
 

Høringssvar til modeller for reduktioner og omstrukturering af virksomheder under 

Center for Børn og Unge i Næstved Kommune. 

 

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at afgive hø-

ringssvar til ovennævnte. 

 

 

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen ser de forskellige modeller som overve-

jelser om, at en ny organisering af kommunens indsats på området, kan ske uden forringel-

ser, men tværtimod føre til forbedringer for kommunens børn og unge. 

 

Vi ser det som positivt, at der forelægges flere afgørende forskellige modeller for omorgani-

sering. Dette signalerer åbenhed og inviterer til dialog. Samtidig efterlader det dog en cen-

tralt spørgsmål om, hvor og hvordan besparelserne realiseres og hvilke konsekvenser de får. 

 

Undersøgelser (Sundhedsplejerske undersøgelse af børn i Hovedstadsområdet)og (Den 

Britiske Millenium Cohort Study) konkluderer, at det for spædbørn, som har haft motoriske 

vanskeligheder siden de var små, og som de ikke er vokset fra, når de når skolealderen, har 

konsekvenser for børnenes evne til at indgå i alderssvarende aktiviteter i dagligdagen, og for 

deres sociale liv og indlæring i skolen. 

 

Det er vigtigt, at et stabilt motorisk fundament er skabt, før den kognitive udvikling tager fart i 

skolealderen. Vi lever i en digital verden, hvor en stor mængde viden tilgår børn i en tidlig 

alder. På baggrund heraf må den langsigtede nødvendighed af en duelig og dygtig befolk-

ning medføre, et helt centralt fokus på, at stimulere og invitere børn til mangfoldig fysisk, 

mental og social aktivitet.  

 

Fagprofessionerne ergoterapi og fysioterapi er i dag samlet i en enhed i Næstved kommune, 

hvilket er en væsentlig forudsætning for en dynamisk og innovativ udvikling af professioner-

nes indsats. Hvis vi kigger os over skulderen kan vi se, at der siden 2010 er sket en effektivi-

serende omlægning af indsatsen til i højere grad at være konsultativ. Dette tilbud omfatter 

bl.a. Åbent Hus til forældre med småbørn mellem 0-2 år samt konsultativ bistand til dagpleje, 

legestuer og daginstitutioner. Vi er bekendt med at tilsvarende tilbud er under opstart til sko-

lebørn. 

 

Ovenstående tilbud muliggør en hurtig og let tilgang til undersøgelse, råd og vejledning for 

brugerne af disse målgrupper og derved undgå væsentlig ventetid. Konsultativ bistand for-

korter i mange tilfælde sagsgangen. Forældre og pædagoger får noget, som de kan handle 

på/arbejde med, med det samme. Dette har den positive sidegevinst, at  skulle der blive be-

hov for at indstille barnet til videre undersøgelse eller behandling, så bliver sagsforløbet ofte 

kortere, og der bygges videre på allerede igangværende indsats. 

 

Det er vores anbefaling, at ergoterapeuter og fysioterapeuterne har ansættelsesmæssig fæl-

les forankring i den forebyggende enhed (Børnesundhedstjenesten). Via det tætte samar-

bejde med sundhedsplejerskerne, kan fagprofessionerne være med til at spotte og sætte ind 

med en tidlig indsats af forebyggende karakter, hvilket bidrager til børns optimale udvikling.  

 

Vi stiller os gerne til rådighed for uddybning af ovenstående. 
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