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Emne: Dansk Socialrådgiverforening bekymret over budgetforslag vedr. Juliane Marie Centret

Kære medlemmer af Region Hovedstadens forretningsudvalg
Dansk Socialrådgiverforening (DS) har med bekymring læst om de foreslåede spareforslag på
Juliane Marie Centret (JMC), som indebærer lukning af Klinik for Psykologi, Pædagogik og
Socialrådgivning og en besparelse på klinikkens ydelser på 3 mio. kr., svarende til 20 % af
klinikkens budget.
Besparelserne er voldsomme og går ud over en specialiseret støtte til gavn for nogle af de mest
syge patienter og deres pårørende. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, klinikkens ydelser
fastholdes på sit nuværende niveau. Bedst ville det være, at klinikken fortsætter i sin nuværende
form. Jeg vedhæfter et høringssvar fra klinikkens samlede MED-udvalg, som på bedste vis
beskriver vigtigheden af klinikkens ydelser.
Vi mener desuden, at sygehusdirektør Per Christiansens udtalelse vedr. socialrådgiverfunktionen
i seneste VMU-referat er både usaglig og en utilstedelig måde at hænge en bestemt faggruppe
ud. Citatet ”Man skal også være opmærksom på, at der i forhold til socialrådgiverfunktionen i
vidt omfang er tale om en ekstra service i forhold til en opgave, der er kommunal” vidner om
manglende indsigt i sygehussocialrådgivernes funktion og øger naturligvis socialrådgivernes
bekymring for at blive udsat for endnu en nedskæring – længe før Budget 2018 overhovedet er
en realitet.
Alle undersøgelser viser, at sygehusenes andre faggrupper er svært tilfredse med
socialrådgivernes virke, som i mange tilfælde er afgørende for et vellykket patientforløb og i
særdeleshed for serviceringen og omsorgen over for patienternes pårørende. Det nytter ikke at
isolere de direkte sundhedsfaglige ydelser som sygehusene kerneopgave, da elementer som
økonomi, boligsituation, familiesituation og evt. handicapkompenserende støtte efter den
sociale lovgivning skal være på plads for at en effektiv behandling kan realiseres.
At kommunerne har myndighed til at træffe afgørelser, såfremt borgerne søger om ydelser efter
den sociale lovgivning, er ikke ensbetydende med, at al vejledning efter loven bør varetages af
kommunerne. Det afgørende må være, at socialrådgiveren er let tilgængelig, har indsigt i
patientens sygdomsforløb og kan vejlede bredt om mulighederne inden for loven.
Endelig har vi en bekymring over, at de enkelte faggrupper i klinikken bliver spillet ud imod
hinanden i dette budgetforløb. Faggrupper, som traditionelt arbejder sammen og står stærk i en
tværfaglig indsats, bliver nu ”hinandens fjender” i kampen om at argumentere besparelsen over
på andre faggrupper. Dette er ingen tjent med, og vi efterlyser derfor en helt præcis udmelding

på hvordan besparelsen tænkes udmøntet. En besparelse, som vi i udgangspunktet er helt uenig
i og derfor opfordrer til bliver taget ud af budgetforhandlingen.
I dette forløb har Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Socialrådgiverforening haft tæt
dialog – og vi anmoder nu i fællesskab om møde med jer politikere, hvor vi kan tage en dybere
drøftelse af konsekvenserne af en eventuel lukning af Klinik for Psykologi, Pædagogik og
Socialrådgivning.
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