
Høringssvar fra Dagcentrene i Haderslev Kommune.

Organisatorisk effektivisering via samtænkt arbejds- og ledelsestilrettelæggelse på dagcentre og 
plejecentre forslag nr. 52 VU

Medarbejderne fra dagcenterområdet, udtrykker stor bekymring for de besparelser der er i vente. 

 Vi efterlyser manglende forståelse og indblik i, hvilket forebyggende og rehabiliterende arbejde vi 
udfører på dagcentrene. 

Handlekataloget lægger op til en serviceforringelse for brugerne af dagcentrene, ved at beskrive at der 
fremadrettet vil være færre personalressourcer pr. borger, dette er ikke i tråd med de borgere der visiteres 
til dagcenterregi, som opleves markant dårligere end tidligere. 

 Medarbejdernes erfaring, siger ved at mindske personaleressourcerne vil især demente borgere, 
som er en stor procentdel af klientellet i dagcentrene, blive urolige og utrygge, som vil smitte af på 
resten af den gruppe borgere som er til stede.

 Det politiske mål for kommunens borgere, er længst muligt i eget hjem/liv, dette falder ikke i tråd 
med at man mindsker personaleressourcerne i dagcentrene, hvor kerneopgaven bla. er 
vedligeholdelsestræning, den rehabiliterende tilgang, samt aflastning af ægtefælle.

Der står i handlekataloget, at der kommer nye aflastnings- og aktivitetstilbud for de svageste borgere i 
dagcentrene. Medarbejderne stiller sig undrende over ikke at blive hørt eller inddraget i sådanne nye tiltag, 
hvis konceptet er for de samme borgere som kommer på dagcentrene. 

Medarbejderne stiller sig ligeledes undrende over, hvad det er for nye tilbud, der bliver givet til de svageste 
borgere.

Hiort Lorenzens dagcenter ligger på samme matrikel, hvor det private firma Altiden driver plejehjem i 
Haderslev Kommune, hvordan vil man dér lægge dagcentret under samme ledelse?? 

Ved at lægge dagcentrene under plejecenterledelsen mister man en solid samlet enhed, der trods enheder 
på flere matrikler, har et markant lavt sygefravær samt et rigtig godt psykisk arbejdsmiljø. 
Dagcenterenhederne bliver meget små enheder rundt på plejehjemmene. Og samarbejdet mellem 
dagcentrene vil vanskeliggøres ved at have hver sin plejehjemsleder.

Der står endvidere i handlekataloget, ved en sammenlæggelse under plejecenterledelsen, vil det skabe 
større rum for bedre koordinering af personalressourcer, menes der at medarbejderne ikke længere er 
ansat i dagcenterregi? Men at medarbejderne flyttes rundt på plejehjemmet efter forgodtbefindende, så 
der ikke er fast personale i dagcenterenheden, i så fald vil konceptet for den rehabiliterende tilgang i 
dagcentrene gå tabt. 

Da snitfladen af borgere der kommer i dagcentrene ligger i hjemmepleje-regi, ses der mere synergi at 
dagcentrene lægges under afdelingslederen i hjemmeplejen, med én fælles leder for alle dagcentrene.

Dagcentrenes ønske er stadig at forblive en samlet enhed, som vi har arbejdet henimod de 
sidste 10 år.


