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Høringssvar vedrørende sparekatalog, budget 2011. 

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har med interesse læst 
sparekataloget fra afdeling for Sundhed og Omsorg i forbindelse med de på-
tænkte besparelser på 362 mio. kr. i Århus Kommune.  
 
Dette fælles høringssvar består indledningsvist af nogle generelle kommenta-
rer, og dernæst kommentarer vedrørende en række udvalgte spareforslag.  
 
 
Generelle kommentarer:  
 
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen har noteret sig, at forligs-
partierne bag budget 2011 er enige om, at der skal gennemføres færrest muli-
ge besparelser på kerneopgaver og borger-nær service. Det er en prioritering, 
som begge foreninger er enige i.   
 
Foreningerne har også noteret sig, at størstedelen af besparelserne skal fin-
des ved effektivisering og afbureaukratisering og ved at gennemføre bespa-
relser på administrative og tværgående funktioner som f.eks. lønadministrati-
on, forsikringer, bygninger m.m.  
 
Hvis de foreslåede effektiviseringer ikke får den tilsigtede effekt og rent faktisk 
frigør tid til borger-nær service og kerneopgaver, frygter Danske Fysioterapeu-
ter og Ergoterapeutforeningen en negativ påvirkning af arbejdsmiljøet. Blandt 
andet fordi medarbejderne ville skulle ”løbe hurtigere” for at forsøge at opfylde 
serviceniveauet. Det er vigtigt, at tildelte ressourcer og opgaver passer sam-
men. Der bør være særligt fokus på dette i forbindelse med de aktuelle æn-
dringer og effektiviseringer.  
 
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen finder det væsentligt, at 
der også i perioder med bespareleser sikres økonomiske resurser til kompe-
tenceudvikling af medarbejderne, således at kvaliteten i træning og pleje sta-
dig udvikles. Det er særligt vigtigt på sundhedsområdet i kommunerne, som 
også i de kommende år må formodes at vokse og ændre sig med stor hastig-
hed.  
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Specifikke kommentarer til forslag med særlig relevans for ergo- og fysiotera-
pi: 
 
Forslag nr. 8:  
Effektivisering af nødkald.  
Som udgangspunkt finder Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen, 
at man må adskille diskussionerne om behovet for nødkaldeanlæg fra diskus-
sionen om finansiering af nødkald-ordningen. Borgeren får tildelt et nødkalde-
anlæg, fordi de formodes at kunne få brug for det i nødssituationer. Et nødkald 
er således en lille investering for at forebygge, at meget dyrere situationer op-
står.  
 
Borgerne tildeles nødkaldeanlæg på baggrund af retningslinjer og standarder, 
og hjemmeplejen skal efterfølgende løbende vurdere, hvorvidt det stadig er 
meningsfuldt, at borgeren har sit nødkaldeanlæg. Er det ikke tilfældet, må der 
reageres i den konkrete situation eller ses nærmere på retningslinerne for til-
deling af anlæggene.  
 
Man kan eventuelt alternativt se på, om der kan der opnås en besparelse ved 
at afregne pr. nødkaldsopkald i stedet for som nu, hvor der en fast pris pr. 
nødkald. Et sådan alternativ skal naturligvis vurderes både økonomisk og fag-
ligt.  
 
Hvis der kan laves besparelser på driften af nødkalde-anlæggene, må det ta-
ges med i betragtning, at der altid skal være kapacitet til at besvare nødkald 
uden at det går ud over kvaliteten i det øvrige arbejde.  
 
 
Forslag nr. 9:  
Effektivisering via indførelse af loftlifte i alle plejeboliger. 
Loft-lifte i plejeboliger kan lette arbejdet for plejepersonalet. Danske Fysiote-
rapeuter og Ergoterapeutforeningen ønsker at understrege, at en loft-lift ikke 
automatisk betyder, at alle borgere fremover kan forflyttes ved hjælp fra én 
hjælper. Der skal laves en ArbejsPladsVurdering ved hver borger for at sikre 
en faglig vurdering af, hvorvidt der skal være én eller to hjælpere til en forflyt-
ning, uanset om der er lift eller ej.  
 
 
Forslag nr. 13: 
Effektivisering og standardisering af trænings- og sygeplejeydelser m.v. 
I forhold til uddelegering af træningsopgaver finder foreningerne det meget 
uheldigt, at der i spareforslaget gives indtryk af, at det bør undgås at der 
kommer to faggrupper ud til en borger og udfører hver sine opgaver i hjem-
met. De faglige kompetencer, som sundhedsfagligt personale har via deres 
respektive uddannelser, skal naturligvis bruges parallelt omkring borgeren i et 
tværfagligt samarbejde.  
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Når visse sundhedsfaglige opgaver uddeleres skal det ske med udgangspunkt 
i konkrete faglige vurderinger, og ikke for at undgå besøg i borgerens hjem. 
 
I forhold til effektivisering af træningsopgaver skal det påpeges, at størstede-
len af vedligeholdelsestræningen i dag foregår på hold/i grupper. Det er van-
skeligt at forestille sig, at der vil kunne effektiviseres yderligere ved en sam-
menlægning af holdtræningen på tværs af lokalområderne.  
 
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen vil gerne opfordre til, at 
der i standardiseringen af ydelserne også lægges vægt på sundhedsfremme 
og forebyggelse, så standarderne harmonerer med Sundhed og Omsorgs le-
detråd ”Hold borgeren væk.” 
 
 
Forslag nr. 14, 15, og 16:  
Indførelse af teknologiske hjælpemidler.  
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen er enige i, at indførelse af 
teknologiske hjælpemidler i nogle tilfælde både kan være besparende, bedre 
for borgeren og for medarbejderen. Men det er også et område, som ikke har 
været afprøvet i stort omfang, og foreningerne ser gerne mere dokumentation 
for, at indførelse af teknologi reelt giver besparelser og kvalitetsløft.  
 
Der bør derfor gennemføres projekter, hvor de teknologiske hjælpemidler af-
prøves. Derved kan man sikre, at der ikke sker serviceforringelser for borge-
ren eller uhensigtsmæssige arbejdssituationer for medarbejderne.  
 
 
Forslag nr. 17:  
Nedlæggelse af særlig tilbud om aktiviteter til yngre beboere i plejeboli-
ger.  
De yngre beboere i plejeboligerne vil en stor del af indholdet i deres hverdag. 
Med en besparelse på aktivitetsområdet kan den situation tillige opstå, at be-
boerne i højere grad bliver nødt til at efterspørge hjælp hos det øvrige pleje- 
og rehabiliteringspersonale. Derved flyttes der reelt flere opgaver til denne 
gruppe.  
 
 
Forslag nr. 19:  
Effektivisering af demensområdet.  
Med kun ét tilbud i kommunen til svage demente, vil der for nogle demente 
blive en meget lang transporttid til tilbuddet. Danske Fysioterapeuter og Ergo-
terapeutforeningen er bekymret for, at flere demente fravælger tilbuddet.   
 
Dette vil forringe deres livskvalitet, kan medføre større behov for hjemmepleje 
og kan muligvis også betyde, at flere får behov for en plejehjemsplads tidlige-
re. Foreningerne bakker derfor op om en alternativ model, hvor der bliver to 
enheder for aflastning for demente i kommunen. Begge organiseret under Ca-
ritas, men den ene som satellit enhed.  
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Hvis det nuværende tilbud i Viby lukkes, må det være en forudsætning, at 
medarbejderne får tilbud om at flytte med til Caritas. På denne måde vil de 
kompetencer, som medarbejderne har opnået ved arbejdet med demente, 
stadig kunne bruges til gavn for de demente borgere. 
 
 
 
Forslag nr. 24.  
Yderligere besparelse på administration.  
I forhold til visitationen er det vigtigt at være opmærksom på, at der i dag er 
ventetid på tildeling af ydelser. Med en besparelse på visitationen risikerer 
man at øge borgerens ventetid yderligere.  
 
Der er allerede planlagt en proces med ændringer i visitationen i 2011, hvor 
det er en forudsætning, at medarbejderne i visitationen deltager i forskellige 
arbejdsgrupper, som der således også skal bruges resurser på. Foreningerne 
foreslår derfor, at man afventer resultatet af projektet om visitationens fremtid, 
før man gennemfører en besparelse på området.  
 
 
 
Afslutningsvist vil Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen under-
strege, at foreningerne forventer, at medarbejderne inddrages mest muligt og 
tidligst muligt i processerne om de kommende ændringer i arbejdsgange og 
tilbud til borgerne. Foreningerne opfordrer til, at faglige vurderinger tillægges 
stor betydning i beslutningerne.  
 
Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen følger processen i forbin-
delse med besparelserne, og står gerne til rådighed for yderligere dialog.  
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