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På baggrund af de varslede besparelser i Haderslev kommune 2020,  som har direkte indvirkning på 
hjemmesygeplejen , indgives der høringssvar. 
  
Der er forslået en kapacitets øgning i eksisterende sygeplejeklinikker  i kommunen, på 10 %.  Dette skal gøres , ved 
at tilbyde borger som ikke har mulighed for egenhændigt at komme ind på klinikkerne, kørsel. 
Derved har man beregnet at der kan spares et ½ årsværk, dvs reduktion af medarbejder staben i ude kørrende 

team. Kapacitets øgning i sygeplejeklinikkerne forventes at kunne ske uden øget personale ressource, hvilket er 

bekymrende. 
  
I distrikt 1 har man på på Vojens sundhedscenter fuldt optag af borger som kommer i klinikken. Der kan ske en 
optimering af optag i klinikken på Bregnbjerglunden, når man har personalet til dette.  
Klinikken i Gram er ikke i drift på nuværende tidspkt pga bla personale mangel. Man kan med fordele opføre satellit 
klinikker i helekommunen, og derved bidrage til højnet kvalitet  og kontinuitet i  bla sårbehandlingen. Derved vil der 
også være mulighed for at nedbringe ophelnings tiden og materiale forbrug. 
  
Opgaverne der skal udføres er de samme, uanset om de udføres i borgers hjem eller i klinik. Tidsforskellen opstår i 
nedsat forbrug til kørsel. Der kan være store APV fordele ved at have borger i klinikken , der vil også være mulighed 
for at opnå bedre kontinuitet i udførelsen af sygeplejen. 
  
Fremtiden varsler at accelererede patientforløb, som sender bølger ud i hjemmesygeplejen i form at flere komplekse 
sygeplejeopgaver, I.V. medicin, dialyse, ernæring i sonde mm, samt generelt flere multisyge patienter, derfor er det 
brug for sygeplejersker til at løse opgaverne. Desuden er der stigende krav til dokumentation, som er tiltagende 
ressource krævende. 
I en tid med megen fokus på rekruttering og fastholdelse af personale, vil det bidrage væsentlig på mange parametre, 

hvis årsværket forbliver i sygeplejen. Dette i sidste ende til gavn og glæde for kommunens borger. 
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