
Høringssvar – forslag nr. 52, fra Teamlederne i Dagcentrene ved Haderslev Kommune 

Organisatorisk effektivisering via samtænkt arbejds og ledelsestilrettelægelse på dagcentre og plejecentre. 

Dagcentrene er i dag en robust enhed – med lavt sygefravær, høj faglighed, stor fleksibilitet i forhold til 

kerneopgaven og de pårørende. De 4 dagcentre koordinerer på tværs fordelingen af personaleressourcerne mest 

hensigtsmæssigt i forhold til opgaver. Ligeledes koordineres der også på tværs i forhold til det rette tilbud til 

borgerne og de pårørende ud fra en individuel faglig vurdering. 

Ved at ændre på det organisatoriske og reducere personaleressourcerne, er vi bekymrede for, at det kan have 

følgende konsekvenser: 

Organisatorisk 

- Hvis dagcentrene splittes ad og deles ud til plejecentrene – mister kommunen en robust enhed. 

- Vi er bekymrede for, at fleksibiliteten og samarbejdet imellem dagcentrene vil forsvinde. 

- Dagcentrenes kerneopgave er at forebygge, vedligeholde, støtte borgere og pårørende ” længst muligt i eget 

hjem”. Ved at gøre dagcentrene til en del af plejecentrene, vil rammerne ændres, så det måske ikke længere 

er muligt at have samme fokus på kerneopgaven.   

- Kendskab til kompetencer, ressourcer og forskelligheder og sammenhængen imellem disse, vil vægtes 

mindre i en større enhed med andre kerneopgaver.  

Medarbejder  

- Det kan påvirke trivslen, derved nedadgående effektivitet og fleksibilitet. Risiko for øget sygefravær. 

- Skabe usikkerhed omkring arbejdsopgaver. 

- Risiko for usammenhæng imellem kompetencer og arbejdsopgaver og derved mindsket effektivitet. 

Borgere/pårørende  

- Ved at reducere personaleressourcerne kan der være stor risiko for, at de svageste borgere, som har brug 

for maks. personalestøtte/guidning ikke længere kan passes i dagcenterregi. 

- Borgerne kan opleve et forringet tilbud, da den individuelle faglige vurdering, af livshistorie, ressourcer og 

behov for rehabilitering ikke bliver af samme kvalitet pga. færre personaleressourcer. 

- Vi ser, at aktivitetsudbuddet kan blive dalende, og derfor påvirke borgernes interesse for at komme i 

dagcenter og derved give øget behov for hjemmepleje og plejecenter. Vi er bekymrede for, at de pårørende 

vil blive yderligere belastet og derved give sårbare pårørende, som kan have svært ved at overkomme den i 

forvejen svære situation. 

- Pårørende kan få en oplevelse af, at det ikke lykkes at få opstartet deres syge pårørende, da det er en 

ressourcekrævende proces at få opbygget en tillid – som medvirker til relationsdannelse. 

Spørgsmål til beskrivelsen af forslaget. 

- Hvordan tænkes Hiort Lorenzensvejs dagcenter sammen med et plejecenter? 

- Hvordan vil det lette overgangen for en borger, der er tilbudt en dagsplads i en bo enhed f.eks. Kildebakken, 

men når tid er, bliver de tilbudt en plejebolig på Bregnbjerglunden? 

- Hvordan kan der være sammenhæng/kvalitet i mellem øget udbud af forskellige tilbud til borgeren, men 

med mindre personaleressourcer? 

Teamlederne ser en fremtid for dagcentrene, hvor vi forbliver én enhed. Der er et udviklingspotentiale i 

dagcentrene, som kan udnyttes til fordel for flere borgere/pårørende i mere eller mindre grad. Borgere i 

nærområdet, der har brug for lettere rehabilitering, vedligeholdende træning og aflastning – kunne tilbydes 

dagcenterregi. 



  


