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Voldsomme besparelser i Odense 
  
Af Anna-Marie Laustsen regionsformand for Ergoterapeutforeningen og Brian Errebo-Jensen 
regionsformand for Danske Fysioterapeuter i region Syddanmark 
  
De besparelser, der skal gennemføres i Odense Kommune, vil ramme nogle af de svageste borgere. Det står 
klart efter, kommunalpolitikerne nu har vedtaget det endelige budget. En væsentlig del af problemet 
bunder i, at politikerne har valgt at overføre penge fra den såkaldte ældremilliard til andre områder. Det 
betyder nedskæringer på over 9 millioner kroner på ældreområdet.  
Det kommer blandt andet til at betyde kraftige forringelser for de borgere, der har brug for genoptræning 
efter et hospitalsophold. Odense Kommune har ellers satset på at starte genoptræningen indenfor 24 
timer, hvis borgere blev udskrevet i hverdagene.  
  
Der er god grund til at sætte tidligt ind for jo længere tid, der går, jo sværere bliver genoptræningen. Det 
skyldes først og fremmest, at man hurtigt taber muskelmasse, hvis man ikke er aktiv. Især for ældre 
medborgere kan det tage lang tid at genvinde det tabte. 
  
Derfor er det stærkt tvivlsomt, om en nedskæring på den tidligere indsats rent faktisk medfører en 
besparelse. For når man forringer genoptræningen, så vil det betyde større udgifter til blandt andet 
hjemmehjælp. Det eneste, der er helt sikkert, er, at nedskæringerne vil gå ud over borgernes livskvalitet og 
funktionsevne. 
  
Et andet område, som kommer til at mærke sparekniven, er den rehabiliterende hjælp til borgere på over 
65 år, som har fået en hjerneskade. Det er et område, hvor det ellers er lykkedes kraftigt at forbedre 
tilbuddet. Borgere, der har været inaktive i mange år blomstrer op, når de får den rigtige hjælp. 
  
Helt paradoksalt er det, at Odense Kommune blad ”En venlig hilsen”, der bliver udsendt til alle pensionister, 
så sent som for en måned siden reklamerede med, at der nu endelig var specialiseret hjælp at få til ældre 
med hjerneskade. 
  
Det fører for vidt her at komme ind på de mange andre eksempler på, at nedskæringerne på ældreområdet 
vil få store konsekvenser, men også i et større perspektiv vil nedskæringerne give problemer. 
  
I dag er der i Odense Kommune 22.000 borgere på 70 år eller ældre. Over de kommende år bliver der 
markant flere ældre. I 2020 vil der være 26.000 ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning.  
Hvis det stigende antal ældre ikke skal blive en udfordring for kommunens økonomi, så er det helt 
afgørende, at man fortsætter med at hjælpe de ældre, så flere kan klare sig selv. Hvis det skal lykkes så 
kræver det et langt større fokus på tidlig indsats og rehabilitering. To områder hvor dette års budget 
trækker i den helt forkerte retning. Vi håber meget, at politikerne i Odense Kommune fremover vil udvise 
mere rettidig omhu end dette budget er udtryk for.  
  
 


