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Høringssvar vedrørende omlægning af Børnecenter
København (2016-0046528)
Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at komme med
bemærkninger til den påtænkte omlægning af Børnecenter København, som
den er præsenteret i notat fra Københavns Kommune, Børne og
Ungdomsforvaltningen af 30. november 2016, sagsnr. 2016-0046528,
dokument nr. 2016-0046528-40.
Danske Fysioterapeuter er enig med Københavns Kommune i ambitionen om, at
alle børn og unge skal gives de bedste forudsætninger via dagtilbud og
skolegang for faglig, social og personlig udvikling med henblik på videre
uddannelse og fast tilknytning til arbejdsmarked og et aktivt voksenliv. Det er
en nødvendig og god ambition. Danske Fysioterapeuter anerkender samtidig
også kommunens behov for løbende at målrette faglige kompetencer til de
konkrete opgaver og, som det også fremgår af notatet, en stigning i mængden
af opgaver.
København har netop i kraft af sin størrelse muligheden for at udvikle og
fastholde specialkompetencer på dette område til glæde for børn og unge med
særlige behov, men også til gavn for almen området
Derfor ser Danske Fysioterapeuter imidlertid med stor bekymring på den
påtænkte nedlæggelse og decentralisering af Børnecenter København (BCK).
Som det også fremgår af indstillingen til Børne- og Ungdomsudvalget i referat
fra møde den 7. december 2016, er vores opmærksomhed særlig rettet mod
fysioterapeuternes og ergoterapeuternes muligheder for at bevare og udvikle
stærke specialkompetencer på kerneopgaverne, som entydigt er basis for målet
om tværfaglige og helhedsorienterede tilbud til børn med særlige behov.
Styrken ved BCK i dag er, at centret organisatorisk og strukturelt understøtter
muligheden for, at der udvikles, vedligeholdes og videreudvikles stærke
specialkompetencer knyttet til fysioterapeuter og ergoterapeuters
kerneopgaver. Det sker i form synlig og aktiv faglig ledelse, intern
specialisering, mulighed for kollegavejledning og mulighed for
undervisningsaktiviteter målrettet de faglige kernekompetencer.

Danske Fysioterapeuter
Region Hovedstaden
Rosenborggade 1B,1
DK- 1120 København K

www. hovedstaden.fysio.dk
Telefon: +45 3535 2707
Mail: hovedstaden@fysio.dk

1/3

På børneområder er dette særlig relevant – ikke mindst, fordi området er
reguleret af ikke mindre end 9 bestemmelser i tre forskellige lovgivninger, alene
på det kommunale område. Danske Fysioterapeuter ser, at en opsplitning af
Børnecenter København vil bryde med princippet om at samle de faglige
kompetencer og det vil ødelægge det faglige miljø, som er opbygget. Det vil
samtidig indebære en risiko for større forskel i udmøntningen af de kommunale
bestemmelser om træning af børn.
Som det fremgår af høringsmaterialet anerkender Københavns Kommune netop
de stærke faglige kompetencer, som fysioterapeuter og ergoterapeuter i BCK
besidder. Og det undrer derfor Danske Fysioterapeuter, at der ikke i udviklingen
af den nye organisationsmodel er taget højde for, hvorledes denne
forudsætning for specialkompetencer kan tilgodeses fremover og ikke kun som
en investeringscase, som har til formål at understøtte omlægningen og er
således af midlertidig karakter.
Tilbage står derfor, hvorledes Københavns Kommune i den nye organisering vil
sikre fortløbende videns- og praksisudvikling for fysioterapeuter og
ergoterapeuter i en decentral struktur.
Når Danske Fysioterapeuter hæfter sig ved dette forhold, er det selvfølgelig
fordi, vi ønsker at sikre vores medlemmer relevante rammer for at løse opgaver
overfor særligt sårbare børn og unge. Men derudover vil vi også tillade os at
udtrykke en stor bekymring over, hvorvidt den påtænkte omlægning reelt
styrker indsatsen overfor børn og unge med særlige behov.
Som nævnt indledningsvis støtter vi kommunens ambition om, at alle børn og
unge skal sikres gode forudsætninger for skolegang, uddannelse og tilknytning
til arbejdsmarked. Men notatet om den påtænkte omlægning mangler i den
grad faglige begrundelser for netop denne organisering, herunder
decentraliseringen af den særlige ekspertise, som BCK råder over. Man sidder
derfor som fagpersoner og ikke mindst forældre til børn med særlige behov
tilbage med tvivl og usikkerhed i forhold til, om den påtænkte omlægning reelt
er tænkt til gavn for børnene, som er så afhængige af at møde professionelle,
som har nyeste opdaterede viden og solid erfaring i forhold til at deres
individuelle problemstillinger og behov.
Danske Fysioterapeuter opfordrer derfor Københavns Kommune til at
genoverveje omlægning og sikre, at en fremtidig beslutning om omlægning
bygger på solid faglig viden, hvor der er gjort seriøse overvejelser om,
hvorledes man tilrettelægger en organisatorisk struktur, som fortløbende og
altså i det lange løb kan sikre systematisk vidensudvikling og vedligehold af
specialkompetencer.
Til sidst føler vi os nødsaget til at påpege, at erfaring fra andre organisationer
viser, at der meget ofte er meget stor personaleomsætning i
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fysioterapeutstillinger med ringe mulighed for sparring med andre
fysioterapeuter.
Danske Fysioterapeuter mener, det må være muligt under en moderne
ledelsesform, at skabe den tillid, der skal til for at opnå et frugtbart samarbejde
på tværs af enheder, således at man bevarer et højt specialiseret miljø i BCK
der også kommer almen området til gavn.
Derfor vil vi foreslå at man sætter de medarbejder sammen, fra almen området
og BCK, der i dagligdagen skal samarbejde og berige hinanden, til at komme
med deres bud på løsning af de problemer og udfordringer der har ført til
forslaget om omorganisering af BCK.

Danske Fysioterapeuter står naturligvis til rådighed for uddybning og yderligere
kommentarer.

Med venlig hilsen

Tine Nielsen
Regionsformand
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