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Notat om udmøntning af besparelser på diætister og socialrådgivere.
Administrationen har efter ønske fra partierne bag spareforliget 20152019 indhentet oplysninger om udmøntningen af besparelser vedrørende diætister og socialrådgivere. Der er modtaget bidrag fra alle fem
hospitalsenheder, idet det bemærkes, at der ikke var ansat socialrådgivere på Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenheden Horsens.
Med baggrund i disse oplysninger har administrationen udarbejdet en
kort redegørelse med de modtagne bidrag fra hospitalsenhederne.
Konkret er besparelsen udmøntet ved nedlæggelse af 15,15 diætiststillinger og 7,26 socialrådgiverstillinger; jfr. tabel 1 nedenfor. I forhold
til spareplanen er det en lidt mindre personalereduktion, som kompenseres ved besparelser på andre områder.
Tabel 1. Oversigt over personalereduktion på diætister og socialrådgivere fordelt på de 5 hospitalsenheder i Region Midtjylland.
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Bemærkninger fra hospitalsenhederne.
Hospitalsenheden Horsens
HE-Horsens har samlet set varslet ændrede arbejdstider svarende til en
samlet reduktion på 1,8 diætiststillinger.

Præcis hvilke funktioner der tænkes drøftet overført til kommunerne er
under afklaring. Aktuel status fremgår af vedhæftede arbejdspapir,
hvoraf kategorien ”andre” kan tænkes overført til primær sektor
ligesom der kan være funktioner i kategorien ”skal afklares”, der kan
tænkes drøftet med kommunerne.
HE-Horsens beskæftiger ikke socialrådgivere.

Regionshospitalet Randers
Vedr. diætister:
RH Randers har varslet ændrede arbejdstider svarende til en samlet
reduktion på 1,00 diætiststilling som besluttet i sparekataloget. Herefter
er der 56 diætisttimer tilbage til Hospitalet og Sundhedshuset i Grenå.
Side 2

I den vedhæftede oversigt kan man se, hvilke patientgrupper hospitalet
giver konsultation til i 2016.
Vedr. socialrådgivere:
RH Randers har varslet nedlæggelse af 1,00 stilling som socialrådgiver
og herefter er der ikke flere socialrådgivere beskæftiget på hospitalet.
Hospitalsenheden Vest
Der nedlægges 2 diætiststillinger i HE Vest, øvrige reduktioner sker via
vikarkontoen, således at der opnås en samlet besparelse på 1,2 mio. kr.
Med hensyn til hvilke opgaver, der bliver overdraget til kommunerne,
arbejdes der med en bruttoliste, som vil blive drøftet med kommunerne
og de berørte afdelinger i HE Vest. Listen skal også afstemmes med
forløbsprogrammerne i sundhedsaftalen.
Bruttolisten omfatter:
 Hjerterehabilitering (den diætiske del)
 Diabetesskoler
 Diætbehandling af voksne og børn med adipositas simplex
 Diætetisk udredning af overvægtige voksne med psykisk
sygdom
 Patientundervisning af udvalgte patientgrupper
 Diætbehandling efter udskrivelse af udvalgte patientgrupper
HE-Vest beskæftiger ikke socialrådgivere.

Hospitalsenhed Midt
Vedr. diætister:
I alt reduceres der med 6,15 fuldtidsstilling ved HE Midt.
Antallet af tilbageværende diætister ved HE Midt efter effektuering af
besparelserne er på i alt 6,82 fuldtidsstillinger.
Konsekvenser grundet reduktionen
Praksisdiætistordningen ophører. Ordningen betjener aktuelt 13 af
Region Midtjyllands kommuner. Der er udsendt orienteringsbrev om

beslutningen til kommunalchefer og praksiskoordinator i de 13 kommuner.
Vedr. socialrådgivere:
I alt reduceres der med 2,76 fuldtidsstilling ved HE Midt .
Antallet af tilbageværende socialrådgivere ved HE Midt efter effektuering af besparelserne er på i alt 7,77 fuldtidsstillinger.
Konsekvenser grundet reduktionen
Generel dialog og fælles koordination fra hospital til kommune vil blive
mindre grundet spareplanen.
En af konsekvenserne af reduktionen i socialrådgivere på det
medicinske område er, at socialrådgiverfaglige spørgsmål til indlagte og
ambulante patienter ikke længere kan løses. Det vil også få betydning i
forhold til det palliative team, som ikke længere kan trække på
socialrådgiveren.
I relation til socialrådgiverfunktion for patienter med erhvervet hjerneskade på regionalt niveau vil reduktionen have betydning for den
socialfaglige rådgivning af basisspørgsmål dvs. i forhold til sygedagpenge, pensionsforhold, værgemålsansøgninger osv. til patienter og
pårørende. Derudover vil en konsekvens være formidling af kontakt til
relevante områder i kommunen. På baggrund heraf vil det være
ønskeligt, at hjerneskadekoordinatorfunktionen i kommunerne tidligere
og oftere deltager i patientens indlæggelsesforløb.

Aarhus Universitetshospital
Spareplanens forslag om reduktion af socialrådgivere og diætister
betyder, at der skal reduceres med flere stillinger på Aarhus Universitetshospital inden for disse to faggrupper.
AUH er et højt specialiseret hospital, der betjener borgere med komplekse problemstillinger både i Aarhus Kommune, Region Midtjylland og
i Danmark som helhed. Processen i forhold til at udmønte besparelsen
har været vanskelig.
Diætister
Af datamaterialet fremgår det, at der er 49,6 diætiststillinger i regionen heraf 17,23 stillinger på AUH. Det er vurderet, at AUH kan reducere
med 6 stillinger svarende til en besparelse på 2,5 mio.kr. årligt og
varigt fra 2016.
På grund af hospitalets varetagelse af højt specialiserede funktioner,
har hvert center vurderet, hvorledes de kan bidrage til besparelsen.
Stillingerne er vurderet ud fra specialevejledningerne i de højtspecialiserede funktioner. Hvor der ikke kan reduceres i diætiststillinger, har
centret afleveret et kronebeløb svarende til disse stillinger. Ligeledes er
det søgt at tage højde for, hvorledes afdelinger i hvert center betjenes,
dvs. der har været fokus på, at det i hvert center fortsat er muligt at
trække på diætisternes kompetencer.

Side 3

Efter denne vurdering vil der på AUH pr. 1. januar 2016 blive reduceret
med 4,2 stillinger. Stillingsforbruget til diætister vil efter besparelsen er
gennemført være 12,95.
Med henblik på afklaring af, hvordan kerneopgaven skal løses fremadrettet, har der på AUH været indkaldt til et fællesmøde i oktober 2015
med deltagelse af relevante diætister, centerledelser og afdelingsledelser.
Ift. det tværsektorielle samarbejde i Aarhus Klyngen (kommuner og
almen praksis) er der enighed om at skabe mere synergi på tværs også
på ernæringsområdet. Som opstart herpå, skal der afholdes et møde
vedr. diætistområdet mellem Aarhus Kommune og AUH med henblik på
at understøtte patient- og borgerforløb på tværs og dermed sikre kvaliteten.
Side 4

Socialrådgivere/socialformidlere
Af datamaterialet fremgår det, at der er 29,15 socialrådgiverstillinger i
regionen heraf 18,7 normerede stillinger på AUH. Det er vurderet, at
AUH kan reducere med 5,5 stillinger svarende til en besparelse på 2,5
mio.kr. årligt og varigt fra 2016.
På AUH har man udmøntet besparelseskravet inden for socialrådgiver/socialformidlerområdet således, at der søges at tage højde for, hvorledes afdelinger i hvert center fremadrettet kan betjenes. Dvs. der har
været fokus på, at det i hvert center fortsat er muligt at trække på
socialrådgivernes kompetencer.
Med henblik på afklaring af, hvordan kerneopgaven skal løses fremadrettet, har der på AUH været afholdt et fællesmøde i oktober 2015 med
deltagelse af relevante socialrådgivere, centerledelser og afdelingsledelser.
I datamaterialet (dvs. de 18,7 stillinger på AUH) indgår 4,8 stillinger,
som varetager opgaver uden socialrådgiverfunktioner, og hvor det ikke
er påkrævet, at der er socialrådgiverbaggrund.
Dertil kommer, at 3 stillinger er finansieret via satspuljemidler, samt at
der på Børneafdelingen netop var reduceret med 1,6 stilling, således at
der ikke kunne reduceres yderligere. Tilbage var således 8,8 stillinger.
Efter en nærmere vurdering af opgavevaretagelsen vil der på AUH pr. 1.
januar 2016 blive reduceret med 3,5 stillinger, og besparelseskravet på
2,5 mio.kr. bliver indfriet.
Stillingsforbruget til socialrådgivere/socialformidlere vil efter besparelsen er gennemført være på 14,4 stillinger.

