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Dansk Sygeplejeråds høringssvar til budget 2020 
 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, er fuldt ud bekendt med, at 
Randers Kommune befinder sig i en udfordrende økonomisk situa-
tion. Vi finder det dog bekymrende, hvis de økonomiske udfordringer 
løses som beskrevet i budgetforslaget.  
 
Det er uholdbart i en tid, hvor bl.a. den demografiske udvikling og om-
stillingen til det nære sundhedsvæsen stiller krav til kommunernes 
evne til at levere ydelser af høj sygeplejefaglig kvalitet. 
 
Kommunen skal sikre lige adgang til sundhedsvæsnet, behandling af 
høj kvalitet og sammenhæng mellem ydelserne. Spørgsmålet er, om 
kommunalbestyrelsen kan leve op til dette, hvis dele af det nye bud-
get gennemføres?  
 
Sundhedsplejen 
Af budgetforslaget fremgår det, at man ønsker at skabe en balance 
ved at indføre en årlig besparelse på 0,5 % årligt over de næste fire 
år. 
Besparelserne foreslås udmøntet i reduktionen af timer for sundheds-
plejersker i akutklinikken. Dette finder vi problematisk, da Randers 
Kommune har en betydelig andel familier med behov for særlig støtte. 
Det er en forudsætningen for en reduktion af ulighed i sundhed, at 
den rette indsats leveres på det rette tidspunkt. Det betyder også at 
den støtte, som familierne kan få hos en sundhedsplejerske, er vigtig 
for en god start på livet. Det giver forældre muligheden for at komme i 
dialog med en sundhedsplejerske, som kan forbygge og behandle 
problemstillinger, inden de kræver lægebehandling. Forskningen vi-
ser, at tryghed de første 1000 dage i et barns liv giver en bedre start 
på livet.  
 
I det foregående års budget blev der sparet 300.000 kr. til overvægts-
klinikken, hvorefter man atter bevilligede 200.000 kr. til klinikken ud 
fra begrundelsen om, at det giver mening at investere i forebyggelse.  
Af ”Hvordan har du det? ”undersøgelsen, fremgår det, at Randers 
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Kommune har en udfordring i forhold til overvægtige borgere, hvorfor 
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, opfordrer Randers Kommune 
til forsat at investere i tidlig forebyggelse, fremfor at gennemføre be-
sparelser, jf. KL’s seks pejlemærker om fremtidens forebyggelse. Til-
lige skaber det forundring, om det fremover er muligt at finansiere til-
tag, eksempelvis grupper af børn der oplever skilsmisse og familie-
iværksættere.  
 
Af det foreliggende budgetforslag fremgår det endvidere, at der skal 
spares på uddannelse. Med den nuværende udvikling vil Randers 
Kommune få rekrutteringsproblemer. Dette skyldes en høj gennem-
snitsalder på sundhedsplejersker i Randers Kommune samt en gene-
rel mangelsituation på landsplan. Det kalder derfor på, at kommunen 
tilfører sundhedsplejen penge til uddannelse af flere sundhedsplejer-
sker såvel som kompetenceudvikling til de erfarne sundhedsplejer-
sker. 
 
Ældre og omsorg 
Randers Kommunes omsorgs- og værdighedspolitik tilsiger, at det 
gode ældre liv har en sammenhæng med muligheden for professionel 
hjælp. Derfor foreslår Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland, at Ran-
ders Kommune også handler derefter, og investerer i kvaliteten af de 
sundhedsfaglige ydelser.  
 
Foruden besparelsen på de 0,5%, vil man på omsorgsområdet spare 
pga. et tidligere overforbrug. Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 
finder det uhensigtsmæssigt, da det tidligere overforbrug vidner om 
behovet for øget ressourcer blandt andet forårsaget af den demogra-
fiske udvikling. Budget- og besparelsesforslaget giver anledning til 
øget uoverensstemmelse mellem de politiske ambitioner, der er for 
kommunens sundhedsydelser, de krav der stilles til den sygeplejefag-
lige indsats og de ressourcer, der er til rådighed i hverdagen.  
 
I Randers Kommune arbejdes der rehabiliterende med borgeren, hvor 
borgerens ressourcer og evne til mestring af egen hverdag er i cen-
trum. Prognoserne for befolkningstilvæksten i Randers Kommune vi-
ser dog, at der frem mod 2032 vil være 83 % flere ældre i alderen 
85+. Det kalder på, at Randers Kommune investerer i stedet for at 
spare, hvis den ydelse, som borgeren skal modtage, ikke skal forrin-
ges betydeligt grundet væsentligt flere borgere med behov for hjælp.  
 
Såfremt Randers Kommune ønsker uddybelse af høringssvarets po-
inter, står Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland gerne til rådighed.  
 
Med venlig hilsen 
 

 
Maria Greve Svendsen 
Kredsnæstformand, DSR Midtjylland. 
 


