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Høringssvar på budgetforslag for Silkeborg Kommune 2020, fra Danske 

Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen 

Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen takker for muligheden for at afgive 

høringssvar.  

Foreningerne vil gerne rose Silkeborg Kommune for, at I er en kommune med stort fokus på 

rehabilitering.  

Rehabilitering af ældre og tilskadekomne borgere er måden at hjælpe disse tilbage i en positiv 

gænge, vha. genvunden fysisk styrke og mestring af hverdagens aktiviteter. Rehabilitering sikrer 

både den frihed, tryghed og værdighed som de berørte selvfølgelig skal have. Samtidig ved vi alle, 

at med flere og flere ældre bliver pengene i kommunekassen sværere at få til at række. Derfor er 

der et endnu større incitament til at tænke klogt og forebyggende, og arbejde for bæredygtig 

selvhjulpenhed i stedet for dyre lappeløsninger. Træningstimer er bare billigere, både menneskeligt 

og monetært, end brækkede hofter, akutte indsatser og døgnophold. 

Derfor stiller vi os skeptiske overfor, at der flere steder i budgettet lægges op til at spare på antallet 

af terapeuter. Der er noget der ikke helt hænger sammen med nedlæggelsen af 19 midlertidige 

pladser og en reduktion i træningen på SKG (Døgn), og afskedigelsen af to terapeuter her, når 

man samtidig vil skære en terapeutstilling væk i det udekørende team, der jo med nedlæggelsen af 

de midlertidige pladser, skal løse mange flere opgaver hjemme hos borgerne i stedet. 

Samtidig lægges der op til en øget brug af teknologien DigiRehab, til at varetage flere 

rehabiliteringsopgaver, under supervision af vores gode kollegaer SOSUerne. Vi hilser brugen af 

teknologier som disse velkomne, under forudsætning af, at man også her, tager den 

langtidsholdbare strategi. Med dette menes, at teknologierne bruges til at øge den samlede 

mængde og længde af rehabilitering, som man kan få for den kommunale investering, uden at gå 

på kompromis med sikkerhed og kvalitet. At implementere blindt med det formål at udskifte 

personale med lidt højere løntræk ud med andet personale med lidt lavere løntræk, er en stakket 

frist, hvis det er omkostninger man ønsker at nedbringe. Andre kommuner har testet denne 

teknologi, og i Århus Kommune gennemførte de et pilotprojekt, hvor DigiRehab blev varetaget kun 

af SOSUer og endte med at konkludere, at der manglede fysioterapeutisk inddragelse: 

- Både til at udvælge, at det er de rigtige borgere der bliver sat til at træne med DigiRehab 

(de måtte desværre rapportere et par utilsigtede hændelser undervejs) 

- I screeningen af funktionsniveau før og efter træningen, for at se om der var effekt. Her 

kunne de konstatere at screeningsresultaterne ellers blev for forskellige 
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- De konkluderede desuden at det var nødvendigt med en fysioterapeut til rådighed for 

løbende sparring for at sikre kvalitet og borgersikkerhed  

- Samt at man med fordel kunne vælge en fysioterapeut som tovholder til at sikre opfølgning 

og fremdrift for borgerne. * 

Vi er bestemt ikke modstandere af træningsteknologier eller denne teknologi specifikt, men vi 

synes det er utroligt vigtigt at sikre, at kvalitet og borgersikkerhed er i top, ved at have 

fysioterapeuter, hvis tre-årige speciale det er at vurdere de her forhold, inde over. Potentialet i 

teknologierne forløses først rigtigt, når de bliver implementeret i et bæredygtigt setup, der kan hive 

gevinsten hjem, så det ikke i stedet ender med at blive rigtig dyrt både menneskeligt og for 

kommunekassen. 

Desuden bør det nøje overvejes hvilke borgere der kan have gavn af en digital træning. Særligt 

ældre kognitivt svækkede borgere kan have svært ved teknologiske løsninger, men har mere brug 

for rehabilitering i de vanlige omgivelser og i kendte aktiviteter som fx personlig hygiejne, 

madlavning, indkøb mm 

Vi håber derfor, at byrådet vil genoverveje sine dispositioner og finde midler til at beholde de 

berørte fysioterapeuter og ergoterapeuter, og bruge muligheden for at rulle den rehabiliterende 

tilgang ud i endnu større skala end i dag, til gavn for alle. 
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* Aarhus Kommunes evaluering af DigiRehab kan findes på følgende link: 

https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/media/27004/bilag-1a_digirehab-

evalueringsrapport-v1.pdf 
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