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Høringssvar 26.09.12 vedr. budgetforslag 2013 -2016 fra Danske
Fysioterapeuter, Region Hovedstaden
Vedr. prioriteringsbidrag nr. 5-08: ”Konkurrenceudsættelse – kommunal
genoptræning og vedligeholdelsestræning”
Danske fysioterapeuter, Region Hovedstaden ønsker med dette høringssvar at bidrage med vores syn på konsekvenserne af, at Høje-Taastrup kommune foreslår at udlicitere den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning.
Indholdet i prioriteringsbidraget 5-08 vækker vores bekymring, da vi mener, at det vil
forringe den genoptræning, som borgerne fremover vil blive stillet i udsigt.
Vi anser det som værende sandsynligt, at fleksibiliteten og kvaliteten på området vil
blive svækket. Det begrunder vi med, at genoptræning er i konstant udvikling, hvilket
kræver en løbende justering af tilbuddet til borgerne. Vi har dog svært ved at se, hvordan dette kan inkorporeres i en aftale mellem kommunen og den private udbyder uden
at sidstnævnte vil tage sig godt betalt for løbende at skulle ændre praksis, og en eventuel besparelse derfor vil være ikke eksisterende.
Vi har desuden vanskeligt ved, at se hvordan man med en privat udbyder vil kunne
opretholde det nuværende samarbejdsniveau med andre instanser såsom regionen,
klyngekommunerne, hospitaler, patientforeninger m.fl.
Jf. høringsmateriales risikovurdering pkt. 4, vil vi gerne anføre, at vi får det indtryk, at
man for at opnå en besparelse på området kalkulerer med en lønnedgang for de ansatte fysioterapeuter, hvilket vi finder højst uacceptabelt. En afledt konsekvens deraf
er, at det bliver vanskeligt at tiltrække de højst kvalificerede fysioterapeuter, hvis man
ikke kan tilbyde dem en tidssvarende løn.
Jf. spørgsmål/svar nr. 25 vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi mener, at der har indsneget sig en fejl i jeres svar til socialdemokraterne angående udliciteringen på området i Viborg kommune, og den opnåede besparelse på 15 %. Årsagen er den enkle, at
fysioterapeuterne i Viborg ikke er bekendt med, at der er sket udliciteret af genoptræning. Umiddelbart har vi heller ikke genskab til lignende tiltag i Aarhus kommune.

Vores samlede vurdering er, at det ikke virker sandsynligt, at man vil kunne opnå den
anslåede besparelse i høringsmaterialet, og samtidig opretholde de nuværende kvalitetsstandarder på træningsområdet.
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