FMU-ÆH har i møde den 4. juni 2019 drøftet punktet Omprioriteringskatalog 2020
De 21 punkter i omprioriteringskataloget blev gennemgået enkeltvis.
Medarbejderrepræsentanternes har følgende bemærkninger til omprioriteringskataloget:

Hjemmepleje - nedbringelse af SUL ydelser.
I Aalborg kommune arbejder vi efter LEON princippet, derfor er man begyndt at opgave overdrage
SUL opgaver til hjemmeplejen. Det har været en stor succes, måske for stor. Nu skal vores borgere
rehabiliteres. Dette giver god mening, men vækker samtidig vores bekymring. Har det
konsekvenser for antallet af medarbejdere i hjemmeplejen? Bliver vi en del af rehabiliteringen?
11.500 timer er mange, da mange af vores borgere kun har 3-9 minutter visiteret pr. SUL ydelse.
Hvordan sikrer vi fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, hvor vi har gode muligheder for at
uddanne, udvikle, tiltrække og fastholde medarbejdere. Der skal være spændende opgaver for at
tiltrække specielt de unge.
Louise Amtoft Offersen og Sussi Bagge Mikkelsen, hjemmeplejen.

Bedre Ældreliv.
Træningsenheden har ergo- og fysioterapeuter til at komme på alle plejehjem hver uge. Vi har – ud
fra borgernes ønsker og behov – blandt andet arbejdet med det gode måltid, problemer med at
fejlsynke, gode siddestillinger i kørestol, gå-ture i nærmiljøet, udeliv og motion.
Plejebolig-funktionen og Træningsenheden er i fællesskab ved at se ind på ”Bedre Ældreliv”.
Tilsynet har på plejehjemmene påpeget, at der ikke leveres ydelser efter § 83A, som handler om
rehabilitering.
Plejeboligfunktionen har derfor efterspurgt, at Træningsenheden hjælper med dette via ”Bedre
Ældreliv”. Det giver rigtig god mening, da vi er vant til at arbejde med rehabilitering og inddragelse
af den enkelte borgers ønsker for egen hverdag.
Den foreslåede besparelse på 3,4 mill. ud af 5,7 mill. vil gøre det meget vanskeligt at arbejde videre
med dette.
Reduktionen giver også en stor skævvridning i forhold til, hvilket tilbud, der kan gives på de små
plejehjem set i forhold til de store plejehjem
Anne Carlsen, TR for fysioterapeuter og Anne Nyrup, TR for ergoterapeuter

Plejeboligfunktionen
Bemærkninger fra medarbejdersiden (FTR: Mona Jensen, Birthe Christophersen og Helle Holm) fra
Plejeboligfunktionen vedrørende omprioriteringsforslag budget 2020-2023:
Medarbejdersiden i Plejeboligfunktionen fastholder de bekymringer der tidligere er givet udtryk for
og kan ikke støtte de indkomne forslag i omprioriteringskataloget.
Budgetforslag 2020-2023 vil på Plejehjemmene sætte arbejdsmiljøet og arbejdsvilkår under endnu
større pres end det allerede er. Besparelserne rammer personalenormeringen på plejehjemmene,
hvilket betyder, at der igen reduceres i personalet. Plejehjemsbeboer må forvente, at det varer
længere tid inden den enkelte kan få hjælp og der vil være mindre personale i ydertimerne.
Besparelserne udfordrer især på rammer og vilkår på plejehjemmene og vi er bekymret for at det
påvirker såvel trivsel og rekruttering til SOSU området i en negativ retning.
Vedrørende vasketøj:
Svært at gennemskue med udgifter hertil – enten fordyrende for beboer at få vasket eller tages
pengene af driftsbudgettet, hermed personalebesparelse.
Hvem betaler differencen fra vask på plejehjem til vaskeri?
Depot/opbevaring af linned – ingen ledige lokaler på mange plejehjem, koster at etablere?
Personale får ekstra opgave med at få pakket tøj til vaskeri, tunge sække der skal transporteres.
Ikke tidsbesparende, skal pakke sække og pakkes ud, ligges på plads.
Beboer skal have meget mere tøj – kan være en stor udgift for beboerne.
Rehabiliterende arbejde med borger kommer til at mangle. Nærvær samtidig, snak – være sammen
om noget.
Personale vil stadig have en del vasketøj, akut vaske, f.eks. ved uheld. (kan ikke stå i flere dage,
hygiejne). Hjælpemidler som bruges ved forflytninger i senge, er ofte dyre – kan der bevilliges
flere, så de kan sendes med til vask ellers er det stadig den tunge vask for personale.
Vedrørende Dosisdispensering:
Udgift for borger 200- 250 kr. pr måned, hvem skal betale, hvis borger ikke har midler dertil?
Ved ændringer i medicinen som ofte forekommer på plejehjemmene, skal der bestilles nyt medicin
endnu en udgift for borgeren.
Hvorfor er borgen ikke på dosis inden de flytter på plejehjem, hvis det er så besparende???
Vedrørende reduktion i serviceniveau på plejehjem:

Må politikerne tage ansvaret og prioritere opgaverne på plejehjemmene og selv fortælle om de
konsekvenser, besparelserne får for beboere og personale.

Bodil Laustsen, FTR - Sygeplejen har fremsendt følgende bemærkninger:
De foreslåede effektiviseringer inden for sygeplejen vil muligvis/muligvis ikke generere en
besparelse, vi ved det reelt ikke, for forslagene beror på bedste bud og ikke på analyser af potentiale
og konsekvenser i fht. hvert enkelt besparelsesforslag. Sådanne analyser er måske også irrelevante
og spild af tid, for det ændrer vel ikke på sygeplejens opgave, som er at finde 1,5% igen i år? Vi
kommer til at levere den pålagte besparelse, uanset hvilken overskrift det så bliver under, men jeg
vil gerne stille mig spørgende over for hvordan sygeplejerskerne skal balancere med en vægtstang,
der på den ene side består af besparelser og på den anden side rummer seriøs ambitionen om at
styrke det nære sundhedsvæsen?
Med sygeplejerske-briller betyder en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, at mere behandling skal
foregå i eget hjem, og det vil betyde en stigning i antallet af patienter/borgere, som er mere syge,
som ofte har mere end en sygdom og som er ustabile i deres aktuelle sygdomsbillede. Det kræver en
omfattende sygeplejeindsats ved både udskrivelser og i fbm. behandlingen, det er fx almindeligt at
en sygeplejerske bruger 4-7 timer på en udskrivelse inden alt er kørt i stilling til at varetage en
sikker behandling med alle relevante aktører.
Jeg kan ikke tilslutte mig de foreslåede besparelser inden for sygeplejen, i stedet vil jeg gerne
foreslå en investering som kan løfte det nære sundhedsvæsen hen hvor den politiske ambition er.

Bemærkninger fra AMU-H og AMU-ÆS er vedlagt referatet som bilag.

Kontorchef Sidse Kristensen deltog under behandlingen af punktet.
Bodil Laustsen og Kirstine Kejser var fraværende.

