk.

NU MØDES DE FØRSTE 
UDDANNELSESAGENTER

Det er sidste chance for at blive blandt 
de første: 10. og 25. september holder 
vi intromøder for de medlemmer, der 
har udvist interesse for at blive uddan-
nelsesagenter. En uddannelsesagent er 
sådan en, der starter samtaler med kol-
legerne om uddannelse og kan hjælpe 
med basale råd og vejledning om mulig-
hederne. Kunne det være noget for dig? 
Så kan du lige nå at melde dig til et in-
tromøde – tjek hk.dk/aktuelt/kalender 
for info og tilmelding.

DIG MED NATARBEJDE, 
FÅR DU TJEKKET 
DIT HELBRED?

En ny kampagne fra Arbejdstilsynet 
skal få arbejdsgiverne til at give deres nat- 
arbejdende ansatte det helbredstjek, de 
lovmæssigt har krav på at få mindst hvert 
tredje år. Natarbejde er forbundet med 
en række helbredsrisici, herunder stress, 
angst, mavetarmproblemer og en let 
øget risiko for hjertekarsygdomme. I HK 
it, medie & industri Hovedstaden opfor-
drer vi alle vores natarbejdende medlem-
mer til at gøre krav på helbredstjekket.

4 UD AF 10 MANGLER 
GRUNDLÆGGENDE  
IT-FÆRDIGHEDER 

Ifølge nye beregninger fra OECD har 
mange af os ikke kompetencerne til at 
følge med, når en lang række jobs de 
kommende år ændrer sig markant på 
grund af digitalisering. Op mod 40 % af 
arbejdsstyrken i Norden mangler sim-
pelthen grundlæggende it-færdigheder 
for at kunne blive ved med at udføre de-
res job, oplyser Videncenter for Arbejds-

miljø. Hvis du tænker, at du måske tilhø-
rer de 40 %, så husk, at du som HK’er har 
mulighed for at komme på et bredt ud-
valg af IT-kurser (udbuddet kan altid ses 
på hk.dk/aktuelt/kalender). 

Der findes også en lang række on-
linekurser, man kan tage helt i sit eget 
tempo – disse findes på hk.dk/karriere/
onlinekurser. 

IMI-BILEN KNOKLEDE 
UNDER SOMMERSOLEN 

Afdelingens bil har haft travlt i som-
mervarmen, hvor den tre uger i juli har 
været udlånt til HK’s Jobpatrulje. Jobpa-
truljen opsøger 13-17-årige i sommer-
jobs og informerer dem – og ofte også 
arbejdsgiveren – om de unges rettighe-
der. »Generelt ser det bedre ud end sid-
ste år, men det er de sædvanlige proble-
mer, der går igen,« fortæller Frederik 
Brøndahl Enevoldsen fra HK Ungdom, 
der har kørt jobpatrulje alle tre uger. Han 
oplyser, at Jobpatruljen har talt med cir-
ka 600 unge, og at de mest almindelige 
problematikker også i år er, at de unge 
løfter for tunge ting, ikke får løn under 
sygdom og ikke får den 30 minutters 
pause, de har ret til efter 4,5 timers ar-
bejde.

Lars Madsen Privat, Pixabay
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Lars Madsen

Steen Knarbjerg HENRIETTE FÅR EN GRATIS 
VIDEREUDDANNELSE
Henriette Creutz Fingerhut har i flere år drømt om at videreuddanne sig, men økonomien har 
ikke været til det. Nu kan hun få hele uddannelsen betalt med midler fra Omstillingsfonden

K ontoruddannede Henriette Creutz Fingerhut 
har gennem flere år drømt om at videreuddan-
ne sig. Meget gerne noget med coaching, så 

hun kan gøre en forskel for andre mennesker.
Men som mor til to børn på seks og ni år har budget-

tet simpelthen været for stramt.
– Jeg har snuset til forskellige muligheder, som har 

kostet mellem 5.000 og 50.000 kr., fortæller hun over 
en kop iskaffe på en af juli måneds utallige hede ef-
termiddage.

– Som børnefamilie kan jeg simpelthen ikke hive så 
mange penge ud af budgettet. Det kan jeg ikke for-
svare, siger hun. 

HR ER DET HELT RIGTIGE
Derfor lander det på et overordentligt tørt sted, at Om-
stillingsfonden har afsat 65 mio. kr. årligt over de næste 
fire år til at give faglærte og ufaglærte i beskæftigelse 
et uddannelsesløft. En mulighed Henriette var inde at 
høre om, da HK Hovedstaden i juni holdt informations-
aften for en sal proppet med interesserede medlem-
mer. 

I løbet af det to timer lange møde blev tilhørerne 
sat ind i alt det praktiske omkring, hvem der kan få del 
i midlerne, hvad de kan bruges til, og hvordan man selv 
kan sammensætte sin drømmeuddannelse. Derudover 
var der mulighed for at komme rundt og høre nærmere 
om en række af de uddannelser, man kan vælge.

– Jeg blev vildt inspireret af det møde. Det var 
blandt andet rigtig fedt at finde ud af, at jeg slet ikke 
selv skal have penge op af lommen. Og så fandt jeg ud 
af, hvilken retning jeg skal læse, det var jo forrygende, 
siger Henriette.

– Jeg var inde at høre om flere forskellige uddan-
nelser, og akademiuddannelsen i HR var helt klart den 
rigtige for mig. Bagefter talte jeg med hende, der 
havde fortalt om uddannelsen, og hun spurgte, hvad 
jeg brændte for. Jeg svarede coaching, og så foreslog 
hun, at jeg begynder uddannelsen med at tage det 
valgfrie fag »Coaching og konflikthåndtering« og bag-
efter det obligatoriske »Coaching i organisationen«. 
På den måde kommer jeg godt ind i rytmen med at 
studere, og så bliver det nemmere, når jeg skal gen-
nem lidt tungere fag som personalejura.

10.000
TIL UDDANNELSE

Her i september tager Henriette 
Creutz Fingerhut hul på sin 

akademiuddannelse i HR på 
Københavns Erhvervsakademi. 

Uddannelsen koster hende ikke 
en krone.
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Henriette fortæller, at hun gik mere end opløftet fra 
informationsmødet i juni.

– Jeg følte mig helt høj, da jeg kørte hjem. Der var 
bare nogle ting, som var faldet på plads for mig. Jeg 
havde det sådan: Yes – hér er min mulighed!

PLANEN ER LAGT
En måned efter informationsmødet har Henriette lagt 
en slagplan: 3. september går hun i gang med sit første 
modul, som hun kan gå til eksamen i kort før jul. Efter 
nytår er hun så klar til at begynde på modul nummer to. 
Hun er nødt til at læse i sin fritid, og derfor skal hun hver 
anden mandag til aftenundervisning på Københavns 
Erhvervsakademi i Ballerup.

– Jeg kan se, at et fagmodul koster omkring 5.000 kr. 
Det vil sige, jeg kan få dækket to moduler om året. Jeg 
regner med at bruge tre år på det – måske fire – og på 
den måde kan jeg faktisk få en hel, gratis uddannelse, 
siger Henriette.

– Jeg har fuld opbakning til projektet hjemmefra. 
Mine børn synes, det er sjovt, at mor nu også skal til at 
gå i skole, og min mand synes bare, det er fantastisk. 
For nu har han gået og hørt på min snak om uddannel-
se de sidste to-tre år. 

EN I MÆNGDEN
Hvad den nye uddannelse i sidste ende skal bruges til, 
har Henriette ingen præcis plan for endnu, men hun hå-
ber, hun kan komme til at arbejde mere med mennesker.

– Allerførst har jeg bare lyst til at blive klogere. Men 
jeg vil bestemt kunne anvende nogle af elementerne 
i mit nuværende job som sekretær. Og så giver det 
mig nogle muligheder, hvis jeg gerne vil prøve noget 
andet efter at have arbejdet på kontorområdet de sid-
ste 11 år, siger hun.

– I det område, hvor jeg bor, er vi mange HK’ere om 
buddet. Vi er vanvittigt mange kontoruddannede se-
kretærer, og jeg skiller mig ikke nok ud fra mængden. 
Men det kommer jeg til nu. 

HVAD ER 
OMSTILLINGSFONDEN?

Omstillingsfonden er en del af 
den trepartsaftale, som regerin-
gen og arbejdsmarkedets par-
ter landede i oktober 2017. Det 
er en sejr for HK, at det lykkedes 
at få penge til videregående 
uddannelser til de af vores med-
lemmer, som ikke har så meget 

uddannelse i forvejen.

 HVEM KAN FÅ DEL 
I PENGENE?

Alle, der ikke har uddannelse 
ud over faglært eller gymna-
sialt niveau, kan få op til 10.000 
kr. om året til uddannelse til og 
med 2021. Laboranter uddan-
net før 1992 er også omfattet, 
såfremt de ikke siden har taget 
en kortere videregående ud-
dannelse eller anden uddan-
nelse på højere niveau. For alle 
gælder, at man skal være i be-

skæftigelse ved kursusstart.

HVOR MANGE 
PENGE ER DER?

Fonden råder over 32,5 mio. 
kr. i 2018 og 65 mio. kr. årligt 

i 2019, 2020 og 2021.

 HVILKE UDDANNELSER 
MAN KAN TAGE?

Alle offentligt godkendte aka-
demi- og diplomuddannelser 

samt HD 2. del.

KAN MAN TILMELDE 
SIG FLERE FAG?

Det kan man sagtens – men Om-
stillingsfonden dækker maksi- 

malt 10.000 kr. om året.

 HVORDAN BLIVER 
PENGENE FORDELT?

Grundlæggende er det først 
til mølle-princippet. Midlerne 
fordeles til de dækkede uddan-
nelsesinstitutioner efter det an-
tal kursister i målgruppen, de 
erfaringsmæssigt har. Nogle 
uddannelsesinstitutioner kan 
derfor godt løbe tør for pen-
ge. Det er eksempelvis sket for 
CBS, der har brugt deres pen-
ge til HD 2. del i efteråret 2018.

  HVORDAN 
ANSØGER MAN?

Ansøgning sker i forbindelse 
med, at man tilmelder sig en 
uddannelse på en institutions 
hjemmeside og udfylder en tro 
og love-erklæring. Uddannel-
sesinstitutionen kan bede om 
dokumentation for, at du er 

berettiget til støtte.

LÆS MERE 
www.hk.dk/omstillingsfonden

4
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Jeg følte mig helt høj, da 
jeg kørte hjem. Der var bare 

nogle ting, som var faldet 
på plads for mig.

7 SKARPE OM DE 
10.000 KR
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STANLEY FIK NYT ARBEJDE 
GENNEM HK’S JOBBØRS

Lars Madsen

Mark Knudsen

Litografisk trykker Stanley Dan Mazur nåede kun at gå ledig et par uger, før han 
fik en opringning fra HK’s JobBørs: Der var en arbejdsgiver, der meget gerne 
ville tale med ham
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S tanley Dan Mazur vidste godt, 
hvad klokken var slået, da hans 
maskine blev pakket ned. Den 

skulle sælges, fik han at vide. Der skul-
le ikke længere trykkes indlægssedler 
af den type, han havde stået ved rotati-
onspressen og trykt i syv år på Eson Pac 
i Taastrup.

Alligevel blev han rystet, da han som 
sidste mand i fyringsrunden blev kaldt 
ind på kontoret. Det var i november 2017.

– Man kan ikke forberede sig på det, 
siger han.

– Jeg har været tillidsrepræsentant 
i en del år og været med til, at næsten 
100 kolleger gennem tiden er blevet 
afskediget, så jeg kender godt reakti-
onerne. Men man bliver rystet, uanset 
hvor velforberedt man tror, man er.

HELST ET TRYKKERJOB
Da opsigelsesperioden udløb i februar 
2018, meldte Stanley sig ledig. Som li-
tografisk trykker stod han ikke i verdens 
bedste situation – jobbene hænger ikke 
på træerne, og han kender flere kolle-
ger, der er endt med at videreuddan-
ne sig ud af ledigheden og blive pro-
cesoperatører.

– Det er noget med at stå på en pro-
ceslinje, ofte i et medicinalfirma, og for 
eksempel pakke medicin ned i æsker. 
Men jeg er ikke så meget til det rigide 
system, mange af de virksomheder kø-
rer. Det er sådan noget med, at du skal 
være godkendt til den proces, du ud-
fører, og hvis maskinen går ned, så må 
du ikke kigge på det selv, men skal bare 
ringe efter en tekniker. Sådan noget kan 
jeg slet ikke, siger han.

Gennem sit netværk var han blevet 
bekendt med et par jobmuligheder, 
og han havde søgt to steder, men uden 
resultat. 

– Hos os trykkere er det meget net-
værksbetonet: Man lægger et ord ind 
hos én, der siger det til sin driftsleder 

og så videre. Det var sådan, jeg gjorde. 
Men jobbene hænger ikke på træerne.

HJÆLP AF ET MENNESKE
Der var dog en mulighed mere. I forbin-
delse med, at han meldte sig ledig, var 
Stanley blevet opfordret til at lægge sit 
cv ind i HK’s JobBørs. Det er et tilbud, 
alle HK’ere kan benytte sig af, og som 
fungerer på den måde, at HK får hen-
vendelser fra arbejdsgivere om ledige 
stillinger, som JobBørsen matcher med 
egnede kandidater.

Stanley sagde ja tak til muligheden  
og oplevede en rigtig god service i pro-
cessen, fortæller han.

– Systemet skrev, at jeg manglede no-
get info i cv’et, og jeg kunne ikke lige 
gennemskue, hvad det var. Jeg gider 
ikke tage telefonen og ringe, jeg tager 
bare ind til HK og siger: »Jeg kan ikke 
finde ud af det her, kan I hjælpe?« Så 
kan man få hjælp ved en computer der-
inde, og man får en forklaring, og når 
man går derfra, så er det ordnet. Jeg 
kan godt lide, at man bare kunne kom-
me ind og snakke med et menneske.

KORT PROCES
Stanley havde besluttet sig for at justere 
privatøkonomien lidt, så han kunne gå 
ledig nogle måneder. Men det nåede 
aldrig at blive aktuelt. Blot to uger inde 
i hans ledighedsperiode kom der et op-
kald fra JobBørsen: Hellbrandt i Hvidov-
re manglede en mand til at betjene en 
cylinder og en tofarvet GTO – to maski-
ner Stanley netop havde erfaring med 
og nævnt i sit cv.

– Jeg ringede derud og fik en aftale 
et par dage senere, og så spurgte de, 
om jeg kunne starte ugen efter, for der 
var en trykker, der stoppede. Så det var 
nemt, siger han.

– Jeg er da overrasket over, det gik 
så stærkt. Men jeg var heldig, det må 
man sige.

GOD ERFARING
At systemet virkede kom dog ikke bag 
på Stanley. Han fortæller, at han faktisk 
har prøvet noget lignende for 14 år si-
den, da han senest skiftede job (til SCA, 
som senere blev opkøbt af Eson Pac).

235 
medlemmer fik i 2017 nyt job gen-
nem JobBørsen i HK Hovedstaden. 
Når man udfylder en ledighedser-
klæring, bliver man automatisk bedt 
om at tage stilling til, om man vil have 
sit cv i JobBørsen.

305 
cv’er i JobBørsen tilhører lige nu ikke 
ledige HK’ere, men medlemmer som 
allerede er i arbejde. Hvis du er inte-
resseret i nye jobmuligheder, kan du 
nemlig også registrere dine cv-data 
i JobBørsen og på den måde være 
i spil til nye udfordringer. Du er ano-
nym, så du behøver ikke frygte, at din 
nuværende arbejdsgiver finder dig.

LÆS MERE
www.hk.dk/karriere/jobbørs

– Dengang var det faktisk også fagfor-
eningen, der sendte mig derud. Der var 
ikke noget, der hed JobBørsen, det fore-
gik bare gennem almindeligt netværk. 
SCA ringede ind til en faglig og spurgte, 
om de kunne anbefale en ledig trykker, 
og så poppede mit navn op, siger han.

– Så jeg var rimelig fortrøstnings-
fuld, da jeg lagde mit cv ind i JobBør-
sen. Jeg kendte godt det system dér.  

 Stanley Dan Mazur havde indstillet sig på at 
gå ledig nogle måneder, men han endte med 
kun at være mellem jobs i et par uger.
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CYKLER 
FOR ET 
BEDRE 
LIV

Lars Madsen

Mark Knudsen
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IMI-medlem og krigsveteran Jacob Udsen lider af PTSD efter flere 
udstationeringer som soldat. Nu er han ved at bearbejde sine trau-
mer – og som et led i processen deltager han i næste måned i OL for 
krigsveteraner 

H ver aften, når han går til ro, be-
holder Jacob Udsen sit pulsur 
på. 

Den 48-årige it-medarbejder hjem-
søges af mareridt i parcelhuset i Fre-
densborg og vågner ofte badet i sved 
uden at kunne huske hvorfor. Med uret 
kan han monitorere sin søvn og få en 
idé om, hvornår og hvor længe han har 
haft mareridt.

– Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg våg-
ner, men jeg kan se, min puls har været 
oppe at hamre på 120. Så et eller andet 
må jeg have drømt, siger han.

– Som en del af den traumebehand-
ling, jeg går i nu, har jeg lært at lave 
nogle fysiske øvelser, så jeg kan falde 
i søvn igen. PTSD er ikke kun noget, der 
sidder i hovedet, det er også kropsligt 
og sætter sig hovedsageligt i leddene. 
Så sidder jeg og laver åndedrætsøvelser 
og cirkelbevægelser, og i løbet af 5-10 
minutter kan jeg mærke stressen ebbe 
ud af kroppen, siger han, mens han læ-
ner sig lidt frem i hjørnesofaen og de-
monstrativt roterer i håndleddene.

MANGE ÅRS FLUGT
Fortrængte minder og følelser sniger 
sig ind på Jacob Udsen om natten, fordi 
han gennem en årrække har bestræbt 
sig på at flygte fra dem om dagen. Hans 
PTSD (posttraumatisk belastningsreak-
tion) blev første gang diagnosticeret 
helt tilbage i 1996, hvor han var blevet 
hjemsendt fra Bosnien efter en voldelig 
episode. Men han fik talt sig ud af sine 
problemer og har siden været udsendt 
som soldat til Bosnien igen og til Eritrea. 

– I virkeligheden har jeg været på 
flugt fra mig selv, siden jeg forlod For-
svaret i 2002, siger han.

Først de senere år er Jacob begyndt 
at tage sin PTSD alvorligt og søge for-
skellige former for behandling. Ligesom 
hovedparten af de danske veteraner med 
PTSD har han levet stille og fredeligt og 
på mange måder været en velfungeren-

de del af samfundet. Men privat har han 
svært ved at være i et forhold, og selv 
om han indtil denne sommer har haft 
fast arbejde som it-driftoperatør på Tech 
Mahindra i Ballerup, har han også her væ-
ret på en slags flugt fra sine problemer.

– De sidste tre et halvt år har jeg valgt 
at arbejde hjemmefra, så jeg sidder ale-
ne på mit kontor her i huset fra kl. 18 til 
00.35. Det er en del af min PTSD, at jeg 
havde behov for at trække mig og være 
alene med mig selv, forklarer han.

EKSPLOSIV TRÆNING
Nu skal det være slut med at flygte. Ja-
cob vil kæmpe sig tilbage til et mere nor-
malt liv og en hverdag med sociale rela-
tioner. Det er i høj grad derfor, han i år 
har meldt sig til Invictus Games, som OL 
for krigsveteraner hedder. Han er udta-
get til både holdtidskørsel og enkeltstart 
på cykel samt til siddende volleyball. Og 
han kan sagtens se ironien i, at hans op-
gør med flugtreaktionen indbefatter, at 
han stort set dagligt kaster sig ud i hæs-
blæsende træningspas på sin sorte Spe-

cialized-tempocykel med AC/DC-ham-
rende i ørerne.

OL-programmet byder på en enkelt-
start på 2,4 km og en holdstart, hvor det 
gælder om at køre så langt som muligt 

Jeg kan ikke huske, 
hvorfor jeg vågner, 
men jeg kan se, min 
puls har været oppe 

at hamre på 120. 
Så et eller andet må 

jeg have drømt.

IMI-medlem Jacob Udsen er udtaget til OL for 
krigsveteraner i Sydney i næste måned. Her er 

han i færd med at slå sin personlige rekord på en 
træningstur i juni. IMI-BLADET 11



på 30 minutter. Hans træning består i, at 
han cykler fra parcelhuset i Fredens-
borg til Tikøb og tilbage igen. Ruten er 
præget af stride bakker, hvilket han reg-
ner med vil give ham ekstra kræfter i be-
nene, som kan komme ham til gode på 
den flade OL-rute på havnen i Sydney. 

– Jeg kører én gang om dagen, og 
det er bare én stor spurt. Jeg varmer 
ikke op eller noget, jeg tæsker bare 
igennem, siger han. 

– Når jeg bagefter står af cyklen her-
ude foran, dirrer mine ben så meget, at 
jeg nogle gange må sætte mig lidt, for-
di jeg ikke engang kan gå ned ad ind-
kørslen. Jeg vil gerne ramme en gen-
nemsnitsfart på 35-36 km i timen, og 
der er jeg ikke helt endnu. Men i fladt 
terræn tror jeg godt, jeg kan.

DOBBELT FORMÅL MED OL
Efter sådan en tur, hvor Jacob har cyklet 
de 18 km på 34-35 minutter, har han det 
rigtig godt. 

– Det frigiver nogle endorfiner, lige-
som når man dyrker sex. Den fysiske 
sport giver mig en glæde og en harmo-
nisk følelse i kroppen – og jeg har også 
altid dyrket sport. Det er bare svært at 
deltage i en holdsport, når man arbejder 
fast om aftenen. Så én ting er, at det er 
fedt at sætte sig ud på cyklen og trykke 
den af, men min træning med volleyhol-

det giver mig også en samhørighed, jeg 
har savnet. I virkeligheden ligger der et 
enormt socialt aspekt i min OL-træning, 
siger han.

En af grundtankerne bag Invictus 
Games er netop, at det skal have en vis 
rehabiliterende effekt på deltagerne.

– Legene handler også om, at jeg som 
deltager går ind og tager ansvar for mit 
liv og prøver at ændre på nogle ting. 
Siden min PTSD gik i udbrud for cirka 
fem år siden, og jeg begyndte at isolere 
mig, har der været en selvforstærken-
de effekt, hvor jeg også har haft medli-
denhed med mig selv. Der har Invictus 
Games fået mig til at se indad og sige 
»hallo, makker, tag nu ansvar for dit eget 
liv«. Der er psykologer med omkring 
holdet, og det er også herigennem, at 

jeg er blevet visiteret til at få traumebe-
handling, forklarer han.

Også i sit arbejdsliv har Jacob taget 
et modigt skridt: Han valgte i forsom-
meren at forlade Tech Mahindra, da 
medarbejdernes tryghedsaftale blev 
opsagt i forbindelse med en virksom-
hedsoverdragelse til IBM. Nu har han 
takket ja til et job hos BMI Group, hvor 
han skal passe et almindeligt dagsar-
bejde og have masser af kolleger.

PARAT OG NERVØS
– Jeg skal både lave projektledelse, have 
drifts- og applikationsansvar og sørge for 
intern support. Jeg tror, de glæder sig til 
at få en Windows-mand, der kan komme 
rundt og løse kollegernes computerpro-
blemer, og det ser jeg rigtig meget frem 
til. Mon ikke også det er en nem måde at 
blive afholdt på, smiler han.

– Selvfølgelig er jeg også nervøs og fryg-
ter for, om jeg kan leve op til det, der for-
ventes af mig. Med PTSD har man det nog-
le gange med at fokusere på det negative. 
Så det er noget, jeg har tænkt meget over. 
Men mest af alt glæder jeg mig sindssygt 
meget til at begynde, fortsætter han.  

– Jeg tror, at det i alle livets aspekter er 
holdet, jeg har savnet. Det gjaldt sporten, 
det gælder kærlighedslivet – og det gæl-
der det arbejdsmæssige, fordi jeg har sid-
det herhjemme og arbejdet alene.

DANSKE VETERANER OG PTSD

PTSD kaldes på dansk posttraumatisk belastningsreakti-
on, og symptomerne kan omfatte gentagne og ufrivillige 
genoplevelser af voldsomme minder, forøget alarmbe-
redskab, negative humørændringer og undgåelse af alt, 
der kan frembringe minder om bestemte hændelser.

Soldater udsendt i international tjeneste er i en sær-
lig risikogruppe for udvikling af PTSD, fordi de ofte ri-
sikerer at komme ud for væbnede konfrontationer og 
angreb. I perioden 1992-2016 har der været udsendt 
31.852 danske soldater, som tilsammen har haft i alt 
63.541 udsendelser.

I løbet af de første tre år efter de er kommet hjem, stiger 
antallet af psykiske og fysiske problemer hos soldater-
ne.

Forekomsten af PTSD hos danske soldater varierer 
afhængigt af missionernes karakter og belastnings-
grad. Et forsigtigt estimat fra Veterancentret lyder på, 
at omkring 10 procent udvikler symptomer på PTSD 
eller svær depression som konsekvens af deres ud-
sendelse.

Kilder: Veteranalliancen og Veterancentret.

Selvfølgelig er jeg 
også nervøs og fryg-
ter for, om jeg kan 
leve op til det, der 
forventes af mig.
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INVICTUS GAMES

Invictus Games, som også kaldes OL for krigsveteraner, 
afholdes i Sydney i Australien 20. til 27. oktober 2018. 
Det er fjerde gang, legene afholdes.

Over 500 syge, sårede og skadede krigsveteraner fra 
18 lande deltager i legene.

Danmark har i år udtaget 25 veteraner, og de forventes 
at deltage i følgende discipliner: Siddende volleyball*, 
svømning, bueskydning, roning, cykling, atletik, bænk-
pres, sejlads og driving challenge, som er præcisions-
kørsel i bil på forhindringsbane.

* Det var ved bladets deadline ikke afgjort, om Danmark 
kan stille hold i siddende volleyball. Danskerne har for 
få fysisk skadede spillere til at få holdet godkendt og 
var derfor ved deadline i færd med at undersøge, om 
det er muligt at »låne« en udenlandsk veteran med 
fysiske skader til holdet. Bliver deltagelsen i siddende 
volleyball ikke til noget, stiller Jacob Udsen i stedet op 
i svømning.

Kilder: Forsvaret, »Invictus Games: Team Danmark« på 
Facebook og Jacob Udsen.

Jacob Udsen gør 
sig klar til dagens 
træningstur 
i det bakkede 
landskab mellem 
Fredensborg og 
Tikøb.
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TANJA FIK GODKENDT SIT 
DRØMMEKURSUS
Tanja Weber Holst fra Xellia Pharmaceuticals søgte selvvalgt uddannelse til et kursus, der ikke 
var forhåndsgodkendt af Industriens Kompetenceudviklingsfond. Det lykkedes hende alligevel 
at få kurset – men især én vigtig læring har hun taget med sig

D a laborant Tanja Weber Holst i begyndelsen af 
2018 besluttede sig for at tage noget tiltrængt 
efteruddannelse, lagde hun ud med at læse 

jobannoncer. Ikke fordi hun havde tænkt sig at søge nyt 
arbejde, men for at få et indtryk af hvilke kompetencer 
arbejdsgivere efterspørger inden for hendes arbejds-
felt, som er kemiske analyser. 

Hun kunne hurtigt konstatere, at en bestemt be-
tegnelse gik igen i mange af annoncerne, nemlig 
HPLC. Det står for High-performance liquid chroma-
tography – på dansk højtryksvæskekromatografi – og 
er en meget anvendt kemisk analysemetode, som ud-
føres med et særligt HPLC-apparat. Apparatet anven-
des også på Tanja Weber Holsts arbejdsplads, Xellia 
Pharmaceuticals på Amager, men Tanja selv havde 
aldrig arbejdet med det. 

Så det besluttede hun sig for, at hun skulle lære.
– Jeg kunne se, at næsten alle ønsker erfaring med 

HPLC. Det lå inden for mit arbejdsområde, det lød 
spændende, og så kan jeg godt lide apparatteknik, 
forklarer hun.

SAVNEDE DE RETTE KURSER
Tanja Weber Holst er omfattet af Industriens Funktionær-
overenskomst og har dermed ret til selvvalgt uddannel-
se, som er op til 10 dages årlig betalt uddannelse efter 
eget valg. Hun fortæller, at hun kender til mulighederne 
for selvvalgt uddannelse, fordi hendes tillidsrepræsen-
tant har været god til at minde kollegerne om den. 

Ved selvvalgt uddannelse ydes der 85 pct. løndæk-
ning, og det hele administreres gennem Industriens 
Kompetenceudviklingsfond, IKUF, på hvis hjemmesi-
de der ligger en udførlig liste over forhåndsgodkend-
te uddannelser og kurser, man kan søge. 

Men da Tanja Weber Holst kiggede på listen, syntes 
hun ikke, der var ret meget at komme efter for hende 
som laborant. Og der var slet ikke noget med HPLC. I 
stedet besluttede hun sig for selv at finde et HPLC-kur-
sus og søge at få det godkendt gennem IKUF, hvilket 
der også er mulighed for. Et kursus hos en privat ud-
byder i Skovlunde lød som det helt rigtige, og Tanja 
Weber Holst fik udfyldt en onlineansøgning på IKUFs 
hjemmeside.

Men så løb hun ind i et problem.
– Det tager fire til seks uger at få behandlet sin an-

søgning, og det synes jeg er lang tid. Problemet er, at 
jeg ikke kunne tilmelde mig kurset, før jeg havde en 
godkendelse. Så jeg var nødt til at vente, siger hun.

Samtidig følte Tanja Weber Holst sig også usikker på, 
om hun overhovedet ville få kurset godkendt. Det kostede 
trods alt 19.500 kr., og det syntes hun var mange penge.

HÆNDERNE OP – OG NED
Seks uger senere kom heldigvis et svar, der fik Tanja 
Weber Holst til at række hænderne i vejret – i hvert fald 
for en stund: Hendes ansøgning var blevet godkendt.

– Det var simpelthen så fedt! Så kunne jeg rigtig sige 
YES, husker hun.

Tanja Weber 
Holst foran Xellia 
Pharmaceuticals’ 

HPLC-maskine, 
som hun nu har 
lært at betjene.

Lars Madsen

Mark Knudsen
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– Jeg gik straks ind på kursusudbyderens hjemme-
side for at melde mig til. Men så ramte jeg en mur: 
Der var lukket ned for tilmeldinger. Kurset var blevet 
overtegnet, mens jeg ventede på at få det godkendt. 
Og nu kunne jeg se, at næste kursus først var om et 
år. Hvor min godkendelse i øvrigt ville være udløbet.  

Tanja Weber Holst skrev til udbyderen for at høre, 
om der kunne blive plads til hende alligevel – og det 
lønnede sig. Hun fik en plads og var her i april på kur-
set, som varede tre hele dage:

– Underviseren var rigtig god, og de havde de ap-
parater, vi blev undervist i. Som helt ny inden for HPLC 
var det et virkelig godt kursus, siger hun.

BLOD PÅ TANDEN
Inden kurset i april lå det faktisk hele 10 år tilbage, at 
Tanja Weber Holst sidst havde været på kursus. Hun 
har arbejdet med kvalitetskontrol hos Xellia i 11 år, og 
forud for det har hun arbejdet med præcis det samme 
hos Leo Pharma. Der kommer til gengæld næppe til 
at gå 10 år før næste kursus, for Tanja Weber Holst har 
allerede et i kikkerten – og igen er det selvvalgt uddan-
nelse og IKUF, hun har i tankerne.

– Jeg kan jo godt se, at jeg bliver nødt til at komme 
ud af starthullerne nu og få nogle flere kompetencer. 
Jeg har kig på et Excel-kursus som er specifikt for la-
boranter. Jeg har også været lidt i kontakt med udby-
deren for at få nogle datoer lidt fremme i tiden, men 
de er ikke vendt tilbage endnu, siger hun.

– Jeg vil også anbefale andre at bruge IKUF. Mit råd 
er: Kast dig endelig ud i det. Men gør det i rigtig god 
tid – så dit kursus ikke er overtegnet, når du får svar.

SÅDAN FUNGERER IKUF
IKUF har siden 2009 ydet tilskud til selvvalgt 
efteruddannelse med det formål at støtte ansatte 
i industrien.
• Du skal selv lægge ud for transport, kost og logi 

mv. Deltagergebyret kan du selv lægge ud for, 
eller du kan anmode IKUF om en forudbetaling. 
Når du har gennemført uddannelsen, får du ud-
gifterne refunderet fra IKUF. Pengene udbetales 
direkte til dig og ikke til din arbejdsgiver. 

• Din arbejdsgiver må hverken give dig hel eller 
delvis løn i uddannelsesperioden, ligesom ar-
bejdsgiver ikke må bestemme, hvilken uddan-
nelse du tager. Du får 85 pct. løngodtgørelse.

• IKUF omfatter blandt andet medarbejdere un-
der Industriens Overenskomst og Industriens 
Funktionæroverenskomst.

Kilde: IKUF og HK

LÆS MERE PÅ WWW.IKUF.DK

Efter 10 år uden 
efteruddannelse 
af nogen art har 
Tanja fået blod 
på tanden: Hun 
har allerede kig 
på næste kursus.
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Søren Palle Nancke ved øve-motoren på »MAN PrimeServ Academy«, som kunder 
fra hele verden sender deres maskinmestre til Danmark for at træne på. Gennem 
praktiske øvelser lærer de betjening, servicering og fejlfinding, så kunderne kan få 
mest mulig glæde af deres motorer.

NY 
SERIE



Navn: Søren Palle Nancke
Jobtitel: Kontorassistent
Ansat siden: 1978

KORT OM ARBEJDSPLADSEN
Lokalitet:  Teglholmen i København
Ansatte i København:  1.269
Overenskomst:  Ja, Industriens 
 Funktionæroverenskomst
Tillidsrepræsentant:  Ja

MAN ENERGY SOLUTIONS
Det er en spraglet vifte af produkter og tjenester, der skaber arbejde til HK it, medie & industri 
Hovedstadens medlemmer. Hos MAN Energy Solutions på Teglholmen i København er kerne-
produktet totaktsmotorer til skibe – faktisk sidder firmaets motorer i omtrent halvdelen af verdens 
fragt-, tank- og containerskibe

HVAD PRODUCERER I HOS  
MAN ENERGY SOLUTIONS?
Lige siden B&W’s tid har vi været en af verdens største 
producenter af dieselmotorer til skibsfart. Vi bygger 
ikke længere motorerne selv, men sælger licenser til at 
man kan bygge dem. Så man køber groft sagt en sam-
lemappe med anvisninger til, hvordan motoren skal 
bygges, og hvilke kvalitetskrav der er til de forskellige 
dele. Det er motorer til især skibe, og det har traditio-
nelt været dieselmotorer. Men vi bevæger os over mod 
at køre mere på gas og har lige her i sommer skiftet 
navn – førhen hed vi MAN Diesel & Turbo.

I HAR OGSÅ NOGET PRODUKTION 
HER PÅ TEGLHOLMEN?
Vi producerer reservedele til vores motorer. Vi er ret 
skrappe til at lave vitale dele som brændselsventiler og 
brændselspumper. Og så udvikler vi hele tiden moto-
rerne – vi har en testmotor, som vi kan afprøve nye kom-
ponenter på. Ud over skibsmotorerne laver vi blandt 
andet motorer til stationære anlæg såsom kraftværker, 
og rigtig mange af de motorer kører i dag på gas.

HVORDAN KOM DU SELV TIL 
AT ARBEJDE HER?
Jeg startede i lære i 1978 som maskinarbejder hos B&W 
på Christianshavn. Det blev opkøbt af tyske MAN, mens 
jeg stadig var i lære. Siden blev jeg så slidt ned. Jeg fik 
ny hofte, da jeg var 33 år, og det har jeg prøvet fem gan-
ge siden. Da jeg fik lavet den sidste, spurgte jeg vores 
daværende direktør, om ikke der var et kontorjob til mig.

HVAD GÅR DIT ARBEJDE UD PÅ?
Jeg sidder i lagerstyring, hvor vi monitorer de ordrer, 
der bliver genereret fra sælgerne. Vi har nogle daglige 
mål og deadlines for, at vi skal plukke et vist antal varer 
fra lageret for at have dem klar til de forskellige biler 
og shipping. Derudover står jeg for vores fjernlager, 
for intern kørsel og for stort set alt indkøb af de kom-
ponenter, vi bruger til at pakke, det vil sige papkasser, 
trækasser, finérkasser – alle slags kasser.

HVORNÅR FØLER DU FAGLIG 
STOLTHED I DIT ARBEJDE?
Det gør jeg, når jeg sparer penge – det er min store 
hobby, ha ha ha. For eksempel har jeg i fem år haft 
med indkøb af træemballage at gøre. Førhen var det 
bare noget, der blev bestilt, man udfordrede aldrig 
leverandørerne. Så spurgte jeg min chef, om ikke det 
var en idé at se lidt på det. Han er meget den type, 
der stoler på, hvad jeg laver, så jeg kunne bare gå 
i gang. Det er en fornøjelse at have lidt frie hænder. 
Vi har sådan nogle finérplader, vi bruger til at lægge 
i bunden af kasser for at styrke dem, hvis der skal 
lidt tungere grej i, og dem havde vi altid fået fra et 
bestemt firma. Jeg fik så et tilbud fra et andet firma, 
som lå næsten 50 pct. under det, vi betalte. Og nu 
kunne vores hidtidige leverandør også pludselig gå 
næsten 50 pct. ned. Så sidder man der og tænker, 
hvor har vi været dumme. Det er da uhyggeligt, at 
de næsten kan halvere prisen. Bagefter gjorde vi det 
samme med trækasser.

Lars Madsen

Mark Knudsen

HK it, medie & 
industri Hoved-
stadens med-
lemmer arbejder 
på mere end 
3.000 forskellige 
arbejdspladser. 
I hvert nummer 
snakker vi med 
et medlem om, 
hvad ved-
kommendes 
arbejdsplads 
producerer, og 
hvad medlem-
mets rolle er.

SERIE: DET VI LAVER
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MØD IMI’S NYESTE 
MEDARBEJDER

Christine Ingeberg Rye er ny organiser.

Du har arbejdet et par år i HK Ungdom 
og HK Service Hovedstaden, inden du 
1. juni begyndte her i HK it, medie & 
industri Hovedstaden. Hvordan kom du 
til at arbejde i HK?
Jeg startede som frivillig for tre år siden 
på en kampagne for at skabe bedre ar-
bejdsvilkår for phonere. Det handlede 
om nogle unge phonere på et callcen-
ter, der hedder Telco, som for eksempel 
fik lagt en plastiklort på deres bord eller 

fik taget deres stol, hvis de ikke solgte 
nok. Det ramte mig, for det kan ikke 
være rigtigt, at nogen skal arbejde un-
der nedværdigende forhold. De unge 
kendte ikke deres rettigheder og følte 
ikke, de kunne sige fra overfor ledelsen. 
Derfor gav det enormt meget mening 
for mig at tale med dem om, hvordan 
de ved at stå sammen kunne ændre de-
res situation.

Hvad glæder du dig mest til i dit nye 
arbejde som organiser?
Jeg ser rigtig meget frem til samarbej-
det med tillidsvalgte og medlemmer og 
til at understøtte deres arbejde med at 
skabe positive forandringer på deres 
arbejdspladser. Jeg har mange labo-
rantvirksomheder, og der er jo heldigvis 
tale om helt andre forhold end på et call- 
center som Telco. Men det betyder ikke, 
at de ansatte ikke kan have udfordringer 
med for eksempel øgede krav om effek-
tivitet eller vilkår, der bliver forringet – el-
ler måske har de ønsker om forandrin-
ger. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi 
husker at skabe stærke fællesskaber på 
vores arbejdspladser: så vi sammen kan 
skabe de forandringer, vi drømmer om.

KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER

KONTORKLUBBEN
Ved Kontorklubbens ekstraordinære ge-
neralforsamling 17. maj var der intet frem-
møde ud over bestyrelsen. Netop spørgs-
målet om klubbens fremtidige form var 
på dagsordenen, idet der har manglet 
bestyrelsesmedlemmer eller på anden vis 
aktive, og Kontorklubben er nu lukket.

Det har imidlertid ikke skortet på in-
teresse for klubbens faglige kurser og 
arrangementer, og disse fortsætter, 
således at det samlede udbud af tilbud 
opretholdes. Blot vil tilbuddene frem-
over blive arrangeret i andet HK-regi. 
Blandt andet er den varslede opfølg-
ning på fyraftensmødet om den nye fe-
rielov for medarbejdere i HR, lønfunkti-
oner og lignende nu berammet til 7/11. 

Det bliver et heldagskursus, og der er 
info og tilmelding via mithk.hk.dk. 

GRAFISK TEKNIKER KLUB
Grafisk Tekniker Klub i HK Hovedstaden 
inviterer til dialog og inspiration om mu-
lighederne for uddannelse som erhvervs-
aktiv – med afsæt i Den Grafiske Overens-
komst og Emballageoverenskomsten.

Har du allerede tænkt på at efter- eller 
videreuddanne dig, men har svært ved at 
finde rundt i dine muligheder – herunder 
at bruge de grafiske kompetencefonde – 
vil du her kunne hente inspiration. 

Med afsæt i din hverdag vil Olaf Chri-
stensen, tillidsrepræsentant på Tryk-

kompagniet, sætte fokus på uddannel-
se med afsæt i henholdsvis DGO og 
Emballageoverenskomsten, herunder:
•  Ret & pligt
• Selvvalgt uddannelse
• Aftalt uddannelse 

ARRANGEMENTER
• Torsdag 20/9 kl. 15.00 – 17.00 
Deadline for tilmelding: mandag 17/9 
• Torsdag 27/9 kl. 17.00 – 19.00
Deadline for tilmelding: mandag 24/9

Tilmelding i begge tilfælde via: 
mithk.hk.dk eller mail til imi@hk.dk

Arrangementerne vil blive holdt i:
HK Hovedstaden
Svend Aukens Plads 11 
2300 København S

Har du spørgsmål, inden du tilmelder 
dig, kan det ske til:
Faglig sekretær Pia Weber 
tlf. 3330 2360 · pia.weber@hk.dk

LAD OS TJEKKE DIN  
ANSÆTTELSESKONTRAKT

Undgå ærgrelser og efterfølgende 
diskussioner med din arbejdsgiver 
– send din ansættelseskontrakt til 
gennemsyn i fagforeningen, inden 
du skriver under.

KONTAKT FAGLIG AFDELING
3330 2945 · IMI@HK.DK

IMI-BLADET18



NYE ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTER

NOVO NORDISK A/S
Anita Rasmussen
Yasemin Camur
Jeanett Wibroe

BAVARIAN NORDIC A/S
Monica Siff Thelin Marburger

IBM DANMARK APS
Kim Frederiksen

RØDER & MORTENSENS EFTF APS
Tanja Thim Kromann Jensen 

ESON PAC DENMARK A/S 
Laura-Elena Gavrilei

CCL LABEL A/S 
Jesper Bjarnskov Meldgaard

GRAFISK SENIORKLUB
En klub for seniorer, der har været til-
knyttet en grafisk arbejdsplads.
Grafisk Seniorklub afholder sine faste 
arrangementer på Damhuskroen den 
anden tirsdag i måneden kl. 11.00. Ind-
gang fra Auroravej.

EFTERÅR 2018
Tirsdag den 11. september kl. 11.00 
Summemøde med hjertestarter 
Mødet starter med lidt undervisning 
i, hvordan man bruger en hjertestarter, 
og derefter er der tid til at fortæller hi-
storier fra gamle dage.

Tirsdag den 9. oktober kl. 11.00
Striden om Grafisk Forbund
Bjarne Nielsen, tidligere faggruppefor-
mand for typograferne i Grafisk Forbund 
og næstformand i HK/Privat, fortæller 
om sin nye bog, »Striden om Grafisk 
Forbund«.

Bogen handler om forbundets korte 
historie fra 1993 til 2000. »Striden om 
Grafisk Forbund« følger den demokra-
tiske proces i en faglig strid, hvor for-
skellige grupper har forskellige interes-
ser. Og den handler om et demokratisk 
forbund, hvor medlemmerne ved uraf-
stemning valgte alle lige fra forbunds-
formand til yngste kredssekretær. Med-
lemmerne afgjorde Grafisk Forbunds 
skæbne, da de ved urafstemning med 
et flertal på 66,63 procent besluttede 
at fusionere forbundet ind i HK, SiD 
og Dansk Journalistforbund. Det skete 
med en historisk høj stemmeprocent 

på 81,69. »Striden om Grafisk Forbund« 
indeholder desuden en række sjove 
anekdoter.

Deltagerne i mødet vil få et gratis ek-
semplar af bogen.

Tirsdag den 13. november kl. 11.00
Reflexus
En gruppe entusiastiske amatører vil un-
derholde os med en cabaret bestående af 
15 evergreens, vi alle kan synge med på.

BESTYRELSEN
Formand: Erling Schrøder 
2348 3185 • schrodererling@gmail.com
Næstformand: Flemming Nielsen 
4011 9770 • sinklair@tdcadsl.dk
Kasserer: Erik Tofte 
5118 1261 • erik.barmand@gmail.com
Sekretær: Dagmar Rasmussen 
2712 1965 
dagmar.rasmussen@gmail.com

Klubbens hjemmeside: 
www.hkgrafisk-seniorklub.dk

NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER

MAN ENERGY SOLUTIONS A/S
Mia Moberg Kristensen
DI Kontor & Lager

KMD A/S - BALLERUP
Jess Preben Nielsen Bang
DE IT m/sær

APFEL

Aktivitetsudvalget for pensionister, efterlønnere og ledige www.apfel-hk.dk
Alle medlemsmøder onsdag kl. 10.00 i »Kvartershytten«, P. Knudsens Gade 39A.

 NÆSTE MEDLEMSMØDER
5. og 19. september
3., 17. og 31. oktober
7. og 21. november
3. december

ARRANGEMENTER
26/9 Magasin du Nord Museum
24/10 Bowling
28/11 Heerup Museum
7/12 Julearrangement
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HAR DU BEMÆRKET NOGET 
USÆDVANLIGT?
Dit medlemsblad har fået nyt navn 
og en ordentlig ansigtsløftning. 
Mediegrafiker Christina Carlsen 
fra Eks-Skolens Grafisk Design & 
Tryk fortæller her om sine tanker 
bag redesignet

IMI-bladet, som dit medlemsblad nu 
hedder, har fået nyt look. Og man skal 
være noget af en nørd for at lægge 
mærke til alle ændringerne. For der er 
mange af dem, fortæller mediegrafiker 
Christina Carlsen fra Eks-Skolens Grafisk 
Design & Tryk.

– Der er nærmest ikke noget, der er 
blevet ved med at være, som det var. Alt 
fra grid (designgitter, red.) og typografi 
til farvepalet er blevet moderniseret.

Sidst bladet fik en opdatering var 
i 2012, og dengang var det også Christi-
na, der stod for arbejdet.

– Dengang var jeg elev, og det var det 
første bladlayout, jeg prøvede at lave. 
Men dengang var ændringerne ikke 
nær så gennemgribende som nu.

KREATIVITET I FASTE RAMMER
En kernetanke bag redesignet er, at 
layouterne skal have bedre mulighed 
for leg og kreative løsninger – men in-
den for nogle meget klart definerede 
rammer, som sikrer harmoni i udtryk-
ket. For eksempel løber bladets grid nu 
over ni spalter pr. side i stedet for tre, 
så layouterne har større frihed til at lege 
med spaltebredder og –antal, placerin-
gen af faktabokse og billedtekster etc. 

– Jeg ville gerne skabe mere dynamik 
og plads til anderledes grafiske løsnin-
ger, som måske kun optræder i bladet 

én gang, uden at det bliver rodet for 
læseren, siger Christina og nævner de 
små ikoner ved boksene på side 12-13 
som et eksempel.

– Det er en sjov ting at sige, men jeg 
synes, bladet virker som om, siderne er 
blevet større. Det er de ikke, men der er 
mere luft på dem, selv om der er lige så 
meget tekst som førhen.

VIGTIGE ORD
At det kan lade sig gøre skyldes blandt 
andet de nye skrifttyper – »Verb« til over-
skrifter og »Avenir Next« til brødtekst. 
De er letlæselige og fylder ikke så me-
get, hvilket har været et helt bevidst valg.

– Jeg kender jo bladet ret godt, for-
di jeg har været med til at layoute det 
i mange år, siger Christina.

– Der er nødt til at kunne stå lange 
ord som »tillidsrepræsentant« eller »ar-
bejdsmiljørepræsentant« i en overskrift. 
For det ved jeg kommer til at ske.

Hos Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk på Nørrebro layouter mediegrafikerne Christina Carlsen og 
Mads Wolff IMI-bladet på skift. Her giver Mads feedback på Christinas udkast til det nye layout. 

Lars Madsen

Mark Knudsen

NYT NAVN TIL BLADET
Dit medlemsblad har fra dette 
nummer fået nyt navn. Hvor det før 
hed »it, medie & industri«, hvilket 
absolut ingen kaldte det, hedder 
bladet nu slet og ret IMI-bladet. 

Det er det også blevet kaldt i det 
daglige i årevis. Ligesom afde-
lingen, der rettelig hedder HK it, 
medie & industri Hovedstaden, 
blot kaldes »IMI« både internt i HK 
og af mange arbejdsmiljø- og 
tillidsrepræsentanter.

Der skal lyde en stor tak til alle, 
som bød ind med kreative forslag 
til det nye bladnavn, og til alle 
som tilkendegav, hvilket bladnavn 
de bedst kunne lide.


