Til Kommunalbestyrelsen/Social- og Sundhedsudvalget

Seniorrådets høringssvar vedrørende tilpasning af serviceniveau for genoptræning efter
Sundhedslovens § 140.
Seniorrådet er ved brev af den 28. maj 2014 bedt om at afgive høringssvar vedrørende forslag om
reduktion af serviceniveauet for genoptræning efter Sundhedslovens § 140.
Det fremgår af forvaltningens høringsskrivelse, at sagen har været forelagt Social- og
Sundhedsudvalget den 6. maj 2014, hvor reduktionen blev vedtaget.
Seniorrådet skal indledningsvis bemærke, at i henhold til lovgivningen og vedtægten for
Seniorrådet (§ 8, stk. 4), skal høringen i Seniorrådet ske i god tid inden der træffes politisk
beslutning, hvilket må konstateres ikke er sket i dette tilfælde. Seniorrådet går ud fra, at der her er
tale om en enkeltstående forglemmelse, således at Seniorrådet fremover får mulighed for at
afgive høringssvar inden den politiske beslutning er truffet.
Seniorrådet erkender, at genoptræningsområdet er vanskeligt økonomisk at styre for kommunen,
da det i forhold til Sundhedslovens § 140 er regionen (i praksis lægerne på hospitalerne), der har
kompetencen til at visitere til genoptræning på kommunens regning.
Uanset dette finder Seniorrådet, at den foreslåede reduktion vil være problematisk. Som det
fremgår af dagsorden til Social- og Sundhedsudvalget, har Køge ikke et særligt højt serviceniveau
på genoptræningsområdet (73 % af landsgennemsnittet), og at besparelsen derfor kan betyde, at
borgerne ikke opnår det højest mulige funktionsniveau.
Selvom Seniorrådet erkender den økonomiske udfordring på området, er det Seniorrådets
vurdering, at konsekvenserne specielt i forhold til de berørte borger, men også økonomisk vil være
for store.



For borgerne vil det betyde ringere livskvalitet, længere restitueringsfase, øget sygefravær
og dermed bl.a. større risiko for udstødning fra arbejdsmarkedet.
For økonomien afledte merudgifter til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, sygedagpenge,
hospitalsophold (genindlæggelser). Samlet set kan det derfor ikke udelukkes, at
merudgifterne vil overstige den forslåede reduktion på genoptræningsområdet.

Hvordan hænger den forslåede besparelse i øvrigt samme med Kommunens vedtagne strategi og
satsning på rehabilitering?
Seniorrådet kan ikke anbefale den foreslåede reduktion af serviceniveauet på genoptræning, og
anmoder derfor Kommunalbestyrelsen/Social- og Sundhedsudvalget om at genoverveje
beslutningen.

Besluttet på Seniorrådets møde tirsdag den 10. juni 2014.

