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I Muskelsvindfonden ser vi positivt på, at man ønsker at omorganisere, i det omfang, det i praksis giver den 
enkelte medborger en bedre, rettidig, lovmedholdelig og helhedsorienteret hjælp. 

Inden ændringerne sættes i værk ser vi dog en række områder, som bør have et særligt fokus: 
Ved sammenlægning af børnehandicap og familiecenteret kan vi frygte, at der sker en yderligere afspeciali-
sering, end den vi stadig kæmper med, efter nedlæggelse af amterne, hvor de amtslige specialkonsulenters 
særlige viden, blev bredt ud i de enkelte kommuner. Risikoen er bla. tiltagende fokus på normalisering - den 
enkeltes ansvar kontra behovet for  og retten til kompensation. 
Og hvordan vil dette spille sammen med sundhedsreformen, hvor der fra flere sider også frygtes, at det vil 
have negative konsekvenser på det specialiserede socialområde? 

Der varsles i Århus også en større genopretningsplan på familiecenteret (besparelser). Hvordan vil dette på-
virke handicapområdet for børn, ved den foreslåede sammenlægning mellem de to områder? 

Hvordan er det gået med projekt Tættere på Familien? Projektet er endnu ikke afsluttet, og midtvejsevalue-
ringen er ikke offentliggjort. Det vil være hensigtsmæssigt, om man afventer omlægning af struktur, til dette 
er afsluttet. Flere forældre til børn med muskelsvind ytrer tilfredshed med samarbejdet med kommunen un-
der projektet. 
I forhold til intensionen med TPF kunne man med en reducering af rådgivernes sagstal øge fokus på retssik-
kerhedslovens §5. Således at rådgiver reelt har tid til at arbejde helhedsorienteret, og kontakte sine samar-
bejdspartnere, i stedet for at meddele borgeren, at tissekolber skal du søge om hos MSO, sprøjter til optræk-
ning af inhalationsvæske skal du få sygehuset til at udlevere etc. 
Et reduceret sagstal hos rådgiverne mener vi, må være et af de bedste instrumenter til at de bedst muligt kan 
udfolde deres faglighed til gavn for borgerne - og mere fundamentalt end større organisatoriske omlægnin-
ger. 

Der er i den nye struktur stort fokus på job og uddannelse. Det skal bemærkes, at en del af Muskelsvindfon-
dens målgruppe aldrig kommer i nærheden af disse områder. Men derfor har de stadig behov for en værdig, 
aktiv og meningsfuld tilværelse, med mulighed for at bidrage til samfundet som menneske. 

Er de seneste års store omlægning efter "gentænk voksenhandicapområdet" fuldt indfaset? Er der evalueret 
på dette? 
Hvordan spiller ændringerne sammen med de varslede besparelser på BPA-området, som alle brugere har 
fået brev om? 

Er det undersøgt, hvordan funktionen “koordinerende sagsbehandler” fungerer? Kunne man prioritere og 
styrke denne funktion? 

Større omlægninger koster meget tid og mange ressourcer - både fra medarbejderne og økonomiske ressour-
cer, bla. i form af effektivitetstab. Samlet set ser vi, at der allerede er en del bolde i luften, hvis resultater bør 
have lov til at udfolde sig, inden der sættes yderligere skibe i søen. 
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