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Kvalificering af forslag til besparelser - Sparekatalog 2023-2026  

 

Tak for muligheden for at kvalificere spareforslagene i Sparekatalog  

2023-2026 Sundhed og Omsorg. Plejehjemsadministrationen og Stab’s  

LMU som repræsenterer administrationen, stabskonsulenter, kvalitetsudvik-

lerteamet og oplevelsesteamet samt den tværgående Enhed for Måltid og 

Ernæring, har afgivet en samlet kvalifikation. 

 

 

Generelle bemærkninger og perspektiver vedr. sparekataloget 

 

Det er vores oplevelse at flere af forslagene er kortet så meget ned fra deres 

oprindelige ordlyd, at de nu kan misforstås eller fejlfortolkes. Det foreslås 

derfor at den oprindelige ordlyd tilbageføres i forslagene, også selvom dette 

vil gøre kataloget mere voluminøst. 

 

For at fremme forståelsen anbefaler vi at forkortelser (eks. BAO) forklares 

første gang de nævnes i forslaget, hvorefter kun forkortelsen forekommer. 

 

Med erfaringer fra processen angående organisationsændringen af pleje-

hjemmene i 2021 er det yderst vigtigt for LMU og de medarbejdere de re-

præsenterer, at understrege vi forventer at blive inddraget og involveret tid-

ligt og løbende i processen, så vi konstruktivt kan bidrage med vores faglige 

viden og kompetencer, hvor det giver mening.  

 

Idet flere arbejdsgange fra organisationsændringen i juni 2021 ikke er gen-

nemarbejdet, kan det blive vanskeligt at vurdere effekten og en eventuel be-

sparelse er et resultat af organisationsændringen eller de nært forestående 

spareplaner 2023-2026. 

 

 

Spareforslagene 1.1 og 1.2 – Klippekort på plejehjem og Oplevelses-

medarbejderne: 

 

Der er behov for en præcisering af oplevelsesteamets opgaver: 

• Oplevelsesteamet arbejder også kulturforandrende gennem videre-

uddannelse og sparring med medarbejdere og ledelse.  

• Teamet har specialiseret sig i oplevelser for demente ældre herun-

der eksempelvis tilgængelighed til udeliv, berøring, personafstemt 

musikalsk interaktion, reminiscens, synkevenlig gastronomi m.m. 

• Derudover arbejder oplevelsesteamet med samskabelse med aktø-

rer udefra fx børnehaver, frivillige, uddannelsesinstitutioner m.fl.. 

 

Konsekvenser af spareforslaget: 

• Hvis forslag 1.1 og 1.2 vedtages, vil det både gå ud over kvalitet, 

omfang og forankring af oplevelser, aktiviteter og fællesskaber. Alle 
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plejehjemsbeboere, ikke kun de mest sårbare, har brug for oplevel-

ser. Forslaget kan få konsekvenser ift. den enkeltes mentale sund-

hed og identitet og mulighed for selvbestemmelse vedr. aktiviteter. 

• Samarbejde med civilsamfund og lokale aktører understøttes i høj 

grad af oplevelsesteamet, da frivilligkonsulenterne efter organisati-

onsændringen ikke længere understøtter plejehjemmene. Dette vil 

også forsvinde, hvis forslaget vedtages.  

• Hvis forslag 1.2 vedtages, vil det betyde en markant ændring af ar-

bejdsopgaverne og meget specialiseret viden og etablerede samar-

bejder vil gå tabt.  

 

 

Vedrørende spareforslaget 2.2 – Bedre bemanding: 

 

• Der bør kigges på en differentiering, så særligt sårbare borgere og 

borgere i ernæringsrisiko stadig får den hjælp der er nødvendig, 

både ift. ”ernæring” og ”tilberede og anrette mad”.  

• Den reducerede tid til ”ernæring” og ”tilberede og anrette” kan få be-

tydning for borgernes ernæringstilstand som i sidste ende kan resul-

tere i øget sygelighed og flere indlæggelser (se Sundhedsstyrelsens 

nye retningslinje vedr. underernæring) 

 

Vedrørende spareforslagene 5.1 - Generel administrative besparelse og 

uddannelseskonsulenterne og 5.3 – Fællesbidraget: 

 

Afklarende: Det er vanskeligt for LMU at gennemskue præcist hvordan 

dette forslag vil få effekt for os, idet der ikke er specificeret hvordan denne 

besparelse på 12/13 helårsstillinger skal opnås. Vi efterlyser derfor flere de-

taljer til dette forslag.  

 

Vedr. 5.3 Nævnes det i forslaget at det nye økonomisystem kun forventes at 

have halv effekt i 2025 og først fuld effekt i 2026. Men hvorfor er tallene så 

ens for 2024-2026 i forslaget? 

 

Generelt: Det er kun godt 18 måneder siden at Plejehjemsadministrationen 

og Staben blev til i forbindelse med en omorganiseringen i  MSO. Allerede 

dengang blev arbejdsgangene optimeret. Det kan derfor være vanskeligt al-

lerede igen at skulle pege på steder, hvor der vil kunne spares. 

 

APSA: Med henvisning til ovennævnte, så kan det blive en psykisk stor be-

lastning at blive smidt op i luften igen, uden at vide hvor man drypper ned 

igen. Mange medarbejdere føler knapt at de har fundet sig på plads i den 

nye organisation. 

 

Ved yderligere effektiviseringer vil det berøre forstandere/viceforstanderes 

arbejde. Vi understøtter i dag arbejdsgange for forstandere/viceforstandere, 
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som letter deres administrative opgaver. Dette har vi bevidst gjort det sidste 

år. Effektiviseringer vil betyde at opgaver skal tilbage til forstanderne.  

 

Vi syntes at administrative opgaver løses effektivt og på den bedste måde af 

administrative hænder, med en administrativ uddannelse. 

 

 

Vedrørende spareforslaget 5.2 – Gentænkning af kvalitetsområdet 

 

Kvalitetsteamet har svært ved at genkende sig selv i teksten i det nuvæ-

rende sparekatalog, og vi ønsker præcisering af teamets opgaver fx: 

• I forslaget nævnes kun dokumentationsområdet. Kvalitetsforbed-

ringsplanerne som er styrende i kvalitetsarbejdet, fremgår ikke. 

• Samarbejde på tværs, fælles grundlag og værktøjer og praksisnære 

metoder arbejdes der allerede med.  

• Det er uklart, hvor det organisatoriske ophæng skal være 

 

En reorganisering af hele området vil tage tid og kræfter væk for kerneopga-

ven: 

 

• En bemærkning fra LMU er, om den ønskede effekt, der er beskre-

vet i forslaget, kan styrkes uden det kræver en reorganisering af 

hele området: Herunder også om de foreslåede besparelser står til 

måls med de konsekvenser, som en reorganisering vil have ift. udfø-

relse af kerneopgaven og arbejdsmiljøet ved endnu en omorganise-

ring for medarbejdere. 

 

• Alle nuværende ansatte er ansatte, fordi de har en akademisk over-

bygning. I det vedlagte kan vi ikke se disse kompetencer efterspurgt, 

og en reorganisering vil derfor kræve nye stillingsbeskrivelser.  

 

 

 

 

Formand    Næstformand 

Annette Secher   Pia Kræmmer 
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Kvalificering af Sparekatalog 2023-2026 – LMU Æl-
dre & Omsorg i Distrikt Syd 
 

 

Spareforslag 1.1- Klippekort: 

 

• Det vil blive en serviceforringelse, der vil kunne mærkes hos 

beboerne. Hvis spareforslaget gennemføres, ønskes en klar 

politisk udmelding om, at kvaliteten nedjusteres 

• Fem ud af de tolv Plejehjem i Distrikt Syd arbejder ud fra 

EDEN-metoden, hvor meningsfulde oplevelser er et omdrej-

ningspunkt, som vil få trange kår, hvis forslaget føres ud.  

• Forslaget vil i nogle huse få ansættelsesmæssige konsekven-

ser for medarbejdere 

• Medinddragelse og selvbestemmelse er en del af målpunk-

terne i Styrelsen For Patientsikkerheds tilsyn: Der må være en 

opmærksomhed på, at forslaget vil gå ud over den enkeltes 

mulighed for netop selvbestemmelse og medinddragelse. 

 

Fælles for spareforslag 1.1 og 1.2 

 

• Der en opmærksomhed fra LMU på signalværdien i, at aktivi-

teter, oplevelser og fællesskaber skæres så drastisk  

• Udover borgernes trivsel - og en konsekvens med mere urolig 

og udadreagerende adfærd – kan dette generere mere ar-

bejde til basispersonalet. 

 

Spareforslag 1.2 – Oplevelsesmedarbejdere 

 

• Der er i LMU enighed om, at vi ikke ønsker, at indsatsen mål-

rettes de nævnte plejehjem i forslaget: Borgergrupperne på 

Plejehjemmene i Distrikt Syd har samme behov for oplevelser. 

• Flere opgaver vil komme ud til basispersonalet: Det er van-

skeligt i den nuværende ramme  

• Oplevelsesteamet giver oplevelser og aktiviteter en ekstra di-

mension, som vi ikke selv på samme måde kan facilitere – 

herunder også ift. at trække vidensmæssigt på teamet. 

• Samtidig er vurderingen i LMU, at der er stor forskel mellem 

plejehjemmene på, hvor synligt teamet har været.  

• Ift. den tværgående pulje er vi bekymrede for det ekstra admi-

nistrative arbejde med ansøgning og fordeling. Der er også en 

opmærksomhed på, om der vil komme en skævvridning ift. 
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hvilke huse der tilfældigvis måtte have medarbejdere, der vil 

byde ind på opgaven. 

 

 

Spareforslag 1.3 – Udbud af vasketøj 

• LMU sætter spørgsmål til regnestykket og datagrundlaget bag 
forslaget: Et udbud vil også kræve håndtering af vasketøj og 
ekstra opgaver i forbindelse med at sende/modtage tøj, opbe-
varing af tøj inden det afhentes og håndtering herunder even-
tuelle klager vedr. bortkommet tøj. 

• Ift. borgergruppen er vask hver 14. dag langt fra tilstrækkeligt: 
Der er en særlig bekymring ift. lugtgener: Vi arbejder med at 
optimere duftmiljøet, som er en prioriteret indsats. Derfor er vi 
meget bekymret for, hvordan forslaget vil påvirke duftmiljøet. 

• Opmærksomhed på arbejdsmiljø ift. APV-hjælpemidler: For-
slaget vil kræve betydeligt større behov for indkøb. 

Forslag 6.1 Sygeplejedepoter: 

• I dag oplever flere plejehjem både at opgaven med depot fyl-
der i hverdagen og at man ofte må smide artikler ud, der udlø-
bet. Der er opbakning til at etablere et fælles depot, også så 
viden om indkøbsaftaler og nye produkter kan styrkes og ligge 
hos færre personer. 

• Der er samtidig en opmærksomhed på, hvordan der transpor-
teres artikler fra depotet og ud til Plejehjemmet: Distrikt Syd er 
geografisk stort, og en løsning kan være to depoter i distriktet 
– evt. på tværs af forvaltninger.  

• Vi opfordrer til at bruge gode erfaringer fra de gamle områder 
og de tidligere fælles depoter.  

 

Spareforslag 6.3 – SOSU-elevers arbejdskraftværdi 

• Det forslås, at hjælperelever i praktik 2 kan have samme af-

tale som praktik 3 elever i forhold til at indgå i normeringen og 

være på lige fod med fast personale i weekenden. Det vil også 

give mulighed for, at vi kan understøtte de blødere opgaver i 

hverdagen. Det vil betyde, at vi I højere grad uddanner til den 

virkelighed, der venter.  

• En opmærksomhed i forslaget er, at fordeling af elever på 
tværs af matrikler i dag ikke ligeligt fordelt.  
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Spareforslag 5.1 - 5.2 - 5.3: Administrative besparelser 

• Den administrative understøttelse for Distrikt Syd fungerer og 
den nuværende organisering og nærheden giver stor værdi ift. 
at understøtte den daglige drift. 

• Flere huse oplever, at når der kaldes på hjælp fra de tværgå-
ende klynger, møder der indimellem mere end én konsulent 
op – der kan være et optimeringspotentiale. 

• Kvalitetsområdet skal være borgernært og leve tæt på driften 

• Organisering af uddannelsesområdet kan gøres mere effektivt 
og optimeres - også på tværs af distrikterne og evt. på tværs 
af forvaltninger 

• Derudover er der opmærksomhed på, at der bruges mange 
resurser på intro og obligatorisk undervisning – Både i at 
sende medarbejdere og undervisere afsted. Sidemandsoplæ-
ring i husene og virtuel undervisning vil kunne optimere områ-
det. Der er ofte hands-on undervisning i kendte omgivelser, 
der giver det største udbytte. 

 

På vegne af LMU Distrikt Syd – Ældre og Omsorg 
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På vegne af LMU Plejehjem MidtØst sendes kvalificering vedr. besparelses-

forslag til budget 2023.  

 

 

Aktiviteter for de ældre borgere 

1.1 Klippekort på plejehjem 

• Forslaget vil medføre, at færre aktiviteter til glæde for beboerne af-
holdes på plejehjemmene. Det vil: 

o Have en negativ betydning for beboernes livskvalitet 
o Styrke oplevelsen af ensomhed for beboerne 

o Mindske stimulering af beboerne, hvilket kan skabe ad-

færdsmæssige udfordringer 

• Forslaget har budgetmæssige konsekvenser, som særligt kan 
ramme basispersonale på de plejehjem hvor der ikke er ansat aktivi-
tetsmedarbejdere. Besparelser blandt basispersonale vil reducere 
den samlede tid til kerneopgaven 

• Såfremt samme aktivitetsniveau forventes opretholdt, vil udførelsen 
af kerneopgaven forringes. 

• Det forventes at forslaget vil medføre utilfredshed blandt pårørende, 
som vil blive kommunikeret til personalet. Dette kan have en negativ 
indvirkning på arbejdsmiljø.  
 

1.2 Oplevelsesmedarbejdere 

• Forslaget vil medføre, at færre aktiviteter til glæde for beboerne af-
holdes på plejehjemmene. Det vil: 

o Have en negativ betydning for beboernes livskvalitet 
o Styrke oplevelsen af ensomhed for beboerne 

o Mindske stimulering af beboerne, hvilket kan skabe ad-

færdsmæssige udfordringer 

• Såfremt basispersonale skal overtage aktivitetsdelen, er der bekym-

ring for, at mulighederne for at varetage kerneopgaven forringes. 

Der vil være behov for en tydelig forventningsafstemning af omfan-

get af aktiviteter. 

• Flere opgaver kan medføre opsigelser blandt personale, som i forve-

jen løser mange opgaver og føler sig pressede i opgaveløsningen.  

• Der vil opstå et behov for understøttelse til at opdyrke et frivillignet-

værk. Siden seneste organisationsændring savnes en afklaring af 

frivilligkoordinatorernes rolle på plejehjemmene. 

• Følgende opmærksomhedspunkter er rettet den fremadrettede orga-

nisering af oplevelsesmedarbejderne: 

o På alle plejehjem bor beboere med komplekse problemstil-

linger, svær demens og lign. som har behov for nære ople-

velser.  

Plejehjem Midt Øst 
Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J 

Kvalificering af besparelsesforslag til budget 2023 
Att. Lise Hanghøj 
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o Det er svært realiserbart at understøtte fællesskaber på 

tværs af alle plejehjem for blot 2 tværgående oplevelses-

medarbejdere 

o Lokale oplevelsesmedarbejdere er godt kendt på plejehjem-

mene. De kender husets indretning, medarbejderne og be-

boernes navne. Derfor er der ikke behov for understøttelse 

fra basispersonalet ved besøg af de faste oplevelsesmedar-

bejdere.  

• Det forventes at forslaget vil medføre utilfredshed blandt pårørende, 
som vil blive kommunikeret til personalet. Dette kan have en negativ 
indvirkning på arbejdsmiljø.  
 

1.3 Udbud af tøjvask (fællesbidrag)  

 

• Udlicitering af tøjvask vil medføre mindre fleksibilitet i opgaveløsnin-

gen.  

• I forhold til den faktiske besparelse vil der fortsat være en væsentlig 

arbejdsmængde forbundet med håndtering af vasketøjet for pleje-

personalet, både ved indsamling af vasketøjet og afsendelse, samt 

ved modtagelse og fordeling af vasketøjet til beboerne.  

• At ordne vasketøj kan fungere som en rehabiliterende aktivitet. 

Denne mulighed mindskes.  

• Behov for flere hjælpemidler, som hyppigt skal vaskes (fx en master 

turner) 

• Opbevaring af vasketøj vil medføre lugtgener og logistiske udfordrin-

ger - særligt vasketøj som er vådt og/eller beskidt.  

• Hyppig og fleksibel tøjvask er vigtig, fx under sygdomsudbrud på et 

plejehjem.  

• Variationen i medarbejdernes arbejdsopgaver reduceres. I dag fun-

gerer tid til tøjvask som et kort afbræk, som fx har betydning for, at 

man også kan møde næste beboer med overskud. 

• Udlicitering peger imod tanken om helhedspleje og hjemlighed.  

 

Administrative besparelser 

5.1 Generel administrative besparelser og uddannelseskonsulenterne 

 

• Uklart hvad forslaget indebærer og hvad konsekvenserne vil være 

• Uddannelseskonsulenternes arbejde er meget værdsat 

• Bekymring for at praktikvejledernes mulighed for sparring med ud-

dannelseskonsulenterne forringes 

o Behovet for sparring er stort idet rekrutteringsudfordringerne 

er store 

o Behovet for sparring er stort ift. fastholdelse af elever, idet 

flere elever har komplekse problemstillinger 
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• Bekymring for at opgaven med at rekruttere og fastholde elever 

overgår til praktikvejledere og/eller forstandere.  

 

 

 

 

Tværgående indsatser 

6.1 Sygeplejedepoter 

 

• Uklart hvad forslaget indebærer og hvad konsekvenserne vil være 

• Vigtigt at sikre gode muligheder for at benytte sygeplejeartiklerne in-

denfor artiklernes holdbarhed 

• Lokale depoter medfører kort ventetid for sygeplejeartikler som er på 

lager, men lang ventetid på sygeplejeartikler som ikke er på lager. 

• Store depoter skal gerne have et stort lager af sygeplejeartikler for at 

imødekomme et bredt behov. Det kan betyde, at der bestilles for 

mange artikler hvilket medfører spild pga. udløbsdato.  

• Opmærksomhed på økonomisk konsekvens af indhentning af eks-

tern bistand  

6.3 SOSU-elevers arbejdskraftværdi 

• Forslaget giver anledning til følgende opmærksomhedspunkter: 

o Bekymring for at eleverne får for stort ansvar uden fagligt at 

være klar til det. Det kan have negativ betydning for borger-

sikkerheden 

o Såfremt forslaget medfører besparelser blandt basisperso-

nale er der behov for opmærksomhed på dækning i perioder 

hvor der ikke er elever  
o Sygefraværet er pt. højt blandt elever, hvilket kan udfordre 

vagtplanlægningen – særligt i weekender 

o Elevernes læringsproces skal tilgodeses, ligesom deres be-

hov for vejledning fra praktikvejleder og uddannelseskonsu-

lenter skal opfyldes.  

• Forslaget giver desuden anledning til følgende input ang. tilrettelæg-

gelse af elevernes forløb på plejehjem: 

o Større ansvar vil dygtiggøre eleverne og forberede eleverne 

på, hvad der venter dem når de er færdiguddannede: fx ar-

bejdspres og antal beboere man er ansvarlig for i løbet af en 

vagt. Undgår nyuddannede elever et ”wake-up call” vil det 

fungere fastholdende.  

o Styrket tilknytning til plejehjemmet vil styrke relationen til kol-

legaer og beboere, hvilket vil styrke elevernes arbejdsmiljø 

og ansvarsfølelse 
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o Ønske om at praktikvejledere i højere grad inddrages og 

deltager i plejen sammen med eleverne, også gerne i week-

ender. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Gitte Krogh   Dina Jensen 

Plejehjemschef  Næstformand LMU 
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På vegne af LMU Plejehjem Nord sendes kvalificering vedr. besparelsesfor-

slag til budget 2023.  

 

Aktiviteter for de ældre borgere 

1.1 Klippekort på plejehjem 

• Manglende mulighed for beboerne til ledsagelse af et kendt ansigt til 
undersøgelse på sygehus, speciallæge, egen læge og tandlæge. 
Obs på mulighed for servicekørsel og mulighed for at sende en led-
sager med, som finansieres af sygehuset (benyttes i dag v. beboere 
uden pårørende). 

• Reduceret mulighed for udflugter i hverdagen (fx køb af nyt tøj, tur i 
dagligvarebutik), som vil påvirke beboernes livskvalitet. 

• Bekymring for, at det får betydning for frontpersonale og i sidste 
ende for beboeren, idet det er et meget stort samlet beløb der spa-
res.  

1.2 Oplevelsesmedarbejdere 

• Betydningen af forslaget afhænger af hvor mange øvrige aktiviteter 
der er. De steder hvor der i forvejen er mange aktiviteter vil det ikke 
betyde meget. 

o På nogle plejehjem vil det have store konsekvenser for be-
boerne. Oplevelsesmedarbejdere sætter farve på hverdagen 
og skaber oplevelser, som gør en forskel. 

o På andre plejehjem er der mange øvrige aktiviteter og derfor 
vil konsekvenserne være mindre. 

• Ønske om et tværgående team af oplevelsesmedarbejdere, som til-
godeser alle plejehjem, fremfor kun at tilgodese de plejehjem som er 
nævnt i Sparekataloget.  

1.3 Udbud af tøjvask (fællesbidrag)  

• I forhold til den faktiske besparelse vil der fortsat være meget ar-
bejde forbundet med håndtering af vasketøj: det skal håndteres ved 
afsending og modtagelse: samles, pakkes, modtages og fordeles.  

• Megen fleksibilitet vil gå tabt: i dag vaskes der efter behov og man er 
ikke afhængig af afhentning. 

• Forslaget skaber mindre indflydelse på afhentning af vasketøj og 
dermed risiko for luftgener og det kræver øget plads til opbevaring  

• Behov for mærkning af tøj, dog stadig risiko for at tøj går tabt/for-
svinder. 

• Større risiko for misfarvninger, når tøj ligger længere tid og er be-
skidt og/eller vådt. 

• Sjældnere tøjvask kræver mere tøj. 

• Ofte en fleksmedarbejder eller husassistent som varetager opgaver, 
hvormed der ikke alle steder frigives tid til plejepersonalet.  

Plejehjem Nord 
Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J 

Til HMU 

Kvalificering af besparelsesforslag til budget 

2023 

 

Att. Lise Hanghøj 
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• Miljømæssig svært at se, at det er bæredygtige at køre rundt med 
vasketøj. 

Administrative besparelser 

5.1 Generel administrative besparelser og uddannelseskonsulenterne 

• Opmærksomhed på, om besparelse på uddannelseskonsulenterne 
vil medføre at opgaver flyttes til praktikvejledere og/eller forstandere. 
De to sidstnævnte medarbejdergrupper har ikke mulighed for at va-
retage yderligere opgaver.  

Tværgående indsatser 

6.1 Sygeplejedepoter 

• Arbejdsgruppen skal have øje for forskellen på plejehjem og hjem-
meplejens brug af sygeplejeartikler.  

o Eksempel: I hjemmeplejen kan det svare sig at bruge dyrere 
artikler til fx sårbehandling som sjældent behøves at blive 
skiftet, idet det kan spare et besøg hos borger. På plejehjem 
er hyppig sårpleje/skift af forbinding mere økonomisk renta-
belt, da der ikke er samme omkostninger forbundet med et 
besøg hos borger.  

• Arbejdsgruppen skal desuden have øje for hvordan det bedst muligt 
sikres, at sygeplejeartikler bruges inden udløb. 

• Opfordring til sammenhæng mellem depotansvarlighed og økonomi-
ansvarlighed. 

6.3 SOSU-elevers arbejdskraftværdi 

• Vi er lykket med at få flere elever i mål, blandt andet fordi arbejdsop-
gaven er tilpasset elevernes niveau. Eleverne plejer to beboere i lø-
bet af en vagt. Skal eleverne tælle med som fuld arbejdskraft skal de 
varetage flere beboere - dette vil presse deres hverdag og mulighed 
for læring. 

• Behov for respekt for læringsprocessen: det er vigtigt for elevernes 
læring at de betragtes som elever og ikke som arbejdskraft. 

• Plejehjem uden elever vil blive påvirket af besparelsen, uden at 
kunne indregne ændringer i elevernes arbejdskraftsværdi. 

• Vil kræve meget af planlægger at opgøre hvordan elever tæller med, 
samt håndtere måneder hvor der ikke er elever. 

 

6.2 Bygningsdrift besparelse  

• I den videre udmøntning er det vigtigt at prioritere pedellernes 
fysiske tilstedeværelse og en nem adgang til pedellerne for be-
boerne. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Hanne Svenning                /         Anker Thuesen 

Næstformand LMU            /         Plejehjemschef 
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LMU distrikt Midtvest - Ældre og Omsorg 

Kvalificering af sparekatalog 

 

LMU distrikt Midtvest – Ældre og Omsorg har den 31. oktober drøftet forsla-

gene i sparekataloget. På baggrund heraf har LMU distrikt Midtvest – Ældre 

og Omsorg følgende bemærkninger. 

1.1 Klippekort på plejehjem 

• OBS på, hvordan midlerne bliver brugt, når klippekortet officielt af-
skaffes, men pengene svarende til 50 % af klippekortsordningen 
lægges over i plejehjemmenes budget. Går pengene til aktiviteter el-
ler personale?  

• Det giver stor frihed til forstanderne, når pengene lægges over i ple-
jehjemmenes generelle budget. Samtidig fjerne det kravet om at 
skulle dokumentere, når klippekortet bruges.  

• Når klippekortet reduceres samtidig med en reduktion af oplevelses-
medarbejderne, er det vigtigt at huske fokus på de gode aktiviteter - 
også for de borgere, som ikke kan deltage i fællesskabet.  

1.3 Udbud af tøjvask 

• Det kan frigive tid på plejehjemmet med et udbud af tøjvask.  

5.2 Gentænkning af kvalitetsområdet.  

• Kvalitetsudviklerne understøtter nogle vigtige ting på plejehjem-
mene, som med forslaget måske kommer til at lægge et andet sted. 
Understøttelsen er stadig nødvendigt, og alternativt skal det løses af 
personalet på det enkelte plejehjem. Her skal man være opmærk-
som på, at det ikke lægger mere pres på personalet og dermed kan 
være kilde til forråelse.  

• Kvalitetsudviklerne er vigtigt, fordi de har noget viden, som forstan-
derne ikke har. Plejehjemmene har særligt brug for kvalitetsudvik-
lerne i processerne, hvor de er med til at skabe merværdi.  

• LMU opfordrer til, at kvalitetsudviklerne i en ny organisering rykker 
tættere på praksis.  

6.3 SOSU-elevers arbejdskraftværdi 

• Det er vigtigt at huske, at eleverne er elever – de skal ikke ses som 
en færdiguddannet ressource.  

• Hvis dette forslag vedtages, er det nødvendigt også at kigge på, 
hvordan praktikforløbet og uddannelsen klæder eleverne på til arbej-
det, når de er færdiguddannede - eleverne kan med fordel komme i 
"mesterlærer" hos praktikvejlederne.  

• LMU forslår, at man spørger eleverne, hvordan det kunne se ud - de 
er vores fremtid ift. at sikre nok hænder.  

6.4 tværgående tiltag 

• Fleksjob er en god mulighed for de medarbejdere, der ellers ville stå 
uden for arbejdsmarkedet. I Midt/vest bliver alle midlerne til fleksjob 
brugt.  

• Mindreudgiften til FTR kan skyldes, at ledere glemmer at søge mid-
lerne.  

SUNDHED OG OMSORG 
Ældre og Omsorg 

Aarhus Kommune 
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Lene Gade Christensen 
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Høringssvar fra LMU i Generationernes Hus til forslag til be-
sparelser i Social Forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge 
og Sundhed og Omsorg 
 
 

Indledning 
 
LMU i Generationernes Hus har på ekstraordinært møde d. 3. november 
2022 drøftet forslagene til besparelser i henholdsvis MSB, MBU og MSO, da 
Generationernes Hus står for drift af både handicaptilbud, daginstitution og 
ældre- og plejeboliger.  
LMU i Generationernes Hus vil bede HMU i Sundhed og Omsorg om at 
sørge for at bemærkningerne til besparelser i MSB og MBU fremsendes til 
HMU i de respektive magistratsafdelinger.  
 
 
 

Bemærkninger til spareforslag og udviklingsplan for MSB 
 
Spareforslag nr. 12. Bedre grundnormering og færre tillægsydelser 
Bemærkning:  
Hvis forslaget vedtages, vil det stille store krav til en præcis visitationsprak-
sis, da de lette bofællesskaber, da grundtaksten kun undtagelsesvis vil 
kunne suppleres af tids- og formålsbestemte tillægstakster.   
For et lille botilbud som handicaptilbuddet i Generationernes Hus vil det 
kunne medføre en meget vanskelig økonomisk situation, hvis vi får visiteret 
en borger med et stort støttebehov uden at kunne komme i betragtning til 
tillægstakster.  
 
Udviklingsplan, Tema 3 – stk. 2: Omlægning af dagtilbudsområdet så flere 
kommer i beskæftigelse   
LMU er bekymret for, at omlægningen af de selvstændige dagbeskæftigel-
sestilbud, så borgere med sammenlignelige støttebehov samles i større 
grupper, vil medføre at de mest sårbare brugere vil opleve tilbuddene som 
mere upersonlige og utrygge. Denne bekymring gælder således også nogle 
af de beboere i handicaptilbuddet i Generationernes Hus, der benytter sig 
af dagbeskæftigelsestilbud såsom ”Nord” og ”Medieværkstedet”.  
 
 

Bemærkninger til spareforslag i MBU: 
 
Spareforslag 4: Reduceret åbningstid i dagtilbud 

ÆLDRE OG OMSORG 
Sundhed og Omsorg 

Aarhus Kommune 

Generationernes Hus 

Thit Jensens Gade 3 

8000 Aarhus C 
 

Direkte telefon: 51 57 68 83 

 

Direkte e-mail: 

krd@aarhus.dk 
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Sagsbehandler: 

Kristian Dall 
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Hvis forslaget vedtages, vil det medføre en reduktion i den ugentlige åb-
ningstid fra 52 timer til 51,5 timer – og fra et forældreperspektiv vil det op-
leves som en forringelse af fleksibilitet i tilbuddet.  
 
Spareforslag 5: Reduktion i deltidspasning i dagtilbud 
Hvis forslaget vedtages, vil det opleves som en forringelse af fleksibiliteten i 
tilbuddet og jo i sagens natur presse forældre med et pasningsbehov på ml. 
25 og 30 timer, som så enten vil skule betale for fuld plads eller reducere 
pasningsbehovet til 25 timer.  
 
Spareforslag 6: Bortfald af tilskud til Blæksprutten 
LMU i GH vil opleve det som ærgerligt, hvis Børnenes Ø i GH ikke længere 
vil kunne gøre brug af Blæksprutten.  
 
Spareforslag 7: ophør af Børnekulissens tilbud 
LMU i GH vil opleve det som ærgerligt, hvis Børnenes Ø i GH ikke længere 
vil kunne gøre brug af Børnekulissens tilbud.   
 
 

Bemærkninger til spareforslag i MSO 
 
Spareforslag 1.1. Klippekort på plejehjem.  
Plejehjemsafdelingerne på GH har i 2022 fået tildelt i alt ca. kr. 800.000 i 
klippekortsmidler. Hvis forslaget vedtages, vil det betyde en budgetreduk-
tion på i størrelsesordenen kr. 420.000, når forslaget får fuld virkning fra 
2024.  
Såfremt forslaget vedtages, er det afgørende for LMU I Generationernes 
Hus, at topledelse og politikere står på mål for den serviceforringelse, som 
beboere i plejeboliger og deres pårørende kommer til at opleve, når perso-
nalets muligheder for at hjælpe med indkøb, ledsagelse, økonomi m.v. be-
grænses, så personalet ikke kommer til at opleve, at de blot skal løfte 
samme opgavemængde med færre ressourcer.  
I så fald er LMU bekymret for, at en vedtagelse af forslaget vil få negativ 
indvirkning på såvel trivsel, sygefravær, personaleomsætning og faglighed.  
LMU udtrykker endvidere bekymring for, at den begrænsning i muligheden 
for at få praktisk hjælp, som beboerne kommer til at opleve, vil føre til øget 
mistrivsel for beboerne – hvilket også vil påvirke personalet negativt.  
 
Spareforslag 1.2.Oplevelsesmedarbejdere 
GH har i 2022 benyttet oplevelsesmedarbejdere til at bistå med planlægnin-
gen af Generationsfestivalen i juni. Derudover har vi ved flere lejligheder 
haft glæde af arrangementer ved oplevelsesmedarbejderne. 
Hvis forsalget vedtages, vil muligheden for at få hjælp til oplevelser blive re-
duceret markant. LMU vurderer, at det vil være et ærgerligt tab af 
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muligheder for positive oplevelser for beboerne - og af mulighed for inspi-
ration og hjælp til arrangementer for ledelsen.    
 
 
Spareforslag 2.1. Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet i hjemme-
plejen.  
Spareforslaget indebærer en reduktion i budgettet til hjemmepleje på 1% 
Det vil i GH medføre en forventet budgetreduktion på i størrelsesordenen 
kr. 50.000. Vedtages forslaget er det igen vigtigt, at topledelse og politikere 
står på mål for den serviceforringelse, som modtagere i hjemmepleje vil op-
leve, så budgetreduktionen ikke blot medfører et øget pres på personalet.  
 
Spareforslag 6.3: SOSU-elevers arbejdskraftværdi  
Vedtages forslaget vil det indebære, at SOSU -elever kan erstatte uddan-
nede medarbejdere. Da elever jo i sagens natur ikke har samme kompeten-
cer som uddannede medarbejdere kan en vedtagelse af forslaget medføre 
en reduktion i den faglige kvalitet.  
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Sparekatalog 2023-2026/Sundhed og Omsorg  
Høringssvar fra LMU for administration og stab,  
Pleje og Rehabilitering 

 
Det samlede LMU er enige om følgende: 
 

Generelle kommentar 
 
I mange af forslagene ved vi, at der er vakante stillinger og det er vanskeligt at se 
om de er indregnet i forslagene, ex Kompetenceudviklende bachelorer (KU) og kva-
litetsområdet. 
 
Tværgående spareforslag 
Klippekortet og PLUS-tid, kan ramme livskvalitet for borgerne, ledetrådene og er 
derfor også relevant for ledere og medarbejdere, da kollegaerne i driften vil blive 
presset. Synet på medarbejderne og de opgaver, de kan varetage sammen med 
borgerne, kan påvirke arbejdsmiljøet. LMU tænker at spareforslaget omkring fast 
hjælper har større konsekvenser og dette har stor betydning for den enkelte bor-
ger. 
 
I forslag 4.1 fremgår en besparelse af P&R´s eksisterende KU-struktur med kr. 5.3 
mio. 

Hvordan vil denne besparelse sammenholdt med de øvrige besparelsestiltag på læ-
rings- og kompetenceudviklingsområdet (forslag 5.1 og 5.2) sikre den nødvendige 
kompetenceudvikling af elever og øvrigt personale mhp. sikring af borgernes be-
hov? 
 
Der er stor forskel på forslagene, nogle er meget konkrete, andre meget løse. Ge-
nerelt mangles en analyse, der ligger til grund for forslaget og hvordan der er tænkt 
involvering af medarbejdere? 
 

Medarbejdersiden har selvstændigt ønsket nedenstående tilføjet 
høringssvaret: 
 
Generelle kommentar ift. administrative besparelser 
 
Det bør tydeliggøres, at sparekatalogsforslagene omhandlende administrative be-
sparelser gælder hele MSO/alle forvaltningsgrene (jf. HMU’s ”LMU Kvalificering af 
forslag til besparelser i Sundhed og Omsorg”, side 2). 
 
Forslagene er noget ukonkrete og mest baseret på forventninger. Forslagene bliver 
derfor vanskelige at kvalificere.  
Der efterlyses generelt analyser, der ligger til grund for forslagene – herunder 
hvilke administrative opgaver, man antager at være ”kan”-opgaver (jf. HMU’s ”LMU 
Kvalificering af forslag til besparelser i Sundhed og Omsorg”, side 1). 

SUNDHED OG OMSORG 
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Ukonkrete forslag og processens manglende inkludering af medarbejderne vil med-
virke til/styrke den negative påvirkning af medarbejdernes oplevelse af dette spa-
rekatalog.  

Uagtet hvad der bliver besluttet, er det vigtigt at have øje for, at de rigtige faglige 
kompetencer løser de rigtige opgaver. Det er - sammenholdt med den nuværende 
rekrutteringssituation - mere ressourcekrævende og dyrt at lade de forkerte med-
arbejdergrupper udføre administrative opgaver fremfor det personale, som er ud-
dannet hertil. 
 

Spareforslag 2023-2026 Sundhed og Omsorg 5.1 og 5.3  
Administrative besparelser  
 
Forslagene er mest baseret på forventninger. 

Der bliver bl.a. via FoNL2 henvist til potentielle gevinster uden, at der mere gives 
beskrivelse heraf. Man kan derfor ikke forholde sig konstruktivt hertil og derved 
kvalificere noget. 

Samtidigt oplever vi specifikt en forøgelse af tidsforbrug ifm. nyt digitalt tiltag ift. 
personaleadministration. Altså den modsatte effekt af, hvad sparekravet indikerer. 
 
Af forslagene fremgår også, at der skal ske en analyse mhp. bl.a. sammenlægninger 
samt at dette evt. skal ske ved brug af eksterne konsulenter. 
 
Administrationerne/stabene blev samlet i 2021 og det fulde potentiale af/formål 
med denne omorganisering er endnu ikke opfyldt, så vi kan ikke anbefale en ny om-
organisering/samling af opgaver. 

 
En ny omorganisering vil betyde, at medarbejdere, der medio 2021 blev rokeret og 
placeret i nye enheder igen skal flyttes til ny ledelse, nye samarbejdsrelationer og 
netværk. Vi ser ikke, at der i forslagene tages hensyn til, at omorganisering i en pe-
riode - udover reduceret effekt i opgaveløsning - medfører forringet arbejdsglæde, 
usikkerhed og tvivl blandt de berørte medarbejdere og derved også kolleger og 
samarbejdspartnere. Dette understøtter ikke kommunens ønske om at være en 
god arbejdsplads. 
 
Vi forstår ikke behovet/begrundelsen for potentiel brug af eksterne konsulenter – 
dels er det stik mod nuværende landspolitiske udmeldinger, dels ser vi det som et 
direkte postulat om manglende kompetence ved forvaltningens nuværende konsu-
lenter. Det er ikke en ledelsesmæssig udmelding, der fordrer konstruktiv involve-
ring fra disse medarbejderes side. 
 
I stedet ønsker vi et konkret sparemål for de nuværende specifikke forvaltnings-
grene, som så skal følges op af en involverende drøftelse/analyse af hvilke opgaver 
disse forvaltningsadministrationer/stabe ikke længere skal udføre/skal udføre på 
anden måde?  
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Drøftelsen/analysen bør bl.a. have sigte på mest muligt at undgå opgaveglidning til 
ledere og andre funktioner – at undgå det uhensigtsmæssige i at ufaglært perso-
nale tager sig af faglært arbejde – og bedst muligt sikrer den ønskede og nødven-
dige ledelses- og opgaveunderstøttelse, så ledere kan være ledere, sygeplejersker 
være sygeplejersker osv. 

 

Spareforslag 2023-2026 Sundhed og Omsorg 5.2  
Administrative besparelser  
Gentænkning af kvalitetsområdet  
 
I forslaget fremgår en besparelse af eksisterende kvalitetsudvikler-struktur med kr. 
1.95 mio. 

 
Helt overordnet virker forslaget forjaget og uden hold i ordentlig analyse af områ-
det på tværs i de berørte afdelinger. Dette udmønter sig og afslører sig i formule-
ringer, der signalerer manglende viden på områdets egentlige indhold i hverdagen, 
hvorved præmissen for den såkaldte effektivisering udhuler sig selv. Der kan der-
med sættes store spørgsmålstegn ved den anslåede forventede gevinst, som frem-
hæves som argument i forslaget.  
Spareforslaget markeres som en effektivisering, men ligner mere en reduktion i 
medarbejderstaben, der arbejder på kvalitetsområdet, og en samtidig skjult omor-
ganisering af de medarbejdere, der bliver tilbage. Hvordan er de pt. vakante stillin-
ger i Digitalisering og Kvalitet indregnet i sparekravet? 

 
Forslaget indebærer selvsagt – men ikke direkte indskrevet i teksten som det ellers 
ses under andre af katalogets spareforslag – en omorganisering. Det betyder, at 
medarbejdere, der for mindre en 1½ år siden blev rokeret og placeret i nye enhe-
der igen skal flyttes til ny ledelse. Samtidig vil nuværende kolleger skulle forholde 
sig til, at samarbejdsrelationer og netværk igen rives fra hinanden. Der er ikke in-
kluderet en egentlig risikoanalyse i forslaget, men det er ikke ukendt, at omorgani-
sering medfører forringet arbejdsglæde, usikkerhed og tvivl blandt især de direkte 
berørte medarbejdere, men også kolleger og samarbejdspartnere.  
Beregning af forventet negativ effekt heraf glimrer altså ved sit fravær i forslaget. 

 
Vi vil anbefale en proces, der ikke har fokus på organisering forlods, men på hvilke 
opgaver MSO ønsker kvalitetsorganiseringen skal varetage, både i den enkelte for-
valtning, på tværs og ud af til, og at der derefter bliver besluttet hvilken organise-
ring, der understøtter disse opgaver bedst muligt. Omorganiseringen i 2021 havde 
ikke det tværgående fokus, så behovet for nytænkning er en direkte konsekvens af 
dette. 

 
Hvordan tænkes kvalitetsudviklernes opgave med at understøtte de 3 forvaltnin-
gers kvalitetsplaner ind fremadrettet? Vi er bekymrede for de tværgående opgaver, 
som kalder på ensretning, hvilket var en væsentlig begrundelse for omorganiserin-
gen i 2021, havde et mål om at understøtte de 3 forvaltninger mere driftsnært. 
Hvem skal sætte den fælles retning på kvalitetsområde?  Lige nu oplever vi, at der 
er stor forskel på hvordan kvalitetsområdet håndteres i de 3 forvaltninger. 
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LMU er bekymrede for tidspunktet for en ny organisering, både i forhold til at vi 
fortsat er nye i stabene, og i forhold til den manglende inddragelse af de involve-
rede medarbejdere. 

 
Kvalitetsudviklerne oplever at de risikerer at ender tilbage i en organisering fra før 
omorganiseringen, hvor vi var 7 ”små kommuner”.   

 
Kvalitetsorganiseringen skal fortsat understøtte et tydeligt borgerperspektiv og 
driftscheferne skal være tæt på. Bekymring over om driftscheferne har den for-
nødne tid og overskud til at sætte det nødvendige fokus kvalitetsområdet og ledel-
sen af dette. 

 
Hvordan sikres den enkelte forvaltning, den nødvendige målrettede udviklingsind-
sats, når man via en samling af kvalitetsområdet, deler den faglige ledelse og priori-
tering af opgaverne og personaleledelsen? 

 
Hvis man fjerner kvalitetsopgaverne fra stabene, er der et behov for at afklare 
hvilke opgaver en stab skal løse og har kvalitetsudviklerne en opgave ind i disse op-
gaver?  

 
 
 
 
På vegne af LMU for administration og stab, Pleje og Rehabilitering 
 
Jens Bejer Damgaard, Formand 
Jan Sørensen, Næstformand 
 
 
 



LMU i Pleje og Rehabilitering, distrikt Midt - november 2022 

Bemærkninger til samlet sparekatalog til HMU 

 

2. Omlægninger i hjemmeplejen 

2.1 Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet 

Det vil påvirke borgeren, hvis det bliver ’Fredericia Banegård’ – forstået som muligheden for at sikre faste, 

gennemgående medarbejdere, som er kendte af borger, mindskes. 

Tryghed og relationer er i spil – borgertilfredshed, pårørendesamarbejde. 

Kendskab til borger/borgers hjem er en forudsætning for at være effektiv og yde en faglig kvalitet i 

arbejdet. 

Det bliver sværere med tidlig opsporing – vedligehold af funktionsevne - kritisk syge – funktionstab – øget 

indlæggelser. 

Stor betydning med flere ansigter ift. ensomme og sårbare (fx demente og psykisk syge) borgere. 

Risiko for flere borgerklager.  

Også betydning for medarbejdere, de møder kendte borgere – oplevelse af at kunne yde en høj faglig 

kvalitet i relationen til borgeren. 

Modstrid med allerede erklærede mål (på nationalt og lokalt niveau) – manglende kongruens. 

Betydning for økonomien/ressourceforbrug. 

Forløbsmodel/Pleje og Rehabiliterings strategiplan udfordres. 

Det tager tid at koordinere. 

Øget risiko for brud på det gennemgående borgerforløb ved mange kontakter. 

Hensigtsmæssig prioritering af ressourcer – hverken for lidt eller dobbeltarbejde. 

Afsmittende effekt på borgerne, hvis medarbejderne ikke trives. 

Overordnet: Dybest set begrænset effekt, da vi allerede har øje for effektivitet. 

Kan have negativ effekt fsva. rekruttering: 

- Frustrerende at have borgerforløb, hvis man ej kender huset – så er præmisserne ikke bedre, end 

var man ansat i vikarbureau 

- Skævvridning ift. tildelt tid til opgaverne: Meget tid går med at læse borger-info 

- Stigende antal komplekse borgere og/eller pårørende, der reagerer på følelsen af afmagt – hhv. 

udadreagerende og indad  

- Svært at komme ud til nye borgere hver dag – stor betydning for arbejdsmiljøet – konstant 

omstilling 

- Manglende oplevelse af at føle sig anerkendt som medarbejder da fagligheden konstant udfordres 

- Konstant orientere sig vedr. nye borgere - betydning for fagligheden og muligheden for at opbygge 

en relation 
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- Dilemma: Kompromis med borgersikkerheden da man ønsker at være en hensynsfuld kollega og 

undlader at bede om hjælp 

- UTH: Uheldige konsekvenser for såvel personale som borgere 

- Svært at lave tværfaglige konferencer 

 

2.2 Omlægninger i hjemmeplejen (fællesbidrag) (Klippekort og plustid) 

Her har vi har muligheden for at give noget ekstra til sårbare borgere – den gode mulighed forsvinder. 

Nogle borgere kan ikke sætte ord på, hvad de gerne vil have – og derfor får de ikke noget. 

Der kan ’spares abnormt meget op’. Urealistisk al den tid kan gennemføres. Fx kortere periode, der kan 

spares op. Bør gentænkte konceptet så man ser på, hvordan tiden kan bruges + ser på målgruppen. Gerne 

tæt samarbejde med kontaktgruppen og de pårørende. Slip medarbejderne fri. 

Nogle steder bruges plustid til at få enderne til at nå sammen. Flere steder er vi afhængige af plustid og 

klippekort, idet tiden til standardydelserne ikke er tilstrækkelig. 

Klippekort skal i dag bruges af kontaktperson. Om muligt vil vi gerne have det ændret. 

 

4. Kompetenceunderstøttende funktioner 

Sammen med øget antal kollegaer/massivt øget følgeskab – og bredere borgerperspektiv. 

Gennemføres diverse spareforslag, så mister vi KU’ernes opgavegrundlag. 

Øget antal ufaglærte kræver følgeskab. 

Negativ betydning for borgersikkerheden. 

KU’erne er et vigtigt bindeled ml. terapeuter og sosu-personalet. 

Mindre forbedringsarbejde, risiko for flere UTH’ere og obs på ’skal-kompetencerne’. Komplekse forløb 

kræver høj faglighed. 

Udførende sygeplejersker har ikke luft til flere opg. De kan derfor ikke overtage opg. fra KU’erne 

Evt. optimere faglig koordinator for KU’erne-stillingen. Måske den med fordel kunne gøres anderledes, fx i 

lighed med det man gør fsva. de udførende sygeplejersker og terapeuter. 

 

6. Tværgående indsatser 

Sosu-elever: Mere tid til opgaveløsning. Konsekvensen er mindre tid til refleksion. Samtidig en bekymring 

for fastholdelse og rekruttering. 

Sosu-eleverne: Vi skal sikre god overgang til endt uddannelse, så man ikke bliver forskrækket over kravene 

til det antal borgere, man skal ’varetage’ + weekendarbejdet, som uddannet. 
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Sparekatalog 2023-2026 Sundhed og Omsorg 

Høringssvar LMU Distrikt Syd, Pleje og Rehabilitering 

 

Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 2.1 

Omlægninger i hjemmeplejen  

Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet i Kendt Hjælper  

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 

 

Besøgskontinuitet i Kendt hjælper:  
LMU Distrikt Syd har følgende opmærksomhedspunker i forhold til, hvilke konsekvenser det kan få 

ved afskaffelse af indsatsen vedr. besøgskontinuitet i Kendt Hjælper.  

 

Alle hjemmeplejeteams i Pleje og Rehabilitering arbejder med kontaktteams, der sikrer kontinuitet i 

borgerforløbene. Det indebærer, at der i ruteplanlægningen søges efter at tilrettelægge ruterne, 

således borgerne, så vidt muligt, får pleje og praktisk hjælp fra de samme medarbejdere. På 

nuværende tidspunkt prioriterer medarbejderne besøgskontinuiteten og kompetencer over vejtider. 

Dette tilgodeser mange borgere med kognitive udfordringer, som får tryghed gennem denne ydelse.  

Endvidere kan en besparelse, set fra et medarbejderperspektiv, ligeledes have en betydning i forhold 

til medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø.  Det sker på baggrund af, at en afskaffelse af ydelsen kan 

skabe utryghed hos medarbejderne. Det skyldes, at medarbejderne ikke længere vil komme så ofte i 

de samme hjem og kendskabet til borgerne vil forringes. Det får f.eks. betydning hos borgere med 

psykiske lidelser, som medarbejderne ikke kender. Det kan på sigt medføre sygemeldinger og dermed 

yderligere omkostninger. Hvis denne besparelse gennemføres, efterspørger LMU en analyse af 

besøgskontinuiteten før og efter besparelsen for at se, om besøgskontinuiteten påvirkes.  
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Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 2.2 

Omlægninger i hjemmeplejen  

Fællesbidrag  

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 

Plustid:  

LMU Distrikt Syd har følgende opmærksomhedspunker i forhold til, hvilke konsekvenser det kan få 

ved afskaffelse af plustiden.  

 

Mange borgere bruger plustiden i forlængelse af andre indsatser til f.eks. at gå en tur, i forbindelse 

med et bad, eller hjælp til at få sat håret. Besparelsen bliver dermed den direkte tid, ATA-tid (Ansigt-

til-ansigt-tid), der tages væk fra borgerne. LMU har en opmærksomhed på, at det kan være de 

ensomme og de psykisk sårbare samt borgere uden pårørende, der rammes hårdest, fordi det er den 

eneste kontakt og socialt samvær, mange borgere har. Derudover kan medarbejdere på nuværende 

tidspunkt fastholde borgere i deres nuværende funktionsniveau gennem plustiden, fx ved at gå 

sammen med borger ud til postkassen.  

 

LMU efterspørger en analyse, der kan klarlægge de direkte konsekvenser for borgerne, hvis plustiden 

fjernes.  
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Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 4.1 

Kompetenceunderstøttende funktioner  

Bedre fordeling af kompetenceudviklende bachelorer i Pleje og Rehabilitering   

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 

 

Kompetenceudviklende bachelorer:  

LMU Distrikt Syd har følgende opmærksomhedspunker i forhold til, hvilke konsekvenser det kan få 

ved afskaffelse af de kompetenceudviklende bachelorer i Pleje og Rehabilitering. 

Hvis denne besparelse effektueres, vil hjemmeplejeledernes overblik over og nærheden i 

forløbsmodellen forringes. Det sker på baggrund af, at lederne vil få et mindre fagligt fundament at 

stå på i forhold til både borgere og medarbejdere. Her spiller de kompetenceudviklende bachelorer 

en stor rolle, idet de på nuværende tidspunkt er tovholdere på forløbsmodellen. LMU forslår, at denne 

tovholderfunktion evt. kan overgå til de nye vicehjemmeplejeledere, således den nære og faglige 

ledelse bibeholdes.  

Derudover er de borgere, der kun modtager rengøring jf. rammebeskrivelsen, i farezonen for at blive 

påvirket af denne besparelse. Det sker på baggrund af, at den tidlige opsporing mistes, qua de 

kompetenceudviklende bachelorer i mindre omfang er til stede til at kunne opspore ændringer hos 

borgerne. Dermed forringes mulighederne for at arbejde forebyggende og rehabiliterende. Det kan 

blive et fordyrende led på sigt, qua borgerne, når de opspores, er mere plejetrængende end, hvad de 

ville have været ved en tidligere opsporing. 

 

I henhold til spareforslaget omkring rengøring, er det en bekymring, at hvis denne opgave fjernes, som 

ikke er livsnødvendig, så mistes det fleksible. Det sker med udgangspunkt i, at det ønskes at få 

medarbejdere i Sundhed og Omsorg op i tid for at imødekomme 

personalerekrutteringsudfordringerne. Her kan tiden mellem opgaver anvendes til rengøring og tidlig 

opsporing. Dermed anser LMU ikke denne besparelse som værende en bæredygtig og langtidsholdbar 

løsning.  

 

I forhold til oplæring af nye medarbejdere og ufaglærte er det ligeledes en bekymring, at de 

tilbageværende kompetenceudviklende bachelorer primært vil have fokus på oplæring. Hermed 

forringes fokus på kvalitetssikring og kompetenceudvikling af de nuværende medarbejdere, grundet 

manglende tid. De kompetenceudviklende bachelorer varetager endvidere undervisning af 

medarbejdere i fx ergonomi og medicin. En besparelse kan således medføre, at der kan blive mindre 

tid og mulighed for at være fx forflytningsvejledere. Derudover kan en besparelse også påvirke 

overdragelse af sygeplejerskeydelser, som kan blive forringet og resultere i en dyrere løsning på sigt. 
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LMU har ligeledes en bekymring, at denne besparelse og forringelse kan medføre, at stillingen som 

kompetenceudviklende bachelorer bliver mindre attraktiv at søge. Den generelle bekymring er, at der 

ved denne besparelse mistes både faglighed og kvalitet i hjemmeplejen i Pleje og Rehabilitering, samt 

kan besværliggøre rekrutteringen af kvalificerede medarbejder til området.  

 

LMU foreslår, at der er en opmærksomhed på, hvordan fordelingen af de kompetenceudviklende 

bachelorer skal være fremadrettet. Herunder, hvad kalder området mest på i forhold til en fordeling 

af sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter.  

 

LMU efterspørger en analyse, der kan være med til at afklare dette.  
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Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 6.1 

Tværgående indsatser   

Sygeplejedepoter  

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 

 

 
Depotfunktion:  
LMU Distrikt Syd har følgende forslag til en optimering af depotfunktionen.  

 

LMU foreslår, at der er flere faggrupper end sygeplejersker, der kan varetage depotfunktonen. 

Eksempelvis kan sosu-hjælpere - og assistenter inddrages, hvormed der lokalt kan besluttes, hvilken 

faglige baggrund opgaven kalder på. Det kan give frihed i forhold til opgaveløsningen. 

 

Derudover forslår LMU, at der oprettes mindre depoter ude i de mindre byer, hvormed der kan der 

indhentes en besparelse i forhold til kørsel. LMU opfordrer til at kigge på det generelle i forhold til 

depotfunktionen.  

 

LMU efterspørger en analyse af, hvordan dette gøres bedst muligt i henhold til bl.a. logistikken, som 

kan give effektiviseringer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 6.4 

Tværgående indsatser   

Fællesbidraget  

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 

 

 
Generelle betragtninger: 
LMU Distrikt Syd har følgende generelle betragtninger, der kan være med til at optimere og 

kvalitetssikre den ydelse, der leveres hos borgerne i Pleje og Rehabilitering i Sundhed og Omsorg. 

 

Mange funktioner, herunder det praktiske ude i de forskellige teams (fx ID-kort, rengøring af biler) 

varetages på nuværende tidspunkt af faglærte medarbejdere. LMU foreslår, at det undersøges, 

hvordan rette kompetencer anvendes til rette opgave således, at faglærte medarbejdere i større 

omfang benyttes til de borgerrettede opgaver. LMU foreslår derfor, at samarbejdet med erhvervslivet, 

virksomheder og jobcentre øges, således der f.eks. kan ansættes flexjobbere til at varetage nogle af 

de ikke-borgerettede opgaver.   
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Sparekatalog 2023-2026/Sundhed og Omsorg  
 
LMU-kvalificering af forslag til besparelser i Sundhed og Omsorg 
LMU Nord, Pleje og Rehabilitering 
 
Det lokale medarbejderudvalg i Distrikt Nord under Pleje og Rehabilitering takker for det fremsendte spare-

katalog Aarhus Kommunes budget 2023-26. 

LMU har forsøgt at kvalificere forslagene ud fra et APSA-perspektiv med udgangspunkt i medindflydelse og 

medbestemmelse på arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljø. Derudover inklu-

derer kvalificeringen også faglige opmærksomheder ved de potentielle konsekvenser hos borgerne. 

 

Generelle kommentarer 

Med det samlede sparekatalog vurderes det svært at holde kvaliteten på rehabiliteringsopgaven. Vi er nødt 

til at skabe et miljø, hvor rehabilitering bliver styrket med den demografi, vi ser i fremtiden. LMU Distrikt 

Nord ser derudover ressourcer til rehabilitering særlig vigtig for at kunne nå i mål med Sundhed og Omsorg 

overordnede strategi, hvor Styrket Rehabilitering er et centralt spor. Med reduktion af den kompetenceud-

viklende funktion vil understøttelse af sådan et miljø kompromitteres. 

LMU’s medlemmer har yderligere løsningsforslag til budgettet, som er fremkommet på baggrund af drøftel-

serne af spareforslagene.  

Det er relevant at se nærmere ind i rengøring, som er en stor post i hjemmeplejen. Medlemmerne i LMU 

efterspørger højere grad brug af velfærdsteknologi og om nødvendigt egenbetaling inden for de lovgivnings-

mæssige rammer. Her kan Aarhus Kommune med fordel skele til andre kommuner, hvor anvendelse af min-

dre hjælpemidler kategoriseres som almindeligt indbo. 

LMU i distrikt nord henleder opmærksom på, at man med fordel kan skærpe tilbud om ren rengøring/praktisk 

hjælp. Nylig indsats i nord tilkendegiver et uens serviceniveau og et behov for at kigge på rengøringsydelser 

i overdragelse af borgere fra sundhedsenhederne til Pleje og Rehabilitering. 

LMU peger desuden på, om anvendelse af bostøttepersoner og frivillige i højere grad vil kunne ses som kva-

lificerede samspilspartnere omkring borgere. 
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Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 2.1 

Omlægninger i hjemmeplejen  

Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet i Kendt Hjælper  

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 

 

LMU Distrikt Nord har følgende opmærksomhedspunker i forhold til, hvilke konsekvenser det kan få ved af-

skaffelse af indsatsen vedrørende besøgskontinuitet i Kendt Hjælper.  

 

Der ses en bekymring blandt LMU’s medlemmer, at lavere besøgskontinuitet vil lede til øget risiko for lavere 

borgersikkerhed og kvalitet af den pleje og omsorg, som bliver leveret til borgeren. Kvaliteten af de tværfag-

lige konferencer forudsætter, at de primære medarbejdere, herunder kontaktpersonen, kommer hos borger 

jævnligt, hvor de kan observere og handle på borgers tilstand. 

Derudover ses der også en bekymring ved lavere kontinuitet hos borger medførende et potentielt lavere 

ansvar i borgerforløbet, når der er mange medarbejdere om en enkelt borger. Der er en bekymring om, at 

det ikke er muligt for medarbejdere at fuldføre et rehabiliteringsforløb hos borger, da medarbejderne finder 

stor motivation i at se borgers positive udvikling over tid. 

 

En høj besøgskontinuitet bidrager i det daglige arbejde med arbejdsglæde hos den enkelte medarbejder, da 

kontinuerlige besøg hos borger er med til at opbygge gode relationer til borgeren. Denne relation bidrager 

samtidig til lettere adgang til tidlig opsporing og forebyggelse.  

LMU Distrikt Nord støtter op om indsatsen i forhold til samtaler med borgerne og pårørende fastholdes. Dog 

er der en opmærksomhed i, at den lavere grad af besøgskontinuitet kan resultere i, at borgers kontaktperson 

ikke i samme grad har følingen på borgers tilstand og udvikling. 

 

Med denne besparelse ses en risiko for at tidlig opsporing ikke i samme grad lykkes hos borgerne. Dette vil 

have andre sundhedsøkonomiske konsekvenser, når borgerne tilstand forringes og behov for yderligere 

hjælp fra hjemmeplejen. 
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Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 2.2 

Omlægninger i hjemmeplejen  

Fællesbidrag  

Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 

 

Plustid og Klippekort 

LMU Distrikt Nord har følgende opmærksomhedspunker i forhold til, hvilke konsekvenser det kan få ved be-

sparelse på Plustid og Klippekort. LMU er positiv om at skære i de ubrugte midler. Forudsætningen for dette 

svar er, at det udelukkende drejer sig om de ubrugte midler. Der stilles dog spørgsmålstegn ved, om der er 

et uudnyttet potentiale af rehabilitering ude hos borgeren, når plustid og klippekort ikke kommer i brug. Her 

falder fokus på, hvilken visitationspraksis, der er på dette område. 

 

LMU Nord er positive omkring brugen af både klippekort og plustid. Begge tilbud er med til at opbygge gode 

relationer mellem borger og medarbejder, som er positivt for det øvrige samarbejde. Flere af aktiviteterne, 

som indsatserne indeholder, giver mulighed for løbende rehabilitering, fastholde at borgerne forbliver selv-

hjulpne i daglige aktiviteter samt at medarbejderne kan nå i mål i hjemmet, der hvor der ses et ekstra behov. 

 

Dagcentrene 

LMU Distrikt Nord anerkender, at der er et lavere forventet forbrug på Dagcentrene. Medlemmerne under-

streger dog, at det er vigtigt at økonomi og bemanding følger med normeringen i fremtiden, hvor vi ser et 

stigende antal borgere på dagcentrene som følge af den demografiske udvikling. 

 

Bedre Bemanding - beskæring i tid på ydelserne ”ernæring” og ”tilberede og anrette mad” 

Ved nedjustering af tid vil der være en risiko for, at borgerne oplever mere travlhed hos personalet. Der vil 

være en risiko for, at besparelsen får en ernæringsfaglig negativ konsekvens. Her tænkes der særligt på fore-

byggelse og tidlig opsporing af dysfagi, hvor medarbejderne eksempelvis ikke i samme grad har tid til at sørge 

for den rette siddestilling. Et mindre dysfagifokus hos medarbejderne mindsker forebyggelse af lungebetæn-

delser og eventuelle indlæggelser. 

Underernæring er også en risiko ved mindre tid til anretning af mad med alt, hvad dette indebærer; duft i 

hjemmet, på den rette tallerkenstørrelse og indbydende anretning. Derudover vurderes der en risiko for ned-

sat kvalitet i udfyldelse af ernæringsvurderingsskemaerne.  

Det understreges, at ”Bedre Bemanding” tidligere er indført, fordi der var behov for ekstra tid, og besparelse 

på dette område vil resultere i andre sundhedsmæssige økonomiske omkostninger, da ernæring er en central 

faktor for de ældres helbred og funktionsevne. 

  



LMU-kvalificering af forslag til besparelser i MSO  11.11.2022 

Side 4 af 8 
 

Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 4.1 

Kompetenceunderstøttende funktioner  
Bedre fordeling af kompetenceudviklende bachelorer i Pleje og Rehabilitering   
Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 
 

LMU Distrikt Nord har følgende opmærksomhedspunker i forhold til, hvilke konsekvenser det kan få ved af-

skaffelse af de kompetenceudviklende bachelorer.  

 

De kompetenceudviklende bachelorer har en stor rolle i det daglige arbejdsmiljø. De er med til at sikre bedre 

opgaveglidning og sikrer løbende kompetenceudvikling, så ressourcerne i de enkelte teams er mere fleksible 

i planlægningen. En mindre smidighed i driften er derfor en risiko ved denne besparelse. De kompetenceud-

viklende bachelorer har en særlig rolle i overdraget sygepleje, som er med til at sørge for smidigheden i drif-

ten. Hvis denne besparelse effektueres, er der en risiko for færre overdragede ydelser, som modstrider ar-

bejdet i forhold til eskalationspilen, som er en essentiel del af kommunens forløbsmodel. 

De kompetenceudviklende terapeuter er fungerende forflytningsvejledere, og LMU i Distrikt Nord vurderer, 

at der er en risiko for, at de generelle ergonomikompetencer i teamet nedsættes, når der er mindre tid til 

kompetenceudvikling på dette område. Det kan føre til øget ressourcekoordinering, hvis færre kan varetage 

ergonomiske korrekte forflytninger af kompleks karakter. Hvis LMU skal tænke i løsninger i forhold til denne 

problematik, så må teamene i højere grad anvende de udførende terapeuter samt Sundhed og Omsorg tvær-

gående ergonomiteam. 

I Pleje og Rehabilitering ser de fleste teams ind i en tid, hvor der bliver flere ufaglærte blandt medarbejderne. 

Dette kræver en højere grad af kompetenceopbygning. Samtidig arbejder vi hen imod en øget anvendelse af 

overdraget sygepleje både til SOSU-personale og ufaglærte. For at komme i mål med den overdraget syge-

pleje og samtidig sikre borgersikkerheden er kompetenceudvikling i følgeskab med borgerne hos medarbej-

derne en forudsætning. 

Konkret er der en bekymring om forringelse af borgersikkerhed, som kan komme til udtryk ved en øget 

mængde af utilsigtet hændelser. 

Der nævnes flere ting, som de kompetenceudviklende sygeplejersker og terapeuter varetager, som allerede 

er svære at nå; årlig opfølgning af SKAL-kompetencer hos medarbejderne og faste medicinaudits. Derudover 

er der en bekymring om, hvor høj grad kompetenceudvikling kan være en naturlig del af de tværfaglige kon-

ferencer ved nedskæring på dette område. 

De kompetenceudviklende sygeplejersker og terapeuter er yderligere en stor del af konflikthåndtering ved 

borger og pårørende. Her ses der en øget risiko for forråelse, som kan have negative konsekvenser for med-

arbejdernes arbejdsmiljø og selvfølgelig borgerperspektivet.  

Anbefalingen fra VIVE omkring den understøttende kompetencefunktion lød på, at sammensætning af både 

sygeplejersker og terapeuter er vigtig. Det vil kræve en yderligere koordinering i distriktet for at nå i mål med 

kompetenceudvikling på begge områder, når der ikke længere er en sygeplejerske og en terapeut i hvert 

team. Ydermere har vi i nord et fokus på, at det terapeutfaglige bidrag inkluderer to selvstændige terapeut-

faglige uddannelser. Begge kompetencesæt er af betydning i den rehabiliterende indsats. 
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Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 5.1 

Administrative besparelser   
Generel administrative besparelse og uddannelseskonsulenter  
Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 
 
Uddannelseskonsulenter 
Uddannelseskonsulenter er med til at fastsætte de rammer, som Aarhus Kommune gerne vil kendes på. Hvis 
vi sammen får lavet et godt praktiksted, så lykkes vi også med rekruttering. En rekruttering, der er vigtig, nu 
når demografien er under udvikling. 
Hvis denne besparelse bliver en realitet, opfordrer LMU Distrikt Nord til, at uddannelseskonsulenter tilknyttet 
både VIA og SOSU Østjylland også i fremtiden er samspilspartnere i Sundhed og Omsorg.  
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Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 5.2 

Administrative besparelser 
Gentænkning af kvalitetsområdet 
Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 
 

Generelt ses der en fordel i at samle kvalitetsområdet, hvis det bidrager til ensartet strategi for arbejde med 

kvalitet i Sundhed og Omsorg. Ved centralisering af kvalitetsområdet, er der dog en bekymring i Distrikt Nord, 

at kvalitetsarbejde kommer for langt væk fra driften. Jo mere lokalt kvalitetsarbejde er, desto mere håndter-

bart bliver det også i det enkelte team. Dette var også en væsentlig begrundelse for omorganiseringen i 2021, 

som havde et mål om at understøtte de tre forvaltninger mere driftsnært. Det er derfor vigtigt at fastholde 

lokale kontakter og relationer ude i hver forvaltning, hvis dette spareforslag bliver prioriteret.  
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Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 6.1 

Tværgående indsatser   
Sygeplejedepoter  
Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 

 
Det ses fordelagtigt at kigge på logistikken af sygeplejedepoterne. En overordnet strategi for håndtering af 
depoterne og depotstruktur vurderes til af LMU’s medlemmer at kunne skabe mere klare retningslinjer for, 
hvem der har hvilke opgaver. Aktuelt opleves der usikkerhed de steder, hvor der er flere forvaltninger, der 
anvender samme sygeplejefaglige depot. Der er her tvivl om, hvem der bestiller og hvornår. 
 
En centralisering af bestillinger på sygeplejeområdet, vurderes til at kunne bidrage positivt til at få bedre 
købsaftaler i hus. LMU i Distrikt Nord foreslår yderligere, at man tænker ind i et samarbejde med regionen, 
når købsaftaler skal forhandles. 
 
En særlig opmærksomhed på logistikken omkring sygeplejefaglige depoter, er at sikre logistisk afhentning af 
sygeplejefaglige artikler. Herunder mindst mulig kørsel og mindst mulig driftstid fra medarbejderne. 
 
Det vurderes også relevant at se på samme initiativ på de små hjælpemiddeldepoter med kompenserende 
hjælpemidler og træningshjælpemidler. 
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Spareforslag 2023-2026                                                                              Sundhed og Omsorg 6.3 

Tværgående indsatser   
SOSU-elevers arbejdskraft  
Sektor: 3.31 Foranstaltninger ældre og handicappede 
 
LMU Distrikt Nord ser en større anvendelse af SOSU-elever i driften yderst relevant. LMU’s medlemmer ser 
en stigning i skrøbelige nyuddannede SOSU-elever, som bliver overrasket over arbejdspresset, når de lander 
i faget efter uddannelse. Dette kan vi som hjemmeplejeteam være med til at forebygge ved at støtte dem i 
forholdene under deres uddannelse. Ved en større del af den daglige drift kan eleverne få hjælp til at koble 
teori til praksis. Samtidig har anvendelsen også en stor fordel i forhold til den daglige ressourcekoordinering. 
 
SOSU-eleverne skal selvfølgelig have støtte fra deres vejleder undervejs, hvorfor praktikvejlederne har en 
særlig nøglerolle, for at dette kan lykkes. Elevernes vagter skal bero sig på et kvalificeret grundlag og det 
primære fokus på læringsmiljøet frem for at nå i mål med ressourcekoordinering. Det er relevant at se på 
gradvis optrapning, hvor SOSU-eleverne eksempelvis i sidste måned er en del af en fuld vagtplan, inklusive 
aften- og weekendvagter. 
Det understreges, at dette initiativ kun er gældende i SOSU-elevers sidste praktikperiode, hvor de har kom-
petencerne til det. 
 
Ordningen kan bidrage til øget rekruttering ved fastholdelse af eleverne i eget team. Dette er til gavn for 
borgerne og til gavn for arbejdsmiljøet i teamet, som allerede kender deres nye kollega, når de senere bliver 
ansat. 
 
Lignende initiativer ses også i andre kommuner med stor succes. 
 
LMU er enig i, at elever, som er udfordret, skal støttes til at gennemføre uddannelsen. Samtidig med, at 
elever, som har behovet for det, udfordres. Det vurderes dog uhensigtsmæssigt at anvende ordvalget ’dyg-
tige’ elever, hvorfor dette bør omformuleres i de endelige besparelsesformuleringer. 
 
I relation til dette efterspørges det også, at det bliver ensartet for alle teams, at praktikvejleder er en fast del 
af driften, når de ikke har vejlederopgaver på lige fod med deres andre kollegaer. Her tænkes særligt på en 
afstemthed af weekend-, helligdag og aftenvagtsbyrde. 
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Høringssvar fra LMU stab og administration Sundhed & 
Forebyggelse  
 

Nedenstående høringssvar er angivet kronologisk med kommentarer til relevante punkter i 

sparekataloget. 

 

Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet kendt hjælper (2.1)  

Der er behov for opmærksomhed på, hvilken betydning den ringere besøgskontinuitet vil få for 

mulighederne for at arbejde rehabiliterende med borgerne.  

 

Omlægning af hjemmepleje og kompetencestyrkende funktioner (4.1)  

Der er behov for opmærksomhed på, hvilken betydning det får i implementeringen af indsatser 

på tværs af Sundhed og Omsorg. 

 

LMU i Pleje og Rehabilitering får en direkte orientering om de potentielle udfordringer i 

hjemmeplejen, der fremgår af ovenstående. 

 

Punkt om administrative besparelser (5.1)  

Det skal i den videre proces være tydeligt, hvilke områder, der berøres, så der kan ske en god 

inddragelsesproces.  

 

Gentænkning af kvalitetsområdet (5.2)  

Der er et generelt ønske om, at der bliver en proces med mulighed for i fællesskab at 

drøfte, hvordan organiseringen af kvalitetsområdet skal være fremadrettet, hvor 

relevante ledere og medarbejdere inddrages. 

Det er vigtigt at der ikke ”bare” sker en sammenlægning, men at det overvejes hvordan 

opgaverne kan planlægges/løses bedst muligt. Der skal desuden være klarhed over den 

økonomiske ramme for området, herunder hvilke budgetposter i de forskellige afdelinger, der 

er berørt af besparelsen. 

 

Punkt om administrative besparelser (5.3)  

LMU peger på, at det skal defineres klart og tydeligt, hvilke administrative opgaver, der er 

berørt af spareforslaget. Spareforslaget ligger som en del af fællesbidraget for 2024. LMU 

peger derfor på, at det er vigtigt, at der i processen ses på reelle effektiviseringer og ikke blot 

yderligere besparelser på det administrative område.  

 

________________________________________________________________________ 

 

På vegne af LMU – Sundhed & Forebyggelse, Administration og stab 

 

Forperson   Fungerende næstforperson 

 

Otto Ohrt   Christina Cording 
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Generelle bemærkninger til sparekataloget 
Det er svært at gennemskue spareforslagene, da flere af dem er minimalt beskrevet. Det er utrygt at skulle 

kommentere på noget, som man ikke forstår, for hvad nu hvis der er noget, vi har overset. 

 

2.1 Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet 
Arbejdsforhold og samarbejdsforhold 

• Der vil formodentlig komme flere forskellige medarbejdere i hjemmet. Det kan få konsekvenser for 

o Kvaliteten af dokumentationen i Cura. Mange medarbejdere i MSO – fx både i teamet, 

Linjen og Borgerkonsulenter, er afhængige af dokumentationen i Cura. 

o Kendskab til borger bliver mindre og Borgerkonsulenterne kan miste værdifuld viden til 

sagsbehandlingen. 

o Helhedsindtrykket af borger 

o Der vil være øget behov for koordinering af opgaver, når der er flere medarbejdere hos 

borger. Det er tidskrævende. 

2.2 Omlægninger i hjemmeplejen 
Bedre bemanding (ernæring): 

Arbejdsforhold 

• Bliver ydelserne så små, at der skal visiteres flex-tid, så er der ingen besparelse, men arbejdspresset 

øges. 

• Hvis tid til ernæring mindskes, vil opgaven på ingen måde kunne nås indenfor den fastsatte tid. Der 

er i forvejen ikke tid nok. Ernæring er bl.a. grundsten i rehabilitering, så hvis denne mindskes, kan 

det gå ud over kvaliteten i opgaveløsningen og dermed borgernes mulighed for rehabilitering. 
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Konsekvens kan være behov for at gentænke beskrivelse af indsatserne i indsatskataloget og generelt 

gentænke levering af indsatser (lav incitamenter der ikke er styret af økonomien). 

3.2 Optimering af sundhedsforløb 
Det er uklart hvad der menes med effektivisering af myndighedsopgaver. Dermed bliver det svært at 

beskrive konsekvenser. 

4.1 Bedre fordeling af kompetenceudviklende bachelorer i P&R 
Personaleforhold 

Ved reduktion af kompetenceudviklende bachelorer skal der være en anden plan for kompetenceudvikling 

for at sikre, at fagligheden beholdes og udvikles. 

4.2 Reduktion af budget til kompetenceudviklende bachelorer i Sundhed 

og Forebyggelse 
Personaleforhold 

Bekymring for, hvordan der fremadrettet skal sikres en udvikling af fagligheden blandt hele personalet. 

5.1 Administrative besparelser 
Uddannelseskonsulenter 

Personaleforhold 

• Besparelse på uddannelseskonsulenter kan give dårligere uddannelse til elever og studerende og 

dermed gøre det endnu sværere at rekruttere. 

Samarbejdsforhold 

• Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner kan blive nedprioriteret pga. manglende ressourcer. 

Administrative besparelser på personale 

Arbejdsmiljøforhold 

• Reduktion af personale i Sundheds- og Omsorgslinjen samt Borgerkonsulenter vil medføre længere 

sagsbehandlingstider (og ventetider). 

• Øget arbejdspres på medarbejderne 

• Der skal udvælges opgaver som ikke skal laves, da opgaverne ikke kan nås med lavere bemanding 

5.2 Gentænkning af kvalitetsområdet 
Det kan øge god dokumentation og mindske tilsynsretorik. 

Arbejdsforhold 

• De enkelte teams skal selv tage ansvar for oplæring og videndeling. Ellers er det sårbart. Hvordan 

skal det ske? 

Samarbejdsforhold 

• En samling kan være fint, men der er stort behov for bedre kendskab til fx Cura. Hvordan skal 

kendskabet sikres fremadrettet? 

• Det er vigtigt også at have fokus på tværgående enheder, Borgerkonsulenter og Sundheds- og 

Omsorgslinjen - og samarbejderne på tværs 
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• Der skal være obs på MEGET synlighed, åbenhed og gennemsigtighed i HELE organisationen. 

5.3 Administrative effektiviseringer (fællesbidrag) 
Arbejdsforhold 

• Samling af enheder kan være godt, men der skal være obs på størrelserne af nye enheder. Det er 

vigtigt at føle fællesskab, så enhederne må ikke blive for store. 

• Pas nu på med at kalde på eksterne konsulenter. Vi kan godt selv. 
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Generelle bemærkninger til sparekataloget 
Arbejdsmiljøforhold: 

• Generelt kan det være svært for medarbejdere (og muligvis også borgere) at gennemskue, hvad de 

konkrete forslag har af betydning for hverdagen, når det ikke er bedre beskrevet. Samtidig skaber 

det en usikkerhed blandt medarbejderne. 

• Det er svært at forstå, at der er besparelsesforslag på sammenlægninger, når vi netop har været 

igennem en omorganisering, hvor der er fokus på opdeling og specialisering. 

2.1 Omlægninger i hjemmeplejen 
Bedre bemanding (ernæring):  
Arbejdsforhold:  

• Da den fastsatte tid ikke er tilstrækkelig ift at kunne tilberede/anrette et måltid + evt at nøde 

borger (ernæringsydelsen), vil borger enten ikke få tilbudt den rette ernæring eller tiden vil blive 

taget fra andre ydelser, der nedprioriteres.   

• Lavere kvalitet i opgaveudførelsen 

Arbejdsmiljøforhold:  

• Besparelse på ernæringsydelserne kan få konsekvenser for arbejdsmiljøet idet medarbejderne i 

forvejen har svært ved at nå opgaverne beskrevet i indsatskataloget under “Tilberede/anrette 

mad” og “Ernæring” og kan dermed få betydning for medarbejdernes trivsel og mulighed for at 

udføre opgaven. 
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3.2 Optimering af sundhedsforløb 
Generelle bemærkninger: 

• Svært at gennemskue hvad der tænkes. Flere opgaver, mere kalenderstyring og…? 

o Hvad er styrket planlægning af medarbejdernes tid? 

o Hvad betyder mere effektiv dokumentation? Obs på minimumsdokumentation ift. 

autorisationer 

o Hvilke digitale løsninger er der tale om? 

Genoptræningsplaner §140: 

Arbejdsforhold i sundhedsenheder: 

• Hvordan skal sundhedsenhederne kunne hjemtage flere genoptræningsplaner, når vi allerede har 

svært ved at nå dem, vi har? Det vil medføre yderligere arbejdspres og kan påvirke trivslen og 

kvaliteten i opgaveløsningen. 

• Hvordan sikres flere borgere til forløbene/hold? 

• OBS på borgernes mål, ønsker og potentialer og behov for hjælp. 

• Flere særligt sårbare og multisyge borgere kræver mere håndholdt indsats. De vil ikke alle kunne 

deltage på hold. Bliver det på bekostning af den målgruppe, at der effektiviseres? – Det kan 

medføre mere ulighed i sundhed. 

• Flere genoptræningsplaner kan være på bekostning af styrket rehabilitering og sundhedsfremme og 

forebyggelse, som medarbejderne har brugt rigtig meget krudt på. Det kan påvirke motivationen og 

trivslen og den generelle sundhedsfaglige forebyggende indsats. 

• Giver flere Genoptræningsplaner i sundhedsenhederne øgede kompetencer? 

• Obs på at fastholde opgaver med afregning inden nye opgaver uden afregning forventes løst. 

 

3.3 Omlægninger på sundhedsområdet 
Det er svært at beskrive konsekvenser for APSA, når forslaget er minimalt beskrevet. 

 

4.2 Reduktion af budget til kompetenceudviklende bachelorer i Sundhed 

og Forebyggelse 
Personaleforhold: 

• Hvad med kompetenceudvikling af sosu-personale i sundhedsenhederne? 

• OBS. på at tænke læring og kompetenceudvikling i Sundhed og Forebyggelse fremadrettet 

 

5.1 Administrative besparelser 
Generel besparelse på administration: 

Arbejdsforhold: 

• Administrationen understøtter det borgernære arbejde. De administrative opgaver forsvinder ikke. 
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Samarbejdsforhold: 

• Opmærksomhed på at det lokale kendskab til de administrative opgaver forsvinder ved 

opgavesamling / centralisering 

• Det er vigtigt med gode relationer og kendskab til opgaven for at den løses effektivt 

• Obs på ikke at bruge tid på at lære opgaven at kende 

Arbejdsmiljøforhold: 

• Obs. på at de administrative opgaver ikke lander hos ledere eller medarbejdere 

 

5.2 Gentænkning af kvalitetsområdet 
Samarbejdsforhold: 

• Det er relevant med nære forhold mellem kvalitetsudviklere og medarbejdere og ledere for at 

styrke læring og stærke kompetencer 

• Kvalitetsudviklere kommer længere væk fra ledere og dermed forståelsen af opgaven 

6.2 Bygningsdrift 
• Opmærksomhed på kultur og medarbejderrelationer 

 

6.4 Tværgående tiltag (fællesbidrag) 
• Forslag fra nogle medlemmer i LMU distrikt Midt S&F om at skære ned på trivsels- / og 

socialkapitalundersøgelser. Der er dog fortsat ønsker om at kunne tage en føler på trivslen, men 

måske det kan organiseres på anden vis. 
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2.1 Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet 
Arbejdsforhold: 

• Det kan få konsekvenser for borgertilfredsheden, hvis indsatsen vedr. besøgskontinuitet afskaffes. 

Ligeledes kan det få konsekvenser for forløbsmodellen, da kontaktperson / forløbsansvarlig vil miste 

noget af muligheden for at følge borgers udvikling tæt på grund af mange medarbejdere. 

 

2.2 Omlægninger i hjemmeplejen 
Bedre bemanding (ernæring): 

Arbejds- og arbejdsmiljøforhold: 

• God ernæringstilstand er afgørende for bevarelse af funktionsevne – at kunne holde til det, borger selv 

gerne vil gøre. Derfor er det vigtigt, at der er den fornødne tid til at tilberede, servere og opstarte et 

måltid. Tiden til ernæringsydelserne skal derfor fastholdes. Nedsættelse af tiden til ernæringsydelser vil 

give lavere kvalitet i udførelse af opgaverne og påvirke trivslen for medarbejderne, der ikke kan nå at 

løse opgaverne. Den småtspisende borger vil tabe sig, miste muskelmasse, opleve nedsat 

funktionsevne og blive mere plejekrævende. Det kan medføre behov for anlæggelse af sonde. 

3.1 Bedre brug af træningsmidlerne 
Arbejdsforhold: 

• Kan man lave fjernundervisning/holdundervisning i eget hjem? Ellers vil transport kunne komme til at 

være en barriere for at løse flere genoptræningsplaner. 
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• Tilpasning og effektivisering af plantræning kræver ressourcer for at kunne skabe ”nye veje”. 

 

3.2 Optimering af arbejdsgange i sundhedsforløb 
Generelle bemærkninger: 
Det er uklart, hvad følgende begreber dækker over og indebærer;  

1. Øget opgavevolumen og (Direkte) tid sammen med borgerne.  

2. Det skal ske via en række indsatser. Hvilke indsatser er dette, foruden de beskrevne forslag i 

kataloget?  

Får den generelle sparerunde/effektivisering direkte betydning for den nuværende normering af 

medarbejder og nuværende opgavemængde pr. vagt / pr. medarbejder?  

 

Genoptræningsplaner §140: 

Arbejdsforhold: 

• Pladsmangel til træningshold. Der skal tænkes kreativt ift. hvilke lokaliteter, der bruges, fx udetræning 

med mulighed for overdækning. 

• Det kan blive svært at effektivisere ved oprettelse af hold. Der er brug for en større differentiering ift. 

individuelle behov og diagnoser. Rammen med de fire timer pr. genoptræningsplan bør i den 

forbindelse justeres til nutid (er udviklet i 2007, hvor kompleksiteten på borger/genoptræningsplan var 

anderledes). 

• Nedsat kvalitet af træningerne pga. manglende kompetencer og mindre tid til den enkelte borger 

• I forbindelse med øget hold og udbud er der behov for understøttelse 

Personaleforhold: 

• Manglende kompetencer til de ekstra GOP’er, hvor der formodentlig kommer nye diagnoser. Det kan 

være oplevelsen af ikke at yde den optimale behandling, da opgaven kan være ny og formentligt er 

flyttet fra andre områder, der har håndteret det på avanceret niveau. SUE håndterer kun på 

basisniveau. 

 

4.2 Reduktion af budget til kompetenceudviklende bachelorer i Sundhed 

og Forebyggelse 
Personaleforhold: 

• Hvis der ikke tilføres midler til kompetenceudvikling decentralt, vil det have store konsekvenser for det 

fortløbende behov for kompetencevedligeholdelse og -udvikling. Det er vigtigt med viden og 

anerkendelse. 

• Det er et kæmpe problem, at der ikke medtænkes kompetenceudviklende sygeplejersker i 

Sundhedsenhederne. Når man kigger ind i Instruks for Borgersikkersygepleje, lovgivning omkring 

delegering og desuden snakker med kompetenceudviklende sygeplejersker i hjemmeplejen så er der en 

kæmpe opgave og ansvar ind i overholde retningslinjer i delegering af sygeplejeydelser til hjælpere og 

ufaglærte. Der er IKKE forskel på hjælpere og ufaglærte i hjemmeplejen kontra sundhedsenhederne. 
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Konsekvensen ved IKKE at prioritere kompetenceudviklende sygeplejerske i sundhedsenhederne bliver, 

at hjælpere og ufaglærte skal holdes “udenfor” sygeplejeydelser, fordi der ikke er ressourcer til at 

overholde lovgivning på delegeringsområdet. Det har konsekvens for borgerne, fordi deres forløb bliver 

usammenhængende, når der først skal komme en hjælper til personlig hygiejne og dernæst en 

assistent/sygeplejerske til medicingivning eller støttestrømper. Delegering af sygepleje er komplekst. 

Det er ikke en nips-opgave. Det kræver kompetencer og tid, hvorfor der er behov for at planlægge med 

ressourcer til denne opgave. 

 

4.3 Reduktion af budget til borgernær sygepleje 
Samarbejdsforhold: 

• Med en reduktion af budgettet, kan det få konsekvenser for den faglige kvalitet, hvis ikke klyngen for 

sygepleje bliver tæt tilknyttet de udførende teams, når de er få medarbejdere. Ligeledes skal der 

tænkes flere faggrupper ind, fx samarbejde med Velfærdsteknologi og Samarbejde med klyngen for 

træning. 

 

5.1 Administrative besparelser 
Uddannelseskonsulenter: 

Arbejds- og personaleforhold: 

• Pt. er uddannelseskonsulent for ernæringsassistenteleverne og klinisk vejleder for kliniske diætister 

en 2-årig projektstilling, der udløber i 2023. Der er behov for at tænke disse to opgaver ind i budget 

og planlægning fremover. Det vil være yderst vigtigt at gøre denne stilling til en fast stilling. Det er 

fagspecifikt og kan ikke umiddelbart overtages af andre vejledere. Samtidig er det den eneste 

stilling på området. Når der bliver færre uddannelseskonsulenter, vil det betyde, at der til sommer, 

vil der være endnu mere arbejde til de andre/tilbageværende uddannelseskonsulenter, når 

fuldtidsprojektstillingen ophører. 

 

5.2 Gentænkning af kvalitetsområdet 
Arbejdsforhold: 

• Kompetencerne kommer for langt væk fra virkeligheden. 

• Der er risiko for, at læring forsvinder og nedprioriteres. 

• Ved en sammenlægning kan der være risiko for, at prioriteringer fra kvalitetsteamet kommer for 

langt væk fra praksis 

Samarbejdsforhold: 

• Centralisering af kvalitetsområdet risikerer at blive en ”sidevogn”. Når det skal prioriteres, er det 

vigtigt at tage udgangspunkt i praksis – og hvor der er største behov for udvikling / kvalitetsløft. 

• Risiko for at flere løber efter samme bold, og videndeling bliver tilsidesat. 

• Obs på, hvem der fremadrettet vil definere behovet – det skal gerne være ”bottom up”. 

• Dårligere relationer: Relationer mellem ledere, medarbejdere og kvalitetsudviklere er fundament 

for, at der udvikles på bedste vis 
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6.1 Sygeplejedepoter 
Arbejdsforhold: 

• Ved omlægning af sygeplejedepoter bør der indtænkes et godt lagerstyringssystem, hvor man centralt 

kan se/styre behov for tilførsel. Der er brug for en modernisering af området, og det vil være mindre 

sårbart med et centralt sygeplejedepot. 

 

6.4 Tværgående tiltag (fællesbidrag) 
Personaleforhold: 

• Flexjobpuljen bør fastholdes for at imødekomme rekrutteringsudfordringer med de borgerrettede 

medarbejdere. Der er behov for fastholdelse af viden og en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Nye forslag: 
• Er der andre lokaler, der ikke er kommunens, og hvor der kan spares husleje? Fx som ved 

Demenshjørnet i Kannikegade. 

• Forslag om at der kigges nærmere på om hele ”rengøringsområdet” skal reformeres/gentænkes. Det er 

den anden dyreste varige ydelse i MSO! Se bilag: Data rengøring og top 10 

o Er det nye servicestandarder – vi har fx 4 timer til Genoptræningsplan, kan vi skære mere ind til 

benet på rengøringsområdet? 

o Bruger vi velfærdsteknonologi nok? Opvasker til opvask, vaskemaskiner i hjemmet. 

o Flere rengørings”hold” til løft af funktionsniveau og læring om hvordan rengøring kan håndteres 

sent i livet. 

o Mere oplysning og information om rengøringsområdet og de mange hjælpemidler og muligheder 

o Screening i forhold til kvalitetsstandard i kommunen og screening af funktionsevne –digitalt eller 

ved SOL 

• At midler til kompetenceudviklende bachelorer for 2022 tilføres et slunkent budget i Sundhedsenheden 

Nord. Sundhedsenhederne har brugt midler på kompetenceudvikling, hvilket nemt kan dokumenteres. 

Det har været nødvendigt at sætte ind med undervisning og følgeskab for at kvaliteten har kunnet 

opretholdes. 
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Indstilling til HMU vedr. sparekatalog 
 

Indhold: 

2.1 Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet ............................................................................................ 1 
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3.2 Optimering af arbejdsgange i sundhedsforløb ............................................................................................ 2 

3.3 Omlægninger på sundhedsområdet ............................................................................................................ 3 

4.2 Reduktion af budget til kompetenceudviklende bachelorer i Sundhed og Forebyggelse .......................... 3 

5.1 Administrative besparelser .......................................................................................................................... 3 

5.2 Gentænkning af kvalitetsområdet ............................................................................................................... 3 

6.1 Sygeplejedepoter ......................................................................................................................................... 4 

6.2 Bygningsdrift ................................................................................................................................................ 4 

 

2.1 Afskaffelse af indsats vedr. besøgskontinuitet 
Arbejdsforhold: 

• Bruge mere tid end nødvendigt pga. manglende kendskab til borger og borgers hjem. 

Medarbejdernes skal bruge tid på at skabe kontakt til borgeren, finde tingene frem og læse op på 

Cura og skrive i Cura. 

• Mindre effektive borgerforløb, da det er væsentligt med en relation før aktion for at nå i mål med 

en indsats. 

• Lavere kvalitet i opgaveudførelsen 

• Anonym arbejdsopgave 

• Lavere kendskab til borgernes hverdag. 

• Det bliver svært for medarbejderne at følge op på tiltag og aftaler med borgeren. 

• Det bliver sværere at opdage sår hos borgeren. 

Samarbejdsforhold: 

• Øget behov for samarbejde på tværs i teamet 

Arbejdsmiljøforhold: 

• Det påvirker trivslen blandt medarbejderne, at de ikke kan få opbygget en relation til sine faste 

borgere. 

• Medarbejdere får måske skældud fra borgeren, når det ikke er det samme personale der kommer. 

• Utilfredse borgere, som skal gentage deres behov for flere medarbejdere 
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2.2 Omlægninger i hjemmeplejen 
Bedre bemanding (ernæring):  

Arbejdsforhold: 

• Da den fastsatte tid ikke er tilstrækkelig ift at kunne tilberede/anrette et måltid + evt at nøde 

borger (ernæringsydelsen), vil borger enten ikke få tilbudt den rette ernæring eller tiden vil blive 

taget fra andre ydelser, der nedprioriteres.  

• Lavere kvalitet i opgaveudførelsen. 

Samarbejdsforhold: 

• Det kan være sværere med samarbejdet kollegerne imellem 

Arbejdsmiljøforhold: 

• Utilfredsstillende for medarbejderne at de ikke /aldrig kan nå at løse opgaven på den estimerede 

tid. Det påvirker trivslen. 

3.2 Optimering af arbejdsgange i sundhedsforløb 
Genoptræningsplaner §140: 

Arbejdsforhold i sundhedsenheder: 

• Holdtræning Sundhedsenhederne: Det er vigtigt (og en udfordring) at samle hold på udvalgte 

træningssteder, så terapeut ikke skal køre fra sted til sted. Borgerne er ofte med transport og har 

brug for overvågning, når de ankommer til/afhentes fra træningssted. 

• Ikke alle GOP kan trænes på hold. Ofte er borger ikke i stand til at komme til en træningssal. Det 

kan være pga. trapper, benskinne etc.) og tiden er bedre brugt på individuel træning. 

• Det kan være svært at få tid i en træningssal til træningstid for hold. 

• Meget kørsel for terapeuterne til træning i forskellige træningssale – for nogle terapeuter vil der 

være tale om fire forskellige træningssale. 

• Det vil i mange tilfælde være fint med holdtræning for yngre borgere 

• En stor optræningsmæssig fordel at samle yngre (sammenlignende) operationer på hold, hvor dette 

”netværk” kan inspirere gensidigt. 

• Holdtræning kan også fint fungere med ældre borgere, hvis det er mere styret af funktionsniveau 

end diagnose. 

• Det vil kræve ændring af arbejdsgange, arbejdstilrettelæggelse. 

Det skal afklares: 

• Hvilke borgerforløb kan få genoptræning på hold? 

• Hvilke kompetencer kræver det af medarbejderne? 

• Hvordan er pladsforholdene til holdtræning? 

Arbejdsforhold på Ortopædisk genoptræningscenter og Neurocentret:  

• Effektivisering medfører mindre tid til den enkelte borger fra terapeuterne 

Arbejdsmiljøforhold på Ortopædisk genoptræningscenter og Neurocentret: 

• risiko på øget belastning / pres på medarbejderne, dvs. forringet arbejdsmiljø 
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3.3 Omlægninger på sundhedsområdet 
Det er svært at beskrive konsekvenser for APSA, når forslaget er minimalt beskrevet. 

 

4.2 Reduktion af budget til kompetenceudviklende bachelorer i Sundhed 

og Forebyggelse 
Arbejdsforhold: 

• Risiko for opgaveflytning 

• Brug af ”mesterlære” til fx fysioterapeuter 

• Brug af inhouse-viden 

• Inter-tværs-seancer 

Personaleforhold: 

• Det skal afklares, hvordan vi sikrer kompetenceudvikling i Sundhed og Forebyggelse fremover. 

 

5.1 Administrative besparelser 
Uddannelseskonsulenter: 

Personaleforhold: 

• Færre uddannelseskonsulenter kan medføre færre uddannelses- og praktikforløb 

• Påvirkning af muligheder for rekruttering til sundhedsområdet i fremtiden 

Arbejdsmiljøforhold: 

• Nedprioritering af læring for både medarbejdere under uddannelse og resterende medarbejdere 

 

5.2 Gentænkning af kvalitetsområdet 
Arbejdsforhold og personaleforhold: 

• Hvis kvalitetsområdet samles og kvalitetsudviklerne placeres i en anden forvaltning kan det 

medføre lavere kendskab og dermed ikke tætte relationer til både driftschefer, ledere og 

medarbejdere. Det kan føre til lavere kvalitet i opgaveudførelsen. 

Arbejdsmiljøforhold: 

En reduktion i ressourcerne på kvalitetsområdet kan få negative betydning for borgeren: 

• Medarbejderne får mindre støtte fra kvalitetsudviklere, hvilket kan føre til en stigning i antal 

Utilsigtede hændelser (UTH) og medarbejderne føler sig mindre kompetente. 

• Dårligere mulighed for lokal hjælp til at arbejde med UTH-indsatser, som er vigtige for læring, både 

for den enkelte medarbejder og kulturen på arbejdspladsen. 

 



LMU distrikt SYD Sundhed og Forebyggelse 

 

Side 4 af 4 
 

6.1 Sygeplejedepoter 
Arbejdsforhold: 

• Dele af opgaven kan evt. løses af ufaglært (fx med billeder på vogn af, hvordan hylder, skuffer mm. 

Skal se ud) 

• Det er vigtigt at inddrage faglært personale i effektivisering/logistik på området, da det er en 

arbejdsmiljøudfordring pt. 

 

6.2 Bygningsdrift 
Samarbejdsforhold: 

• Relation mellem pedeller og udekærende personale forringes 

 

 



Mål- og Økonomistyrings LMU-behandling af sparekatalog 2023 – 2026  

Lokal Med-udvalget for Mål- og Økonomistyring har efter ønske fra HMU behandlet sparekataloget 

for MSO 2023-2026, og har en række bemærkninger til de store administrative besparelser, som 

ligger i katalogets forslag 5.1 og 5.3. 

 

5.1 Administrative besparelser 

Der er bekymring for, at det vil medføre forringelser i den administrative understøttelse af 

driftsenheder, de forskellige ledelsesniveauer og organisationen som helhed. De ambitioner, der 

samtidig er lagt op til i budgetforliget om, at førstelinje lederne i mindre grad skal løse administrative 

opgaver, vurderes svære at indfri, når man beskærer den administrative service i dette omfang. 

I forbindelse med spareforslag 5.1 er det væsentligt, at forvaltningscheferne i MSO har fokus på 

hvilke opgaver og funktioner, der ikke længere skal løses. Dette er helt afgørende for, at effekten af 

besparelserne kvalitetssikres og risiko minimeres, samt sker i overensstemmelse med en faglig og 

realistisk ledelsesmæssig vurdering af hvilken understøttelse af organisationen, man fremadrettet 

ønsker, samt med konkret prioritering af- og retning for hvor og hvordan opgaverne løses mest 

hensigtsmæssigt. 

I en økonomisk trængt situation, som vi befinder os i, opleves en øget efterspørgsel på de 

administrative ydelser, som leveres af administrationen. Der er en risiko for at skabe et unødvendigt 

pres på medarbejdere i den daglige opgaveløsning, hvis chefer, ledere og kollegaer forventer samme 

opgavemængde og opgavekvalitet i opgaveløsningen. 

Samtidig bør der i udmøntningen lægges vægt på, at besparelserne ikke blot flytter opgaver til 

driftsenhederne eller på tværs af organisationen, da det kan komme til at presse 

sammenhængskraften i organisationen. 

I og med 5.1 først skal detailudmøntes efter vedtagelse af sparekataloget, vil det psykologiske pres 

og uvisheden foranlediget af sparekravet strække sig et godt stykke ind i 2023, og at der samtidig er 

udsigt til yderligere besparelser på administrationen fra 2024, øger risikoen for, at folk enten 

knækker eller søger arbejde andetsteds. 

Den usikkerhed det skaber hos medarbejderne, er en udfordring, ikke mindst i forhold til MSO’s evne 

til at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft inden for administrative områder, hvor der i 

stigende omfang opleves konkurrence. 

 

5.3 Administrative besparelser 

I forhold til spareforslag 5.3 finder LMU det vanskeligt at kvalificere så uspecifikt et forslag.      

Udover et endnu ikke afgjort udbud af ERP-system, så er der tale om effektivisering gennem 

digitalisering og ændrede arbejdsgange, som ikke er udtænkt endnu. 

Det er vanskeligt at tage stilling til om, det er realistisk at realisere, og hvordan det påvirker 

opgaveløsningen og arbejdsforhold i organisationen. I forhold til egen afdeling og de øvrige 

administrative afdelingers arbejdsmiljø vil vi opfordre til, at man anerkender, og tager hånd om den 

usikkerhed, der skabes med en så langtrukken proces. 

 

Underskrivere 

Niclas Thusgaard Rasmussen, Simon Sameér, Jens Deibjerg Hassing og Jakob Amtorp 
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Høringssvar 
 

 

I Bygninger har vi på LMU den 7. november 2022 drøftet spareka-

taloget. Vi har haft særlig fokus på det der direkte vedrører med-

arbejderne i Bygninger (primært de administrative besparelser og 

reduktioner på bygningsdriften) og det har medført 3 punkter.  

 

1.  Tidsramme – kort varsel 

 

LMU var enige om at fristen for kvalificering af sparekataloget samt 

kommentarer hertil, har været for kort. Det har ikke givet mulighed 

for at reflekterer ordentligt.  

 

 

2. Manglende konkretisering af administrationsområdet 

 

Vi efterlyser mere konkrete fakta, da det kan være svært at for-

holde sig til noget, når man ikke ved hvad det indeholder/dækker 

over.  Sparekataloget er generelt meget “fluffy” ift. konkrete admi-

nistrationsbesparelser. Det afføder en del spørgsmål om, hvordan 

opgaverne skal løses og hvilke opgaver, som eventuelt ikke skal lø-

ses. 

 

 

3. Opgaver flyttes til anden faggruppe 

 

Punkt 2 giver os en bekymring på, om man flytter administrative 

opgaver til andre faggrupper f.eks. lokale ledere på plejehjem, 

hjemmepleje mv. Det vil blandt andet gå ud over kvaliteten, samt 

at en anden faggruppe skal bruge tiden på opgaver, der ikke ligger 

inden for deres arbejdsområde, og som de andre faggrupper ikke 

er uddannede til at tage sig af. Det betyder i praksis at opgaverne 

typisk tager længere tid at løse eller løses forkert. Ligeledes går ti-

den jo fra borgene, som er andre faggruppers kerneopgave. Vi vil 

gøre opmærksom på at opgaverne løses mest effektivt, hvis de er 

placeret hos de rette faggrupper. Derfor vigtigt, at de administra-

tive besparelser ikke betyder flere administrative opgaver for le-

dere og andre medarbejdere. 
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Kære HMU 
 
På personalemøde med med-status i Ledelsessekretariat og SU-stab har vi drøftet besparelserne, og har 
følgende tre bemærkninger: 

• Vigtigt at pege på konkrete opgaver der forsvinder når der peges på besparelser (Generelt, 
herunder forslag 5.1+5.3) 

o Det gælder også ved implementeringen af grønthøster, og er vigtigt for overskuddet til 
samarbejde og hjælpsomhed afdelingerne imellem ikke mindskes. 

• Besparelse på kompetenceunderstøttende funktioner (forslag 4.1+4.2) 
o De kompetenceunderstøttende funktioner er med til at dels forbedre arbejdet og med til at 

gøre det mere attraktivt at arbejde i Aarhus. Der kan være en risiko for 
rekrutteringsudfordringerne forværres og arbejdets kvalitet falder. Og dermed også risiko 
for arbejdsmiljø og borgernes service. Dette er ikke beskrevet under forslaget. 

• Gentænkning af kvalitetsarbejdet (5.2) 
o Selve gentænkningen påvirker samarbejdsflader bredt, og de medarbejdere der bredt set 

bidrager til kvalitetsarbejdet bør inddrages. En besparelse svarende til 3 medarbejdere på 
kvalitetsområdet, kan medføre arbejdets kvalitet falder. 

 
Kærlig hilsen 
MED for Ledelsessekretariat og SU-stab 
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LMU for HR, Strategi & Udvikling: kvalificering af MSO-sparekatalog 2023-2026  

  

LMU i HR’s overordnede betragtning ift. MED-inddragelsen er, at det bør synliggøres, hvordan 

processen for MED-inddragelsen sker, såfremt chefteamet eller byrådet ændrer i det forelagte 

sparekatalog med andre spareforslag til følge. Vi opfordrer således til en tydelighed omkring 

medarbejderinddragelsen i det videre, såfremt nye eller ændrede tiltag kommer ind i kataloget. 

 

5.1 Administrative besparelser - uddannelseskonsulenter  

Der er et spareforslag om, at budgettet til 10 uddannelseskonsulenter reduceres med et beløb 
svarende til en stilling. Ledelsen i HR har afholdt møde med uddannelseskonsulenterne herom.  

Vores uddannelseskonsulenter løfter en vigtig opgave – og alle arbejder kompetent og effektivt.  

HR skal nu i gang med en drøftelse af, hvordan vi prioriterer og effektiviserer opgaver hos 
uddannelseskonsulenterne: Det indebærer opgaver, som vi skal stoppe med, nedskalere eller løse 
helt anderledes. I den drøftelse deltager både medarbejdere, ledelse og forvaltningschefen.   

 

5.1 Administrative besparelser – generel besparelse på administration  

Sparekataloget indeholder en generel besparelse på det administrative område i Sundhed og 
Omsorg – og vi skal dermed forvente, at også HR’s samlede budget bliver reduceret.   

Med sparekataloget igangsætter chefteamet også en proces og analyse af mulighederne for at 
effektivisere ved at samle administration. HR’s ledelse deltager i dialogmøde med chefteamet herom 
sammen med øvrige ledere af administration.  

Vores administrative medarbejdere i HR arbejder dygtigt og effektivt. Vi skal nu åbent og 
konstruktivt se på fordele og ulemper ved at samle administrative opgaver. Vi skal til stadighed se på 
mulige effektiviseringer og automatiseringer samt bedre arbejdsgange, der kan implementeres. 

LMU ønsker at give som kvalificering, at det ikke giver mening at fjerne administrative funktioner 

endnu længere væk fra de ledere og medarbejdere, som man understøtter. De administrative 

opgaver skal fortsat løses og erfaringen viser, at når de administrative medarbejdere flyttes væk fra 

den tætte opgaveløsning, bliver det i stedet lederne og sundhedspersonalet selv, der kommer til at 

løse flere administrative opgaver.  

Dette er direkte imod, hvad vi som organisation i andre sammenhænge søger at opnå. Med en 

vanskelig rekrutteringssituation in mente er det både ressourcekrævende og dyrt at lade de forkerte 

medarbejdergrupper udføre administrative opgaver i stedet for dem, der er uddannet til det. 

Der er klare fordele ved, at de administrative medarbejdere i HR’s Uddannelsesteam er placeret i 
Uddannelsesafdelingen sammen med de andre medarbejdere, der også arbejder med uddannelse. 
Elevadministration er en opgave, der kræver specialisering.  

På samme vis er det en fordel, at Løn og Økonomiteamet er placeret i HR – det giver blandt andet 
mulighed for at medarbejderne specialiseres ind i HR og har en varieret opgaveportefølje, hvilket har 
stor betydning for den enkelte medarbejders trivsel og arbejdsmiljø. 

Vi løser opgaven effektivt: vi har ingen administrativ leder – og er dermed billige i drift, hvad angår 
ledelse. Den administrative opgave omkring vores over 600 elever er samlet på relativt få 
medarbejdere. Opgaven kan efter ledelsens vurdering ikke løses med færre medarbejdere. Opgaven 
omkring S&U er også samlet på relativt få medarbejdere – også her er vi effektive.  



 
  8. november 2022 

Generelt er det et opmærksomhedspunkt, at administration bør løses så tæt på opgavens kilde som 
overhovedet muligt. Det giver den bedste understøttelse af ledere og opgavevaretagelsen.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

LMU for HR 

Strategi & Udvikling, Sundhed og Omsorg 
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Høringssvar - LMU Digitalisering og Kvalitet 

Hermed fremsendes høringssvar fra Digitalisering og Kvalitet. Vi bemærker, at sparekataloget indeholder forslag om optimering af arbejdsgange, 

eksempelvis under spareforslag 3.2, hvor der står: “For ergo-og fysioterapeuter, sygeplejersker, SOSU-personale og andre medarbejdergrupper vil 

muligheden for at øge den direkte tid med borgerne blive undersøgt. Det skal ske via en række indsatser, herunder en styrket planlægning af 

medarbejdernes tid, mere effektiv håndtering af dokumentation, myndighedsopgaver og brug af digitale løsninger. På den måde kan den direkte tid med 

borgerne øges”. Dette, samt en række af de øvrige forslag, forudsætter indsats og kompetencer fra Digitalisering og Kvalitet. Det ser vi frem til, og henleder 

opmærksomheden på, at det vanskeligt lader sig realisere, hvis Digitalisering og Kvalitet i fuld udstrækning omfattes af de foreslåede administrative 

besparelser. 

 

Forslag nr. 2.1 
 

Bemærkning fra LMU Digitalisering og Kvalitet 
 

Afskaffelse af indsats 
vedr. 
Besøgskontinuitet i 
Kendt hjælper 
 

Forslaget kan suppleres med at der kommer en løsning med direkte understøttelse af arbejdet med besøgskontinuitet i 
Curaplan fra første kvartal 2023.  
 
Det er en løsning, der gør det nemt og nærværende for ressourcekoordinatorerne at arbejde målrettet med besøgskontinuitet 
i deres daglige planlægning, uden at det koster flere medarbejderressourcer for at få køreplanen til at hænge sammen. 

 

Forslag nr. 5.1 + 5.3 Bemærkning fra LMU Digitalisering og Kvalitet 
 

Administrative 

besparelser + 

 

Administrative 

effektiviseringer 

I sparekataloget er det beskrevet at: ”Der er indregnet en forventet effekt af ’Fælles om nye løsninger 2’ fra 2024, hvor der kan 
indgå yderligere digitalisering og velfærdsteknologi. De generelle reduktioner i blandt andet administrationen vil ligeledes ske 
ved at udnytte digitale løsninger.”.  
 
For at kunne gennemføre sådanne brede digitaliseringstiltag er det centralt at Digitalisering og Kvalitet, som er MSO’s primære 
kapacitet på området, friholdes for budgetreduktion. 
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Forslag nr. 5.2 
 

Bemærkning fra LMU Digitalisering og Kvalitet 

 I Digitalisering og Kvalitet er der pt. to vakante stillinger indenfor kvalitetsområdet. Dette giver et økonomisk råderum, som 

muliggør en grundig inddragende proces i forhold til organisering af området. LMU i Digitalisering og Kvalitet mener, at 

organisering af området bør tage udgangspunkt i hvilke mål der skal indfries samt de behov organisationen har, og ikke om 

det skal organiseres i en eller flere enheder.  

 
Hvordan kvalitetsområdet bør organiseres samt hvilke opgaver/funktioner, det giver mening at samle, bør kortlægges i 
samarbejde med relevante parter, inden der træffes en beslutning. Dette med henblik på, at relevante interessenter 
(eksempelvis driftschefer og ledere) samt de medarbejdere, der har viden og erfaring indenfor kvalitetsområdet, får 
mulighed for at give input til, hvordan borgerne kan opleve mest mulig værdi af arbejdet.  
 
Et væsentligt APSA-perspektiv er, at området blev omorganiseret i 2021, hvor kvalitetsarbejdet blev organiseret i fire 

forskellige forvaltninger. Vi opfordrer til, at MSO denne gang laver en åben og inddragende proces, hvilket vil bidrage til 

fastholdelse af kompetente og engagerede medarbejdere. 
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Kvalificering af forslag til besparelser i Sundhed og Om-
sorg fra LMU for Velfærdsteknologi og Hjælpemidler 
 

LMU for Velfærdsteknologi og Hjælpemidler (VTH) har gennemgået MSOs 

sparekatalog og har følgende bemærkninger, der kan påvirke APSA. 

 

Spareforslag 3.2 

Effektivisering på sundhedsområde 

Optimering af arbejdsgange i sundhedsforløb 

 

I spareforslaget står der følgende: 

”For ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, SOSU-personale og andre 

medarbejdergrupper vil muligheden for at øge den direkte tid med borgerne 

blive undersøgt. Det skal ske via en række indsatser, herunder en styrket 

planlægning af medarbejdernes tid, mere effektiv håndtering af dokumenta-

tion, myndighedsopgaver og brug af digitale løsninger. På den måde kan 

den direkte tid med borgerne øges.” 

 

Kvalificering;  

Beskrivelsen af, hvordan effektiviseringerne i dette spareforslag konkret skal 

gennemføres, er ret uklare, hvilket ikke gør det muligt for LMU for VTH at 

komme med en konkret kvalificering af dette spareforslag. 

VTH oplever dog i stigende grad, at borgere får tildelt et hjælpemiddel, der 

ikke matcher deres behov. Det er eksempelvis, når borgeren modtager en 

for lav/høj rollator eller en kørestol, der ikke passer i bredden eller dybden. I 

disse tilfælde bruger den udførende fysio- eller ergoterapeut samt medarbej-

derne på Hjælpemiddelcentret bl.a. ekstra tid på at bestille afhentning af det 

forkerte hjælpemiddel samt levering af et nyt, koordinering med borger/pårø-

rende om ombytningen. Derudover betyder det ekstra kørsel til Hjælpemid-

delservice. 

 

I forhold til brugen af digitale løsninger, har VTH gode erfaringer med brugen 

af disse til både individuel- og holdtræning. Disse løsninger vil formentligt 

kunne effektivisere fysio- og ergoterapeuternes arbejde, hvis en fuld imple-

mentering besluttes. 

 

VTH ønsker på baggrund af dette spareforslag at være en del af den ar-

bejdsgruppe, der får til opgave at konkretisere effektiviseringerne i dette spa-

reforslag, da VTH har konkrete bud på mulige effektiviseringer. 

 

  

SUNDHED OG OMSORG 
Strategi og Udvikling 

Aarhus Kommune 

Velfærdsteknologi  

og Hjælpemidler 

Grøndalsvej 2 

8260 Viby J 
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Spareforslag 4.1 

Kompetenceunderstøttende funktioner  

Bedre fordeling af kompetenceudviklende bachelorer i Pleje og Rehabi-

litering 

I spareforslaget står der følgende: 

”Reduktion i antallet af kompetenceudviklende bachelorer vil medføre min-

dre følgeskab for en stigende gruppe af ufaglærte medarbejdere. Det sam-

lede billede er derfor en udfordring for den leverede faglige kvalitet og den 

løbende kompetenceudvikling af SOSU-personalet.” 

 

Kvalificering: 

De kompetenceudviklende ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske (be-

nævnes herefter; de kompetenceudviklende) i Pleje og Rehabilitering har jf. 

deres funktionsbeskrivelsen bla. følgende opgave: 

”Understøtte implementering og fastholdelse af alle former for udviklingstil-

tag i hjemmeplejen.” 

De er ved implementering af ny velfærdsteknologi og hjælpemidler en yderst 

vigtig samarbejdspartner for VTH, da netop de kompetenceudviklende er 

med til at sikre, at social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassi-

stenter samt ufaglærte i hjemmeplejen opnår de rette kompetencer til at an-

vende velfærdsteknologien og hjælpemidlerne til bedst mulig gavn for bor-

gerne.  

VTH for LMU ønsker at udtrykke bekymring for dette spareforslag. 

Reduceres antallet af de kompetenceudviklende i Pleje og Rehabilitering vil 

konsekvensen med al sandsynlighed blive, at VTH bruger længere tid på im-

plementeringstiltag inkl. spareforslag, hvis denne besparelse gennemføres. 

 

Aftalen med VT-Pionérer udløber 31-12-2023, hvorefter det ikke vil være 

muligt for disse medarbejdere at varetage deres funktion med at ”vedlige-

holde kompetencer og oplæring af nye kolleger ift. velfærdsteknologi”. Gen-

nemføres reduktionen af de kompetenceudviklende og ophør af VT-pionérer, 

vil det betyde, at fra 2024 vil tidsplanerne ved VTHs implementeringstiltag 

blive yderligere forlænget og muligheden for fastholdelsen af kompetencerne 

efter endt implementering vanskeliggøres. 

 



Høringssvar LMU Civilsamfund og Samskabelse 
 
 

Administrativ besparelse 

Vi ser behovet for vores egen administration i C&S, fordi vi i folkehusene har nogle 

specialiserede administrative medarbejdere, der udfylder en vigtig rolle ift. at lykkes med 

visionen for folkehusene. Vores administration arbejder bl.a. med lokalebooking og 

understøttelse af vores caféer og - frivilligkonsulenter. 

 

Hvis der skal ske centralisering af administrationerne, ønsker vi at arbejde med en intern 

løsning på tværs af vores 3 distrikter.  

 

Vores administration har været igennem flere omorganiseringer og lederskift de seneste år, 

så vi har et skærpet fokus på at værne om deres trivsel og arbejdsmiljø. 

Pedeldrift 

Hvis bygningsafdelingerne samles i MTM, har vi en opmærksom på fra folkehusenes side 

(vores LMU) på at pedellerne bliver i MSO og at vi ikke får et forringet serviceniveau.  

 

Vi ser en fordel i at servicen er til stede i folkehusene til at løse hverdagens udfordringer og 

være på forkant med opgaverne. Hvis der kommer en nye organisering, forventer vi en ny 

drøftelse af pedellerne rolle, hvor vi sidder med omkring bordet. 

 

Vi har ligeledes en opmærksomhed på at aktuelle aftaler omkring leverancer fra 

bygningsafdelingen fortsat prioriteres og leveres herunder vedligeholdelsesplaner og 

opdatering af bygningstegninger for folkehusene. 

Sygeplejedepoter 
Vi er opmærksomme på at depotstrukturerne i MSO. Vi har en opmærksomhed på at vi ikke 

skal afgive flere lokaler i folkehusene til sygeplejedepoter på bekostning af borgerrettede 

aktiviteter. 
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