Høringssvar til budget 2014
Det faldende Børnetal i Odsherred kommune giver forståeligt nok anledning til
at pege på personalereduktion på sundheds- og tandplejeområdet.

Børnesundhed ser dog med stor bekymring på størrelsen af det beløb der ønskes bespare af
følgende grunde:
•

I Odsherred kommune er der et politisk ønske om at styrke den strategiske indsats på
forebyggelsesområdet, med særlig fokus på den familierettede forebyggelse på 0-3 års
området. Her ser Børnesundhed sig som en særdeles aktiv nøglespiller.

•

Antallet af psykisk sårbare og udsatte børnefamilier er højt i Odsherred kommune.
Regionens sundhedsprofil viser at kommunen tillige er negativt udfordret på samtlige
KRAM faktorer. Faktorer som også gør sig gældende hos børnefamilierne.

•

Der er i 2013 foretaget en analyse af det specialiserede område, hvor der peges på
flere nye konkrete initiativer hvor især sundhedsplejen indgår. Spændende og fremadrettede tilbud til psykisk og socialt sårbare familier. Der peges på kompetenceudvikling
af medarbejdere og opnormering af enkelte faggrupper, dog ikke sundhedsplejersker.
Flere af initiativerne, eks. De Utrolige År, betyder en konkret personaleudgift, idet
programmet forudsætter at sundhedsplejersker skal arbejde uden for normal arbejdstid. Det skal kompenseres i form af løntillæg eller tid.

•

Fra 1. oktober 2013 træder Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger i forhold til Svangreomsorgen i kraft. Herefter vil sundhedsplejen skulle aflægge barselsbesøg på 4. eller 5.
dagen, til alle familier der udskrives indenfor 72 timer. Det betyder at sundhedsplejen
fremover skal arbejde i 3 timers vagter i weekender og på søgnehelligdage. Besøget må
ikke erstatte et af de besøg sundhedsplejen i forvejen tilbyder. Odsherred kommunes
besøgsprofil i sundhedsplejen ligger på det grundniveau der anbefales jf. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker.
Denne udvidelse af serviceniveauet samt aflønning af vagtordning i form af løntillæg/
tid beløber sig til ca. 90.000 kr. årligt som skal finansieres af eksisterende budgetramme.

•

Ved yderligere reduktioner i antallet af tandplejere bliver den logistiske udfordring, i
forhold til at varetage sundhedspædagogiske opgaver i dagtilbud, folkeskoler, privatskoler og specialskoler, endog meget vanskeligt. Disse generelle forebyggelsestiltag er
et væsentligt bidrag til tidlig opsporing af udsatte og omsorgssvigtede børn.

•

Odsherred er en af to kommuner i Danmark som har organiseret Børne- og
Ungdomstandplejen via aftaler med praktiserende tandlæger. Det stiller krav til
personaleressourcer til varetager de mere forebyggende sundhedspædagogiske opgaver
i forhold til tandpleje. Vigtige opgaver som i andre kommuner varetages af de
kommunale tandklinikker. Derfor ser vi med stor bekymring på de foreslåede
besparelser.

•

Ved gennemgang af Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker er Børnesundhed ikke
på det grundniveau som man forventer at kommunerne skal befinde sig på. Det gælder
eks. systematisk screening af fædre for efterfødselsreaktion og systematisk opsporing af
familier med for stort indtag af alkohol.

På baggrund af ovenstående ser Børnesundhed ikke, at den foreslåede personalereduktion på
området, afspejler det overordnede strategiske ønske om at styrke den tidlige og familierettede
forebyggelse på 0-3 års området.
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