
 

Til Borgmester Niels Viggo Lynghøj 
Østergade 11-15 
7600 Struer 
 
 

 
 
 
 
Høringssvar vedr. Beredskabskatalog til budget 2020-2023, 
Struer Kommune 
 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har den 2, oktober 2019 mod-
taget Struer Kommunes Beredskabskatalog til budget 2020-2023 i 
høring.   
 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har gennemgået Beredskabs-
kataloget til budget 2020-2023, og skal på baggrund heraf indled-
ningsvis slå fast, at vi ser på de udmeldte spareforslag med stor be-
kymring. Nedenfor redegøres der for Dansk Sygeplejeråd, Kreds 
Midtjyllands betragtninger i forhold til følgende spareforslag: 
 

- Rammebesparelser på 1.550.000. (forslag nr. TVÆR1) 
- Reduktion i antallet at akutpladser (forslag nr. SO1) 

 
Rammebesparelser på 1.550.000. 
I Regeringen og KL’s aftale om kommunernes økonomi for 2020 
fremgår det, at ”aftalen dækker den demografiske udvikling og samti-
dig giver mulighed for at udvikle kernevelfærden og ansætte flere vel-
færdsmedarbejdere”. Flere opgaver skal løses nært i fremtiden. 
  
I Struer kommunes befolkningsprognose 2018-2029 fremgår det, at 
der forventes en væsentlig stigning i antallet af ældre i de kommende 
år. Derudover ved vi, at flere ældre ikke er den eneste udfordring 
Struer Kommune skal håndtere. Flere borgere lever også med en el-
ler flere kroniske sygdomme. Det fremgår f.eks. i Sundhedsprofilen 
for Struer Kommune fra 20171. Det er borgere, der har behov for en 
forebyggende indsats, for sygepleje, kontrol og behandling. Det må 
formodes at Struer Kommune i de kommende år vil få flere plejekræ-
vende ældre, der har behov for sygeplejefaglige ydelser. Kommunal-
bestyrelsen er jf. Sundhedsloven forpligtiget til at levere en række 
sundhedsfaglige ydelser f.eks. sårpleje, medicingivning m.m. det er 
lovpligtige ydelser. 
 
Dansk sygeplejeråd mener ikke at rammebesparelsen er realistisk:  

- Største delen sygeplejerskernes opgaver er sundhedslovs-
ydelser altså ”skal opgaver”. 

- Antallet af ældre og kronikere er stærk stigende i Struer kom-
mune. 

                                                
1 ”Hvordan har du det? 2017 Sundhedsprofil for Region og Kommuner”, De-
factum 
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- Omlægning af 7 akutpladser til midlertidige pladser vil enten 
øge opgaverne i hjemmesygeplejen eller antallet af genind-
læggelser. 

- Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker bliver vanske-
ligt, når sygeplejerskerne ikke kan udføre en ordentlig syge-
plejefaglig kvalitet og forsvarlig sygepleje.  

- Arbejdsmiljøet vil sættes under yderligere pres, når sygeple-
jerskerne pålægges flere opgaver. 
  

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland anbefaler derfor at ram-
mebesparelserne fjernes.  
 
Reduktion i antallet af akutpladser 
I Beredskabskataloget fremgår det, at 8 ud af 15 akutpladser omlæg-
ges til midlertidige pladser. Det er en fiktiv omlægning, hvor det jo re-
elt er akutte borgere, som ikke kan passes i eget hjem som enten 
kommer på en akut plads eller en midlertidig plads. Afsnittet i Vold-
gade er et lille afsnit, hvilket kræver en del ressourcer for at kunne 
døgndække og sikre faglig kvalitet. Dansk sygeplejeråd mener ikke at 
besparelsen er realistisk: 
 

- Struer kommune skal fortsat leve op til sundhedsstyrelsen ret-
ningslinjer for den akutte indsats uanset om man har 15 eller 8 
akutpladser. 

- Besparelsen vil gå ud over patientsikkerheden og kvaliteten. 
- Under nødberedskabsforhandlinger ved OK 18 kunne der ikke 

stilles et nødberedskab.  
- Afsnittet i Voldgade vil ikke være bæredygtigt, hvis der ned-

lægges 8 akutpladser. Det vil reelt betyde 6-8 færre ansatte. 
En sådan reduktion i personalet vil betyde, at der vil være så 
få personale tilbage i hver vagt, at det ikke er fagligt forsvar-
ligt, da akutpladserne på Voldgade er målrettet borgere med 
akutte forværringer og komplekse tilstande. Der er ikke nok 
personale til at dække weekender og helligdage.  (1 i dagvagt, 
1 i aftenvagt og 1 i nattevagt året rundt kræver 4-5 fuldtidsan-
satte.)  Der kan komme akutte som skal observeres ganske 
tæt, hvilket kræver ressourcer hertil ellers vil det ikke være 
faglig forsvarligt.  

- Det vil ikke være muligt at tilbyde rehabiliterende tiltag til bor-
gerne i akutafsnittet eller de midlertidige pladser, da der ikke 
vil være tilstrækkeligt med ressourcer. 

- Det vil øge antallet af genindlæggelser. 
- Det vil øge opgaverne i den kommunale hjemmepleje og 

hjemmesygepleje.  
- Det vil øge udgifterne til den kommunal medfinansiering. 
- I forvejen har akutafsnittet store rekrutteringsudfordringer. 

Dette vil forværres det yderligere.  
 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland mener overordnet set, at 
det er en forkert retning at reducerer antallet af akutpladser set i 
forhold til stigningen i antallet af ældre borgere med en eller flere 
kroniske sygdomme samt udviklingen i det nære 
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sundhedsvæsen. Flere kommuner har netop i deres budgetaftale 
udvidet antallet af akutpladser. F.eks. Lemvig og Herning. Det 
skaber tryghed for borgerne.  
Vi mener heller ikke at det er realistisk at en midlertidig plads kun 
koster 350.750 kr. /år. Det er ikke ventepladser, men akut syge 
borgere, der er så plejekrævende at de ikke kan passes i eget 
hjem.  
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland mener i stedet, at det er 
nødvendigt at Struer Kommune har fokus på at skabe bæredyg-
tige arbejdspladser, og på den måde sikrer rekruttering og fasthol-
delse af sygeplejersker og andet plejepersonale. Det er med til at 
skabe god velfærd, tryghed og kvalitet til borgerne.  

 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Bente Alkærsig Rasmussen 

 


