
 

 
Region Syd 
Ørstedsgade 19, 1. 
5000 Odense C 
Tlf. 88 82 62 70 

Region Midt-Nord 
Mindegade 10 
8000 Århus C 
Tlf. 88 82 62 70 

Region Øst 
Høje Taastrup Boulevard 82, 1.tv. 
2630 Taastrup 
Tlf. 88 82 62 70 

 

 
 
 
 
Vedr. Sparekatalog B fra Afdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse  
 
 
Ergoterapeutforeningen har med interesse læst sparekatalog B fra Afdelingen for Sociale forhold 
og beskæftigelse.  
 
Ergoterapeutforeningen har noteret sig, at forligspartierne bag budget 2011 er enige om, at der 
skal gennemføres færrest mulige besparelser på kerneopgaver og borgernær service.  
Vi har også noteret os, at størstedelen af besparelserne i Sparekatalog B netop rammer kerneop-
gaverne og de borgernære serviceområder.  
 
 
Ergoterapeutforeningen vil kommentere de spareforslag, som vores medlemmer først og frem-
mest er involveret i, men vi har den overordnede generelle betragtning, at det er meget bekym-
rende, at man, hvis Sparekatalog B føres ud i livet, rammer de i forvejen svageste borgere meget 
hårdt og med alvorlige konsekvenser for borgerne og deres familier. 
 
Besparelsesforslag 33 
Hvis Rehabiliteringscenter Abildhus lukkes, får det meget alvorlige konsekvenser for brugerne af 
stedet samt for deres familier. Dette er helt sikkert et område, hvor de berørte borgerne ikke har 
kræfter eller indsigt til selv at påberåbe sig hverken opmærksomhed eller ret til rehabilitering.  
Der findes ikke i dag tilbud eller normering på lokalcentrene, der gør disse i stand til at give bru-
gerne et rehabiliteringstilbud af nær samme kvalitet, som det, de får, på Abildhus. Vi taler om 
borgere med store kognitive vanskeligheder, der ikke kan integreres i sammenhænge, hvor der 
ikke er kompetente medarbejdere med forstand på netop kognitive problemstillinger omkring 
dem. Der skal stor faglig indsigt og uddannelse til at motivere disse borgere til aktiviteter og re-
habilitering, der giver såvel dem som deres pårørende en smule udvikling, livskvalitet og glæde. 
Hvordan man forestiller sig læringsforløb for ”relevante borgere” realiseret, står uvist hen i hen-
hold til spareforslaget, og Ergoterapeutforeningen vil foreslå, at man konkretiserer dette, inden 
man tager stilling til, om lukningen af Abildhus er forsvarlig.  
 
Besparelsesforslag 39 
Vi vil blot gøre opmærksom på, at de erfaringer, der henvises til i spareforslaget, der viser, at 
revisiterede i 25% af tilfældene har et lavere støtte behov end tidligere vurderet, ikke er realisti-
ske at vurdere ud fra.  
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Det er korrekt, at man for et par måneder siden har vurderet støttebehovet lavere hos ca. 25 % af 
en gruppe handicappede borgere, men dels er en del afgørelser anket, dels har vi ikke på nuvæ-
rende tidspunkt viden om, om det er besparelser der slår igennem, eller om det får (økonomiske) 
konsekvenser på anden vis eller længere sigt. 
En af årsagerne til, at vi ikke finder vurderingen realistisk er, at man benytter funktionsevneme-
toden i visitationsprocessen, og denne viser sig i flere tilfælde ikke at opfange kognitive proble-
mer, som borgeren måtte have. Således vil en revisitation, der sænker støttebehovet, sandsynlig-
vis i mange tilfælde vise sig at være forkert, og man må øge støttebehovet igen. 
 
Besparelsesforslag 38 og 41 
Det er meget positivt, at man har haft succes med at udvikle nye tilbud til borgere, som tidligere 
har været i dyrere tilbud andre steder. Imidlertid skal man være meget opmærksom på, at disse 
tilbud opfylder krav til et ordentligt psykisk arbejdsmiljø, og at der ledelsesmæssigt er ressourcer 
til stede til at udvikle og følge disse nye tiltag tæt. Ellers giver det udbrændte medarbejdere og en 
succes bliver i stedet for en fiasko. 
 
Besparelsesforslag 47 
Det er erfaringen, at medarbejdere i tider med store omvæltninger og omstruktureringer ikke selv 
søger faglig udvikling i stor udstrækning. Men samtidig er det urealistisk, at man kan undgå at 
kompetenceudvikle sine medarbejdere i en periode, hvor der skal nytænkes, omorganiseres og 
hjemtages borgere med meget komplekse problemstillinger. Medarbejderne skal være fagligt 
klædt på til at varetage opgaverne, og ved at sætte kompetenceudvikling på ”stand by”, vil man 
risikere, at ellers fornuftige nye tiltag ikke kan realiseres med succes.  
 
Besparelsesforslag 49 
Konsekvenserne, som de er beskrevet i forslaget, er så alvorlige, at det må stå klart for enhver, at 
forslaget ikke kan gennemføres. Forslaget beskriver de kortsigtede konsekvenser, men de lang-
sigtede konsekvenser er meget mere alvorlige for både de borgere, det handler om, for disse bor-
geres pårørende, for den almindelige Århusianer som for kommunens økonomi. 
Når man samtidig med, at det beskrives, hvordan der bliver færre besøg og kontakter for borgerne 
og mere transport og flere primærkontaktperson-opgaver for medarbejderne, må det være en fejl, 
at man mener, at ATA-tiden kan opretholdes -  
Der er ingen tvivl om, at der udover de direkte serviceforringelser, vil komme større sygefravær 
og personaleudskiftning med endnu dårligere service som følge.  
 
Afslutningsvist vil Ergoterapeutforeningen understrege, at vi forventer, at medarbejderne inddra-
ges mest muligt og tidligst muligt i processerne om de kommende ændringer i arbejdsgange og 
tilbud til borgerne. Vi opfordrer således til, at faglige vurderinger tillægges stor betydning i be-
slutningerne.  
 
Ergoterapeutforeningen følger processen i forbindelse med besparelserne, og står gerne til rådig-
hed for yderligere dialog. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Schrøder 
regionsformand 


