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Handicaprådet
Ældresagen Svendborg - Gudme og Ældresagen I Egebjerg
Svendborg Frivilligråd og Frivilligcentret Kontakt Mellem Mennesker 
Ernæringskonsulent Maria Løber Jøgensen
Bestyrelsen, Bedre Psykiatri, Afdeling Sydfyn
Sundhedsplejersker (Charlotte Leth og Susanne Riber)
Rådet for Social Udsatte Borgere
Træningsafdelingen
Høringssvar fra LEV, Dansk Handicap Forbund og Muskelsvindfonden 
Kronikergruppen, Sundhedsplejersker Helle Sangild og Helle Bau 
Mødrerådgivningens bestyrelse og ledelse, mødre, frivillige, ansatte, Jordemoder 
Mødrerådgivningen M/K v. leder Lone Mynster
TR/medarbejderrepræsentanter i Svendborg Kommunale Tandpleje
Personalet i Sundhedshus Svendborg
Sundhedsplejersker
Ulla Lisborg Krake, Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Handicaprådet

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Handicaprådet finder §18-puljerne særdeles vigtige for de foreninger, der yder hjælp og 
støtte til borgere med funktionsnedsættelser. Ofte er støtte fra puljen afgørende for, at de 
enkelte aktiviteter kan gennemføres. Det være sig sundhedsmæssige som kulturelle 
aktiviteter. 

§ 18 medvirker således til, at kommunen kan leve op til sin egen handicappolitik. I 
kommunens handicappolitik citeres FN handicapkonventionens art. 25: ”personer med 
handicap har ret til at være så sunde som muligt. De skal ikke diskrimineres pga. deres 
handicap.”
…”Kulturelle aktiviteter og fritidsliv kan give den enkelte gode oplevelser, udfordringer og 
mulighed for at udvikle sig som menneske og samfundsborger. Det er derfor vigtigt, at alle 
har adgang til at kunne deltage aktivt i sådanne fællesskaber.”

Rådet tager derfor afstand fra forslaget

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskudet til Mødrerådgivningen

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk


9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser forl unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



                        
Svendborg – Gudme                                     Egebjerg

Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af

Ældresagen i Svendborg – Gudme v. formand Birgit Price
Ældresagen i Egebjerg v. formand Ingeborg Alslev og næstformand Karen 
Strandhave, Ældresagen i Egebjerg

Evt. generelle bemærkninger

Ældresagen konstaterer, at forslagene om reduktionen af 
frivillighedspuljerne er yders drastiske og kan betyde lukninger af sociale 
frivillige foreninger / aktiviteter.

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
           
En reduktion af § 18 tilskuddet til Ældresagen kan betyde, at vi må overveje at                                  
beskære vores aktiviteter til besøgstjenesten i form af kurser, transportudgifter til 
vores frivillige.
Der må ligeledes vurderes på omfanget af vores tryghedsopkaldstjeneste, hvor 
Ældresagen pt. giver et telefontilskud til vores tryghedsopkaldere. .

Hvis reduktionen af § 18 tilskuddet bliver en realitet vil der blive fuld brugerbetaling 
for ”Spis sammen” arrangementer”, foredrag  m.m.

Der vil heller ikke være det økonomiske råderum til at iværksætte nye aktiviteter for 
 ældre.

https://kommunesider.aeldresagen.dk/3/svendborg/egebjerg
https://kommunesider.aeldresagen.dk/3/svendborg/egebjerg
mailto:lene.mortensen@svendborg.dk


2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

Ophøret af ensomhedspuljen vil betyder, at ForGlemMigEj – cafeen vil blive 
lukket! ForGlemMigEj- cafeen er en cafe for demente og pårørende som 
mødes søndage en gang månedligt. I cafeen mødes 15 -18 ældre demente og 
deres pårørende. Cafeen er hjemmehørende i Skallen i Svendborg.

”Spis sammen” arrangementerne i Egebjerg – afdelingen vil sandsynligvis 
ikke kunne fortsætte.

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget

                   

                     

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Svendborg Frivilligråd og Frivilligcentret Kontakt Mellem Mennesker (KMM) 
v. fmd. Karen Strandhave og næstformand. Erik Witten, Wivie Schärfe

Evt. generelle bemærkninger
Frivilligrådet og KMM må konstatere at sparekataloget på det sociale og 
sundhedsmæssige område er sørgelig læsning – gode initiativer fra de 
seneste 10 års kommunal socialpolitik er med et pennestrøg foreslået sparet 
væk!
Det vil få store konsekvenser for kommunens udsatte, handicappede, ældre 
og ensomme borgere.
Omsorgen for disse borgere vil blive reduceret til et minimum!

Kommunens ellers positive politik om samskabelse med civilsamfundet vil 
lide et alvorligt knæk – de frivillige sociale foreningers fokus vil efter de 
foreslåede besparelser være overlevelse  - og ikke samskabelse!

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk


Frivilligrådet og Kontakt Mellem Mennesker håber, at Social og 
Sundhedsudvalget fortsat vil anerkende den store ulønnede indsats, som 
frivillige foreninger udøver i forhold til kommunens borgere – og dermed 
fastholder det hidtidige beløb til frivilligt socialt arbejde. 

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt

Vi må konstatere, at der vil være 500.000 kr. tilbage i § 18 puljen – efter den 
foreslåede besparelse på 600.000 –mere end en halvering af puljen! – STORE 
BESPARELSER på et lille budget – en drastisk besparelse, som har store 
konsekvenser for de sociale frivillige foreninger i Svendborg kommune.

De foreslåede besparelser vil især ramme de mindre foreninger – der vil ikke 
fremadrettet være penge til små aktiviteter og synliggørelse af foreningerne, 
Besparelserne vil ramme de frivillige ildsjæle – de vil miste gejsten – og søge 
andre græsgange.

I social – og Sundhedsudvalget skal I være opmærksom på, at de små 
frivillige foreninger udgør en vigtig underskov, der bl.a. er med til at udvikle 
nye initiativer til gavn for Svendborg kommunes borgere.

Besparelserne på § 18 puljen vil få store konsekvenser for den fremtidige 
frivillige sociale indsats i Svendborg kommune:

- De frivillige sociale foreningers fortsatte kompetente indsats er bl.a. 
betinget af den nuværende størrelse af § 18 puljen. De hidtidige bevilgede 
beløb er små – men har stor effekt.

- De forholdsvis mange små tildelinger fra § 18 puljen er afgørende for, om 
den frivillige indsats kan opretholdes – også af de mindre foreninger. 
Nogle foreninger har givet udtryk for, at de vil ”lukke og slukke”, hvis 
deres § 18 tilskud reduceres / bortfalder.

- Svendborg kommune har mange frivillige sociale foreninger med 
ildsjæle, som yder en kæmpeindsats overfor kommunens borgere. Det er 
derfor vigtigt, at rammerne for frivilligt socialt arbejde er til stede, hvilket 
jo netop beskrives i den nye Frivilligpolitik. 

- Et stabilt økonomisk grundlag for at udøve socialt frivilligt socialt arbejde 
er en forudsætning for udviklingen og udførelsen af frivilligt socialt 
arbejde.

              Det er vurderingen, at reduktionen af § 18 puljen især vil ramme ensomme, 
              ældre og udsatte borgere i Svendborg kommune – desværre de samme 
              grupper som også samtidig med rammes af kommunale besparelser.



  
2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

Mange frivillige sociale foreninger har fokus på fællesskaber og aktiviteter, 
som modvirker ensomhed – de økonomiske muligheder for aktiviteter vil 
efter de foreslåede besparelser ikke være til stede. Der arrangeres pt. ”spis 
sammen aktiviteter” flere steder i kommunen og cafe for demente og deres 
pårørende – disse aktiviteter vil ophøre.
For små midler har denne pulje været medvirkende til at skabe vigtige 
fællesskaber for ældre, udsatte borgere og mennesker med psykisk 
handicaps.

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

Aktiviteter med et sundhedsfremmende sigte vil ligeledes stoppe – 
eksempelvis projektet ”Gå dig glad” startede ved hjælp af midler fra denne 
pulje sammen med midler fra Trygfonden.

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

Reduktionen af Mødrerådgivningens tilskud  vil i realiteten betyde en 
nedlæggelse af foreningen i nuværende form. Mødrerådgivningen er et godt 
tilbud til udsatte familier – et tilbud som komplementerer Familieafdelingens 
tilbud fint.

Man kan ikke lade være at tænke på, at kommunens tilskud til 
Mødrerådgivningen på 300.000 kr. årligt er under halvdelen af hvad en 
anbringelse af et barn ville koste årligt!

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge



17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Maria Jørgensen, Ernæringskonsulent

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre
Ernæringsindsats til ældre

Den ernæringsfaglige indsats i Svendborg Kommune har haft til hensigt at opkvalificere personale, 
ift. udvalgte fokuspunkter vedrørende mad, måltider og ernæring, implementering af 
ernæringsvurderingsskema (EVS), udarbejdelse af instruks ift. dokumentation og ansvarsfordeling 
for ernæringsindsatser samt inspirationsmaterialer og pjecer til personalet. 
Ernæringsindsatsen understøtter ligeledes andre projekter og indsatser, der vedrører ernæring, 
såsom foden under eget Køkkenbord” og ”Tidlig Opsporing”. 
Som konsekvens af besparelserne på ernæringsindsatsområdet, vil der fremadrettet mangle et 
specifikt ernæringsfagligt fokus på ældreområdet. 
Den forventede effekt og påvirkning på serviceniveauet er en forringet ernæringsmæssig indsats 
for borgerne. 

Et ophør af ernæringsindsatsen vil fremadrettet medføre reduceret mulighed for udvikling og 
opmærksomhed på det ernæringsfaglige fokus på ældreområdet ift.: 

 Kompetenceløft (fortsat) af medarbejdere gældende for superbrugere i ernæring, SOSU-
hjælpere, SOSU-assistenter og sygeplejersker

 TEMA-eftermiddage for personale især superbrugere, der har til hensigt at informere 
kollegaer i deres sektion om nyt på kost og ernæringsområdet fx ift. nye anbefalinger fra 

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk


SST, Fødevarestyrelsen, Nationale og nordiske kostanbefalinger og retningslinjer for 
ernæringsindsatser o.a.

 Introduktion til Svendborg Kommunes tiltag og indsatser vedrørende mad, måltider og 
ernæring på ældreområdet for hhv. nyansatte og elever/studerende

 Sparring fra ernæringskonsulent i sektionerne på møder såsom Tidlig Opsporing, 
Tværfaglige teammøder og beboerkonferencer ift. borgeres uplanlagte vægttab, 
ernæringsindsats m.m.

 Udvikling og samarbejde med andre faggrupper fx trænende terapeuter og Det Gode 
Madhus ift. viden om ernæring ved træning, ensretning af definitioner for dysfagi kost ift. 
termer, konsistens og produktion ift. nationale anbefalinger

 Ny viden på ernæringsområdet om fx produkter og nationale anbefalinger
 Oplæg og stand ved kommunale arrangementer fx ved ”Forebyggende hjemmebesøg” 

Sundhedsstyrelsen har udsendt opdaterede anbefalinger til kommunernes forebyggelsesindsats. 
Én af anbefalingerne omhandler ”mad og måltider”, som kan understøtte det kommunale 
forebyggende arbejde på ernæringsområdet. Det er gode og vigtige initiativer, hvor 
fokusområderne kan være:

 Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde om ernæringsindsatser hos ældre
 Tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser samt sikring af de rette kompetencer og 

viden i personalegrupper vedrørende mad, måltider og ernæring
 Løbende ernæringsvurdering af ældre, der modtager hjemmepleje eller bor i plejebolig
 Ernæringsvurdering kan ligeledes indgå som et centralt element i forebyggende og 

rehabiliterende indsatser i hjemmeplejen og plejebolig
 Afdækning af den enkelte borgers ernæringsbehov og ønsker samt tilpasning af madens 

ernæringsindhold hertil

Advisory Board for mad, måltider og sundhed har givet 10 anbefalinger til Regeringen, der skal 
løfte danskernes sundhed bl.a. ift. i højere grad at anerkende dem, der arbejder med mad og 
sundhed og give flere faggrupper kompetencer i forhold til mad og sundhed.

Anbefalingerne fra hhv. Sundhedsstyrelsen og Advisory Board kan vanskeligt efterleves såfremt et 
specifikt ernæringsfokus på ældreområdet bortskaffes.

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness



15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og 
Sundhedssudvalget

Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af

Bedre Psykiatri afdeling Sydfyn

Evt. generelle bemærkninger

Bedre Psykiatri afdeling Sydfyn bestræber sig på at tilbyde pårørende til psykisk syge et 
sted, hvor de kan møde ligestillede, og hvor de kan blive fyldt op af god energi. 
Dette giver de pårørende fornyede kræfter til at yde hjælp og omsorg til den 
psykisk syge, som de er pårørende til. Når de pårørende til psykisk syge kan 
hjælpe og støtte deres psykisk syge, kan det medvirke til, at behovet for støtte og 
hjælp fra systemet mindskes. Modsat når de pårørende til psykisk syge ikke har 
noget sted at finde den omsorg og støtte, de har behov for, vil det kommunale 
system blive yderligere belastet - fordi den psykisk syge vil have behov for mere 
hjælp fra kommunen. Samtidig er der forhøjet risiko for at den pårørende får 
behov for hjælp fra kommunen, da de pårørende til tider udsættes for et ekstremt 
pres. Bedre Psykiatri Sydfyn lever af § 18 midler, og som så mange andre 
frivillige foreninger kan vi ikke overleve uden § 18 midler.

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET

Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt

Besparelser på § 18 midler hænger ikke sammen med kommunens planer om øget 
samarbejde med de frivillige organisationer. Store besparelser på indsatser til psykisk 
syge vil give et øget pres på de frivillige organisationer. Den frivillige indsats til 
pårørende kan ikke finde sted uden økonomisk støtte.   

 

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk


3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

Det har stor betydning for den enkelte borger at modtage særligt tilrettelagt 
sundhedsfremmende indsatser. Som bekendt er forebyggelse bedre end 
behandling. Samtidig påvirker en sund krop en psykisk sygdom positivt. Ydermere 
tilfører denne indsats borgere en forøget livskvalitet, et forøget overskud, hvilket 
betyder at borgeren oplever at pågældende ikke er sin psykiske sygdom, men et 
menneske, der kan leve med den psykiske sygdom.

10. Tandpleje til særligt udsatte

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge



17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Sundhedsplejersker: Charlotte Leth, Susanne Riber …

Evt. generelle bemærkninger
I sundhedsplejen er vores mål at arbejde med at udvikle og kvalificere børnenes 
og forældrenes sundhedsmæssige handlekompetancer. Vi arbejder udfra det 
brede og positive sundhedsbegreb, som tager udgangspunkt i både livsstil og 
levevilkår.

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige
Forebyggende indsats hos 3 årige
Indsatsen til de 3 årige har kørt i Svendborg siden 2015, først som et pilotprojekt i den 
østlige del af kommunen og nu som et tilbud i alle kommunens børnehaver.
Overordnet vil vi gennem denne indsats forebygge overvægt og forsinket motorisk 
udvikling. Indsatsen sker i et samarbejde med daginstitutionerne.
Sundhedsplejen stiller sin viden og faglighed til rådighed for forældre og personale i 
forhold til børn 3-5 år. Vi besøger børnehaverne 4 gange om året á to timer, hvor forældre 
har mulighed for at få råd og vejledning i forhold til sundhedsmæssige spørgsmål for deres 
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barn.
De emner, som oftest giver anledning til usikkerhed og behov for vejledning hos 
forældrene, er: mad, motorik, søvn, afvæning fra ble, opdragelse/konflikter og seksuel 
sundhed.
Vejledningen resulterer ofte i tilbud om yderligere vejledning og eventuelt hjemmebesøg.
Børnene vejes ikke rutinemæssigt, og vi kan derfor ikke sige noget om børnenes vægt på 
dette tidspunkt, men målet er over tid at se et fald i overvægtige børn i 0.klasse.
Både Kommunernes Landsforening og Dansk Sygepleje Råd anbefaler, at 3 års 
undersøgelser bør ligge hos sundhedsplejersken. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler:
At kommunen prioriterer de opgaver, der knytter sig til konsulentfunktionen i dagtilbud og 
skoler, og at den kommunale sundhedstjeneste er opmærksom på at udvikle de nødvendige 
pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer, som er påkrævet for at kunne løse en 
konsulentopgave.
 

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser
Hvis denne del af skolesundhedsplejen forsvinder, vil konsekvensen være, at der 
ingen individuel undersøgelse/samtale vil være mellem de lovbestemte ind- og 
udskolings undersøgelser, og vi vil derfor ikke kunne leve op til 
Sundhedsstyrelsens retningslinier og anbefalinger
 
Det helt særlige i 6. klasse er, at den unge har individuel taletid med en 
sundhedsplejerske. Vi arbejder helhedsorienteret med den unge i familien, ud fra 
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vores mål er, at børn og unge gennem forskellige 
tilbud i løbet af skoletiden gradvis bliver i stand til at forholde sig til og handle i 
forhold til egen og andres sundhed. 
 
I Sundhedsplanen for Svendborg Kommune finder vi i 6. klasses årgang ca 20 %, 
som vi vurderer skal have en merindsats i forhold til fysiske, psykiske eller sociale 
problematikker. 
 
Den fysiske undersøgelse består af vækst, syn, hørelse, ryg for skævheder, samt 
sygdomme, medicin, HPV-vaccinationer og pubertet/kropslig udvikling. Vi oplever i 
særdeleshed i dag, at mange unge føler sig forkerte kropsligt. De unge spejler sig i de 
sociale medier og populære bloggere, og vi har derfor en stor opgave i at tale med de 
unge/børnene om dette emne.
Den psykiske/sociale del består af en sundhedssamtale omhandlende helt basale 
emner som mad, søvn, fritidsaktiviteter, motion og bevægelse, skærmtid, alkohol, 
røg, stoffer, ensomhed, begyndende angst og andre emner der melder sig.
 
Typisk historie:
12 årig trist dreng fortæller, at han ikke har nogen venner, spiller meget computer, 
lidt overvægtig, ingen aktiviteter uden for skolen, ikke så glad for skolen og derfor 
ofte fraværende. Forældrene er usikre på, hvilke krav de kan stille, og det er meget 
konfliktfyldt, når de stiller krav til deres søn. 
Vi lytter, tager udgangspunkt i drengens problematikker, og formulerer dem sammen 



med drengen til udfordringer, der kan arbejdes med. Vi taler med forældrene og 
rådgiver om krav og forventninger til en dreng på 12 år.
Vi inddrager skole, fritid og hjem. Vi har mulighed for, at oplyse/hjælpe familien 
med at få sat gang i en positiv udvikling for deres søn. 
Det kan være i form af flere samtaler mellem drengen og sundhedsplejersken, hvor 
der bliver sat fokus på, hvad der kan løfte drengen, hvad skal der til for, at drengen 
blive mere glad og finder troen på sig selv. Det kan være samtale med forældre, hvor 
vi blandt andet rådgiver om mulighed for økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, 
rådgiver om sund mad og bevægelse og alt efter problematik formidler kontakt 
til praktiserende læge, ungerådgivningen, socialrådgiver og PPR

 
9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Rådet for socialt udsatte borgere

Evt. generelle bemærkninger
Rådet for Socialt Udsatte er generelt noget rystet over det beskrevne forslag til budgetreduktioner. 
Forklaringen med benchmarking mellem Svendborg kommune og gs. indsatser i kommuner i Region 
Syddanmark, holder ikke. Hvis beslutningen bliver at ”lægge sig” på en gs. udgift, vil resultatet altid 
være den laveste fællesnævner. Er det det man vil? I givet fald de beskrevne forslag gennemføres 
er der absolut intet der hedder socialpolitiske indsatser for voksne i udsatte positioner. Så er stort 
set alt skåret væk! Hvordan hænger det sammen med det ambitiøse arbejde der, i samarbejde med 
bl.a. borgere, blev vedtaget sidste år ”Politik for socialt udsatte”. Her beskrives en handleplan for 
2017-18, som i givet fald kan lægges i skuffen. Endvidere er der netop offentliggjort en national 
sundhedsprofil der desværre konkluderer, at uligheden i sundheden er stigende. Alle disse faktorer 
betyder, at Rådet opleder spareforslagene helt uacceptabelt og meget trist for de borgere, som 
berøres. Borgere, der ofte har komplekse problemstillinger. Borgere som generelt er meget ydmyge 
og præget af nøjsomhed. Rådet kan ikke acceptere tanken om, at indsatsen i Svendborg reduceres 
til ”det tålelige”. Rådet ønsker at give den sociale indsats et menneskeligt ansigt, hvor empati og 
næstekærlighed er en målsætning i socialpolitikken. Alle har ret til et ordentligt tilbud, også borgere 
der lever på kanten af vores samfund. Så derfor kære udvalg, stop disse forslag om besparelser. Det 
skaber stor usikkerhed hos brugergruppen, som lige nu er meget bekymret for, hvordan de 
fremadrettet kan klare sig, hvis lige netop ”deres tilbud” lukkes! 

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Reduktion af denne pulje hænger ikke sammen med kommunens strategi for inddragelse 
af frivilligt arbejde, både i de sundhedsmæssige og sociale tiltag. Strategien har ligeledes en 
forventning om, at frivillige tilbud i højere grad, bidrager til et sammenhængende 
borgerforløb. Det gælder bl.a.  støtte til misbrugere, psykisk syge og andre borgere i udsatte 
positioner. Så i stedet anbefaler Rådet at puljen udvides. I takt med at den kommunale 
indsats desværre reduceres, giver det god mening. 

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen
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5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 
Der er tale om et akut tilbud til længerevarende misbrugere, med tidligere eller aktuel 
hjemløshed, og med mange tandsmerter. Det er borgere, som ikke har mulighed for at 
anvende det eksisterende system. Det er kendt viden at tandsundhed, eller det modsatte, 
har mange konsekvenser. Smerter, mentalt belastet, dårlig kost, dårlige sociale forhold og 
absolut ingen mulighed for at evt. at klare sig i et job.
Det er et tilbud til de allermest belastede borgere, som har store konsekvenser, hvis det 
lukkes. Alternativt vil nogen af borgerne benytte muligheden for støtte via Serviceloven. 
Andre vil slet ikke få gjort noget ved deres dårlige tandsundhed.
Alternativt kan Rådet anbefale, at man ser til Odense, som har oprettet et frivilligt projekt 
med en mobil ”Tandbus”, hvor frivillige tandlæger/tandplejere varetager opgaven.

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
L-MED – og ergo- og fysioterapeuter i Træningsafdelingen i Svendborg Kommune

Evt. generelle bemærkninger
Reduktion i holdtræning under genoptræning

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen
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13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

Reduktion i holdtræning under genoptræning

Hvad betyder det, hvis genoptræning kun tilbydes en gang pr. uge på hold:
 Det vil ramme de svageste ældre borgere, dels da de er målgruppe for holdene, 

dels da træning en gang pr. uge på holdene vil resultere i, at flere af dem vil skulle 
tilbydes supplerende individuel træning på center eller i hjemmet. Derved vil der 
blive færre ressourcer til de borgere som har behov for træning i hjemmet pga.  
specifikke- og komplekse problemstillinger.

 At der vil være mindre tid med borgeren til at vejlede og instruere i egentræning, 
og at der skal afsættes ekstra tid til dette ud over holdene. 

 En del borgere går til udredning, er skrøbelige mm., og kan have en del afbud, og 
ved et afbud, så vil der være 14 dg.  i mellem hver holdtræning.

 At borgerne får svært ved at få effekt af genoptræningen, og forløbene vil blive 
længere, og de vil derved optage pladser på holdene i længere tid. Samtidigt vil et 
lavere funktionsniveau i længere tid påvirke borgerens livskvalitet samt formodes 
at øge behovet for evt. hjemmehjælp.  

 At det vil påvirke muligheden for at borgeren kan starte hurtigt med sin 
genoptræning.  

Forskning og evidens: 
Mht. styrketræning, så anbefaler Sundhedsstyrelsen ”at træne minimum 2 gange 
ugentligt” ¹, og at det foregår ” under supervision af en person med træningsfaglig 
baggrund”. Styrketræning anbefales som den væsentligste genoptræningsform til ældre 
borgere. ”Der er solid evidens for, at funktionsbegrænsninger er relateret til reduceret 
muskelstyrke og risiko for fald” ¹. ”Træningen bør gennemføres to eller flere gange 
ugentligt” ¹.
Mht. konditionstræning til ældre, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, ”at træne mindst to 
gange ugentligt, hvis målet er at øge konditionen hos fysisk inaktive ældre”. Fysisk aktive 
ældre bør træne mindst to gange ugentligt, hvis målet er at øge konditionen. Det bør dog 
understreges, at tre eller flere ugentlige træningspas vil give den trænede ældre et større 
træningsrespons end to ugentlige træningspas” ².
”Fysisk aktivitet i form af styrke- og balancetræning tre gange ugentligt kombineret med 
spadsereture to gange ugentligt har vist sig at kunne forebygge fald og faldskader med op 
til 52 %” ².

Om almene genoptræningshold: 
 Målgruppen er oftest svage ældre med komplekse problemstillinger, og som har 

stort behov for genoptræning. Borgerne går på holdene, da de er vurderet til at 
have dette behov, ud fra at de ikke selv kan varetage genoptræningen 
tilstrækkeligt eller med en lille indsats fra Træningsafdelingen. Borgere som i 
forvejen er meget selvstændige i deres træning og selv kan varetage store dele af 
dette, vil oftest være tilbudt superviseret selvtræning i en eller anden grad, og er 
ikke i målgruppen for genoptræningsholdene. 



 I bestræbelserne på kontinuerligt at skabe ressourcer og plads til de svageste 
geriatriske borgere som skal hjemmetrænes, så prioriteres anvendelse af 
genoptræningsholdene meget højt. 

 Genoptræningsholdene fungere også som optag af borgere med andre komplekse 
problemstillinger og som oprindeligt er henvist pga. hjerneskade eller f.eks. 
rygproblemer mm. 

Ekkonøgletal:
 I henhold til landsgennemsnittet ligger Svendborg Kommune lavt på ekkonøgletal 

indenfor området Genoptræning. 
 Vi tilbyder på nuværende kun genoptræning 2x ugentligt, hvor anbefalingerne er 

min. 2x ugentligt. Ved at reducere tilbuddet til kun 1x genoptræning ugentligt vil 
det være en yderligere skævvridning af ekkonøgletallet.

Kilder: 
1: National Kliniske Retningslinje for Ernærings- og træningsindsatser til ældre med 
Geriatriske Problemstillinger: Sundhedsstyrelsen 2016: 
19.04.18: https://fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger/kliniske-retningslinjer/publicerede-kliniske-
retningslinjer/geriatri/ernaring-og-traning

2: Fysisk Aktivitet og Ældre: Sundhedsstyrelsen 2018: 
19.04.2018: http://www.itu.dk/~malmborg/DMD/BIID09/FysAkt_Aeldre_jul08-2.pdf

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset
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Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Frank Edelberg – LEV
Hanna Skovmose – Dansk Handicap Forbund
Estrid Heldager - Muskelsvindfonden 

Evt. generelle bemærkninger

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Ved at skære på § 18 midler, så det især er de små frivillige foreninger det går ud over. 
Man kvæler man græsrødderne. 
Hvis foreningerne skal bruge deres energi på at skaffe midler ved fonde etc. så vil mange 
foreninger ophøre, da der ikke vil være kræfter til det foreningerne har til formål, nemlig, at 
lave frivilligt arbejde til fordel for borgerne. Mange vil derfor blive ensomme og derved 
kræve en indsats fra kommunens og lægers side.

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte
Hertil har vi de samme tanker om i punkt 1

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen
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12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Sundhedsplejersker Helle Sanggild og Helle Bau

Evt. generelle bemærkninger
Vi har haft kronikerindsats for børn og unge i Svendborg kommune siden 2013 ( et 
3 årigt satspuljeprojekt ) hvor Sundhedsplejen bl.a. har været involveret med 
forskellige gruppetilbud både for forældre og de unge samt netværksaftener for 
hele familien.  

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge : Vi har gennem projektet erfaret at især 
forældrene har haft stor gavn af at mødes til forældreaftener. Det har været forløb 
med 4 mødegange med fagligt indhold, sparring og netværksdannelse. Antal 
forældre: i gennemsnit 10-12 forældre og 2 sundhedsplejersker. Af fagligt indhold 
har der bl.a været mindfulness, drøftelse af hverdagen med et barn/ung med en 
kronisk /langvarig sygdom, søskendeproblematikker / skyggebørn, hjælp af 
forskellig art til familien f.eks. sagsbehandler, praktiserende læge, sygehus, 
problematikker i daginstitution/skole mm.  Tilbagemelding fra forældrene har 
generelt været positive fordi de ofte har oplevet sig stående alene og bragt i en 
rolle som tovholder for deres eget barn. Så det at mødes i et forum som 
forældreaftener og opleve at man ikke er alene har øget forældrenes kompetencer 
til at mestre hverdagen med et barn/ung med kronisk/langvarig sygdom. Som en 
forældre til et barn med kronisk sygdom udtaler: ”Det er vigtig at vide at man ikke 
er alene om at kæmpe”  Et eksempel fra en forældreaften er en mor med et barn 
på 10 år med gigtsygdom. Mor oplever at barnet indvirker på hele familiens 
hverdag med f.eks hyppige hospitalsindlæggelser, lægebesøg mm. Mor har dårlig 
samvittighed over ikke at kunne tilgodese de øvrige børn i familien. Familien føler 
deres liv meget fastlåst.  Denne problematik har vi taget op i gruppen. De øvrige 
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forældre genkender problemet og vi har som fagpersoner givet råd og vejledning til 
at gøre hverdagen mere overskuelig også i forhold til den øvrige familie. Vi vil 
derfor i Sundhedsplejen foreslå at de overskydende midler fra kronikerprojektet 
tildeles Sundhedsplejen til fortsat afholdelse af forældreaftener. Herved  kan  
indsatsen for børn og unge og deres familier med en kronisk langvarig sydom  
fortsætte.        

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset
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Aktivitetsbeskrivelse for Mødrerådgivningen M/K for 2017

Hermed fremsendes aktivitetsbeskrivelse for 2017 for Mødrerådgivningen M/K i henhold til 
punkt 11 i samarbejdsaftalen i mellem Svendborg Kommune og Foreningen 
Mødrerådgivningen. Aktivitetsbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af aktiviteterne i 
Mødrerådgivningen M/K for 2017 samt tilkendegivelse af, hvilke aktiviteter 
Mødrerådgivningen vil tilbyde i 2018. 

Formål
Mødrerådgivningen M/K drives af Foreningen Mødrerådgivningen. Aktiviteterne i 
Mødrerådgivningen M/K har også i 2017 været tilrettelagt i henhold til Foreningens formål, 
som bl.a. er at yde social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte, rådgivning og terapi til 
enlige forsørgere, gravide og børnefamilier, så børnene fra disse familier får de bedst mulige 
opvækstbetingelser og levevilkår.

Mødrerådgivningen M/K´s tilbud består aktuelt af: jordemoderkonsultation, grupper for 
gravide, mødregrupper, sundhedspleje, socialrådgivning, retshjælp, mødrecafé og 
terapeutiske samtaleforløb til mødre og fædre med en efterfødselsreaktion/depression. 

Jordemoderkonsultation
Alle gravide op til 23 år og sårbare gravide op til 26 år, som er bosiddende i Region 
Syddanmark, kan sammen med deres partner gå til jordemoderkonsultation på 
Mødrerådgivningen M/K. 
(Bilag 1 pkt. A).

Gruppe for gravide
I 2017 ændrede vi på Mødrerådgivningen M/K vores fødselsforberedelse til et tilbud om 
”Mødregruppe til gravide”. Baggrunden herfor er, at Svendborg Kommune og Region Syd 
fra primo 2017 har tilbudt fødselsforberedelse på forløbet ”Familieiværksætterne” til alle 
førstegangsgravide. Efter aftale med Svendborg Kommune og Region Syd har vi på 
Mødrerådgivningen udarbejdet et supplement til det offentliges tilbud om 

http://www.raadgivningen.dk/index.html
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fødselsforberedelse, som er ikke konkurrerende til ”Familieiværksætterne”. Aftalen er indgået 
for at styrke Mødrerådgivningens samarbejde med kommune og region samt for at sikre, at 
de unge sårbare gravide fortsat får en målrettet og individuel støtte under graviditeten.

Gruppen er for alle kvinder under 26 år, som er bosiddende i Region Syd. Vi mødes 5 gange 
under kvindernes graviditet hver 2. uge. Kvinderne, som er bosat i Svendborg Kommune, har 
mulighed for at fortsætte i mødregruppe efter fødsel. Det er erfaringen, at alle de gravide 
fortsætter i mødregruppe på Mødrerådgivningen efter fødslen – med enkelte undtagelser pr. 
år, hvilket i reglen skyldes, at kvinden ikke er bosat i Svendborg Kommune eller, at den 
nybagte mor er tilbudt en foranstaltning i kommunalt regi, som gør, at kvinden ikke har 
mulighed for at deltage i mødregruppe.

Under de 5 mødegange inden fødslen deltager en jordemoder, udlånt af Region Syd, 
Hun besvarer de spørgsmål, som kvinderne har i forbindelse med graviditet og 
forestående fødsel.

Herudover underviser socialrådgiveren på Mødrerådgivningen i relevante emner, som kan 
styrke relationen imellem mor og det kommende barn samt forberede kvinden på at blive 
mor. Den ene mødegang er med de kommende fædre/partnere.
 
Temaerne er i hovedtræk:

 Børns følelsesmæssige udvikling
 Tilknytning til barnet
 Grænser 
 Følelser og reaktioner efter fødsel
 Spørgsmål om graviditet & fødsel

Mødrene mødes med omsorg og interesse fra de ansatte. Formålet er, at mødrene knytter sig 
til deres kommende barn samt at forberede mødrene godt på den forestående fødsel og det at 
blive forælder. Endvidere er der stor fokus på den gravides samlede situation. Mødrene får 
endvidere mulighed for at skabe en relation til hinanden. (Bilag 1 pkt. B).

Gruppe for gravide fortsætter i 2018 og evalueres ved udgangen af året med ledende 
jordemoder fra Region Syd.

Mødregrupper
Efter fødslen tilbydes de mødrene fra gruppen af gravide, som bor i Svendborg Kommune, 
som nænt at komme i mødregruppe. Der deltager jævnligt andre mødre, som enten selv har 
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henvendt sig til Mødrerådgivningen M/K eller, som er henvist fra Sundhedsplejen i 
Svendborg Kommune.
Mødregrupperne er overordnet set et tilbud til mødre, som er under 27 år og bosat i 
Svendborg Kommune. Mødregruppen mødes en gang ugentligt i 2½ time. Socialrådgiveren 
deltager hver gang i gruppen. Ca. hver anden gang deltager en sundhedsplejerske.

Formen og rammen i mødregrupperne forudsigelig, ikke dømmende og omsorgsfuld. Der er 
nærvær og opmærksomhed på det, der optager mødrene, og de ansatte og frivillige 
tilstræber at skabe en tryg og tillidsfuld kontakt og relation til mødrene med henblik på, at 
mødrene oplever dette, og kan give det videre til deres børn.

Det faglige indhold består overordnet af formidling af viden om børns udvikling, samt hvad 
børn har brug for i forhold til fysisk - og psykisk trivsel og derved udvikling af en sund 
personlighedsstruktur. Sundhedsplejersken giver konkret råd og vejledning omkring pasning 
og pleje af børn samt måler og vejer børnene efter ønske fra mødrene. 

Det altoverskyggende faglige fokus i mødregrupperne er, at mødrene bliver i stand til at 
tilbyde deres børn en så tryg tilknytning som mulig.

I 2017 har mødregrupperne haft besøg af en sygeplejerske fra Sund Sex Skolen, som har 
snakket om prævention og samliv efter fødslen. Der har været instruktion i babymassage ca. 
2 gange i hver mødregruppe. Vi har haft besøg fra Tandplejen i Svendborg samt UU-
vejleder fra Svendborg. Endvidere har flere af mødregrupperne haft en times motorik, leg 
og undervisning hver på Kiropraktisk klinik i Svendborg.

I 2017 fik Mødrerådgivningen et flot tilbud fra Musikskolen i Svendborg. Alle mødre + 
børn, som gik i mødregruppe på Mødrerådgivningen fik 12 gange gratis musikundervisning. 
Tilbuddet består af, at en underviser fra Musikskolen kommer 2 gange i hver mødregruppe i 
Mødrerådgivningen og introducerer programmet og spiller, leger og synger med børnene. 
Derefter kan gruppen gå til musik på hold i Musikskolen en gang om ugen sammen med 
mødre og børn fra andre mødregrupper fra Mødrerådgivningen samt mødre og børn i øvrigt. 
Dette tilbud er fortsat ind i 2018 og evalueres sidst på foråret i 2018.
(Bilag 1 pkt. C).

Terapi
I 2017 har der været stor tilslutning til Mødrerådgivningens terapeutiske tilbud. Det meste af 
året har vi arbejdet med en venteliste.
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Der været nedgang i antallet af terapeutiske samtaler på Mødrerådgivningen M/K i 2017 på 
trods stor af den store tilgang til tilbuddet. Dette skyldes nedgang i personaleressourcer fra 
2016 til 2017.

Det terapeutisk tilbud på Mødrerådgivningen består overvejende af behandling af 
efterfødselsreaktioner/fødselsdepressioner. En efterfødselsreaktion er i korte træk en 
reaktion, der kan opstå, når man bliver forælder, hos en person som har ubearbejdede svigt, 
tilknytningsforstyrrelser og/eller traumer med sig fra sin egen opvækst. 

Sundhedsplejerskerne i Svendborg Kommune screener alle nybagte mødre samt fædre efter 
behov for efterfødselsreaktioner og henviser de forældre, som viser tegn på en alvorlig 
efterfødselsreaktion og/eller fødselsdepression til terapi på Mødrerådgivningen M/K. Det er 
oplyst fra Sundhedsplejen i Svendborg, at de har overvejelser- og ønsker om fremadrettet at 
screene alle fædre systematisk for efterfødselsreaktioner. Hvis dette bliver aktuelt, forventes 
det, at der kommer yderligere tilgang til Mødrerådgivningens terapeutiske tilbud.

Adskillige af mødrene fra mødregrupperne på Mødrerådgivningen viser tegn på 
efterfødselsreaktioner, som påvirker relationen til deres barn. Størstedelen af mødrene fra 
mødregrupperne har haft en opvækst præget af flere former for misbrug, vold og 
kriminalitet både fra deres forældre men også hos dem selv. Mødrene fra mødregrupperne 
og eventuelt deres partnere henvises ligeledes til terapi, såfremt de er i stand til at profitere 
heraf samt er motiveret herfor.

Formålet med behandlingen er, at forældrene får bearbejdet egne svigt og traumer, og via 
terapien bliver i stand til at lære en ny tryg tilknytning, således de bliver i stand til at skabe 
netop dette med deres eget barn. 

Den terapeutiske behandling tilbydes af psykoterapeuterne på Mødrerådgivningen M/K. 
Alle psykoterapeuter på Mødrerådgivningen M/K har minimum 4 års godkendt terapeutisk 
efteruddannelse. De er medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening og har års viden og 
erfaring på området.

Tilgangen til terapi på Mødrerådgivningen M/K forventes at blive tilsvarende eller forøget i 
2018, eftersom sundhedsplejerskerne i Svendborg Kommune er blevet opmærksomme på at 
screene de nybagte forældre samt, at fødselstallet i Svendborg Kommune er stigende.
(Bilag 1 pkt. D).
Socialrådgivning
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I 2017 der en lille håndfuld forældre udenfor Mødrerådgivningen, som har benyttet sig af 
Mødrerådgivningens tilbud om socialrådgivning. Herudover er det overvejende mødrene fra 
mødregrupperne, som har en del spørgsmål i forhold til deres eksempelvis økonomiske – og 
sociale situation. De udefrakommende henvendelser handler ofte om økonomiske – eller 
samværsproblematikker. I nogle af disse tilfælde henvises forældrene til 
Mødrerådgivningens gratis retshjælp.

Gravide som overvejer abort har mulighed for samtaler i forhold til dette valg. Formålet er 
at sikre, at kvinden træffer det valg, som er det rigtige for hende. Under samtalen drøftes 
kvindens personlige -, økonomiske-, sociale – og uddannelsesmæssige forhold, såfremt hun 
ønsker dette.
(Bilag 1 pkt. E).

Retshjælp
Mødrerådgivningen M/K har i 2017 tilbudt retshjælp efter behov. Forældre henvises via 
Mødrerådgivningens leder til Mødrerådgivningens frivillige familieretsadvokat, som enten 
rådgiver pr. telefon eller ved en personlig samtale – alt efter forælderens behov. Retshjælpen er 
et tilbud til alle forældre bosat i Svendborg Kommune. 
(Bilag 1 pkt. F).

Mødrecafé
Når mødre og børn stopper i mødregruppe på Mødrerådgivningen kan de deltage i 
Mødrerådgivningens mødrecafé hver tirsdag fra kl. 16.00 til kl. 19.00, indtil deres barn 
bliver 2 år. Mødrecaféen ledes af 4 frivillige medarbejdere, som deltager 3 af gangen på 
skift. De frivillige laver mad med mødrene og snakker med mødrene om, hvad der optager 
dem samt støtterne mødrene i de svære situationer, som de kan stå i. Småbørn og dets 
mødre, som ikke har gået i mødregruppe har ligeledes mulighed for at gå i caféen, såfremt 
der er plads.
(Bilag 1 pkt. G).

I foråret 2017 tog de frivillige alle mødre og børn fra caféen med på en endags tur til 
Odense ZOO, hvilket var en stor succes, som gentages i foråret 2018.

Bilag 1 
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- antal deltagere i aktiviteterne i Mødrerådgivningen M/K i 2017:

A. Jordemoderkonsultationer:

32 gravide - i alt 252 konsultationer.

B. Fødselsforberedelse og gruppe for gravide: 

6 hold med i alt 44 gravide.

 42 gravide fra Svendborg Kommune.
 2 gravide fra andre kommuner.

C. Mødregrupper:

6 grupper med i alt 41 mødre og 41 børn.

D. Terapeutiske samtaler:

456.

E. Andre samtaler:

12.

F. Retshjælp:

46.

G. Mødrecafé

11 mødre og 11 børn.

Marts 2018
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Lone Mynster
Leder af Mødrerådgivningen M/K
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Den 24.04.2018

Høringssvar vedr. besparelse for Mødrerådgivningen M/K pr. 2019.

Hermed fremsendes Mødrerådgivningens - samt indgåede høringssvar vedr. den 
foreslåede besparelse for Mødrerådgivningen M/K gældende for 2019.

Indhold:

 Høringssvar fra Mødrerådgivningen M/K´s bestyrelse og ledelse.
 Bilag 1, side 2: Høringssvar fra mødre i Mødrerådgivningen M/K.
 Bilag 2, side 7: Høringssvar fra frivillige i Mødrerådgivningen M/K.
 Bilag 3, side 9: Høringssvar fra ansatte i Mødrerådgivningen M/K.
 Bilag 4, side 11: Høringssvar fra jordemoder i Mødrerådgivningen M/K.
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Bilag 1:
Mor 1:

”Mødrerådgivningen har været en stor hjælp for mig da jeg kommer fra København og ikke har nogle 
veninder her på Fyn som forstår hvordan det er at være mor. Jeg syntes det er rart at møde nogen der er 
omkring min alder med børn fra samme årgang som min lille pige. At komme i mødrerådgivningen den ene 
gang om ugen er et pusterum for mig, det er et sted hvor jeg bare kan være mig selv og hygge med dejlige 
mennesker udover det så er det et sted hvor jeg ved at der altid er hjælp hvis jeg har brug for det. De har 
hjulpet mig med rigtig meget tvivl omkring det at være en god mor. Jeg kommer også i mødrerådgivningen 
for mit barns skyld for syntes det er vigtigt for hende at komme ud og møde andre børn. Så for mit 
vedkommende syntes jeg ikke at mødrerådgivningen skal gå under besparelse. Håber at min erfaring vil 
være med til at ændre jeres beslutning.

Med venlig hilsen Mette og lille Liva”

Mor 2:

”Carina 27 år, Asbjørn 15 mdr. 

Mødre rådgivningen skal bestå!

Min søn Asbjørn og jeg, har igennem godt 1 år kommet i mødre rådgivningen, både i forbindelse men 
mødregruppe, men også i mødre café og terapi. Asbjørn og jeg er meget glade for at gå i mødre caféen, 
som er et helst fantastisk sted at være, både min søn og jeg hygger os der og lære så meget både af børn og 
voksne i gruppen. De frivillige der er tilknyttet der, søger på bedste vis for os og de tager godt hånd om 
børnene, og kan være en aflastning for de enlige mødre der går i gruppen. Og de er for Asbjørn og jeg, som 
ekstra bonus bedster, ydmyg og kompetente. Ydermere er mødre caféen et fristed for alle der kommer der, 
og har været der gennem årene, et sted hvor vi som forældre kan tale med andre om stort og småt. Og 
børnene kan lege med deres kammerater, som de måske har kendt siden mødregruppen. 

Derudover går jeg i terapi, dette har hjulpet mig meget og hvis denne funktion bliver nedlagt, vil mange der 
benytter sig af dette tilbud, ikke få hjælp, grundet at man ikke selv har råd til at betale for det samme tilbud 
andre steder. Kæresten og jeg vil gerne starte i parterapi og få vores forhold til at blomstre igen efter at vi 
er blevet forældre, dette ville kunne gøre at vi kan få talt ud om ting og få redskaber til at kommunikere og 
finde kærestetid i en ellers børnedomineret hverdag og forhåbentlig derfor blive sammen for altid.  

Hvis alle disse funktioner som mødre rådgivningen rummer bliver nedlagt eller kraftigt beskåret, vil 
Svendborg kommune miste et af deres helt store tiltag, som hjælper og har hjulpet mange mennesker 
igennem deres tid. Og Svendborg kommune ville på ingen måde kunne gå ind og overtage disse funktioner 
på anden måde end at lade mødre rådgivningen bestå!”

Mor 3:
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”Mødrerådgivningen var det net der reddede mig, og efterfølgende gav mig et netværk

Kære kommune, skær ikke ned på de ting, som er gode, som er varme og som virker!

Jeg følte jeg var i store vanskeligheder da jeg kontaktede Mødrerådgivningen første gang. Jeg var højgravid, 
barnets far og jeg var gået fra hinanden, jeg stod imellem uddannelse, og jeg kunne ikke se hvordan jeg 
skulle klare det økonomisk med barnet og jeg under barsel. Ingen synes at kunne hjælpe mig. Men i 
Mødrerådgivningen bliver jeg varmt taget imod af Lone, som lytter til mig, indgyder håb i mig og vejleder, 
så jeg føler en kæmpe lettelse over ikke at være så håbløst alene om mine vanskeligheder.

Jeg får tilbudt plads i mødregruppe, og da jeg har født og tre måneder efter endnu ikke har fået en gruppe, 
tager jeg imod tilbuddet. Og jeg har været så uendelig glad og taknemmelig for det. Hver uge kom jeg oppe 
i Mødrerådgivningen, hvor jeg og de andre mødre fik serveret kaffe og brunch, mens vi kunne lette vores 
hjerter, dele bekymringer og glæder for kompetente øren fra Lone og ofte Connie som sundhedsplejerske.

Faren til mit barn, voldte mig mange bekymringer, og frygt. Under hele min graviditet, efter vi slog op, har 
han chikaneret og stalket mig, og det fortsatte efter jeg fødte. Vi mødtes en enkel gang i statsforvaltningen, 
men med sin afghanske afstamning kunne han ikke acceptere de danske normer for samvær, og alle 
samarbejdsmuligheder må opgives. Han fortsætter dog sin chikane, og af en karakter så jeg frygter for mig 
og barnets sikkerhed. Jeg søger polititilhold, og får det. 
Al denne psykiske terror har Mødrerådgivningen hjulpet mig med at håndtere, både hver uge i 
mødregruppen, men jeg tilbydes også individuelle terapeut samtaler til at bearbejde det yderligere. Jeg 
havde ikke kunnet klare det uden!! Og mit barn har brug for at hans mor fungerer, helst sund og stærk, især 
da han ikke har en far!

Ud over støtten har jeg lært skønne kvinder at kende, fra mødregruppe og senere mødrecafeen, hvor de 
sødeste damer en gang om ugen, frivilligt kommer og laver mad til os mødre. Dette har givet mig et 
netværk, i en by hvortil jeg først lige er flyttet for tre år siden.

Tak for denne fantastiske mulighed, der har gjort at jeg klarede mig ud af vanskelighederne, blev støttet da 
alt brændte på, og nu kan give min dreng en hverdag hvor han trives ud over al forventning. Jeg selv går 
stadig i terapi for at bearbejde skrammer, også ting jeg har med i bagagen fra tidligere, en chance jeg ikke 
ved hvornår jeg ellers ville få.

Mange hilsner Krista, med en virkelig opfordring til at bevare skønne, vidunderlige, seriøse 
Mødrerådgivningen.”

Mor 4:

”Marianne 27 og DJ 1 år 
Da jeg fik tilbuddet om fødselsforberedelse, boede jeg sammen med min søns far. Efter et par gange 
flyttede jeg så fra ham, og gennemgik den hårdeste tid i mit liv. Jeg ved virkelig ikke hvad jeg ville have 
gjort hvis jeg ikke havde haft de andre mødre og Lone at snakke med. Det har været en fantastisk stor 
hjælp for mig, som førstegangs- og alenemor, at kunne spejle mig i de andre mødre og få kyndig 
rådgivning og vejledning, helt fra start, og stadig nu, hvor vi er så velsignede at få lov at komme i 
mødrecaféen en gang om ugen.
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Vi startede ud i starten af oktober 2016 til fødselsforberedelse, og med mine, lidt anderledes 
holdninger og meninger, var jeg da ærligt talt lidt skeptisk omkring det. Vi blev budt varmt velkommen 
alle sammen af en rolig og rar Lone som fortalte om tilbuddet, vi fik rigtig meget god viden og blev 
klædt på, til den kæmpe overgang det er at blive forælder. Der var rundvisning på sygehuset, en 
sundhedsplejerske der kom og fortalte, en jordemoder-studerende som og deltog i vores hyggelige 
dage og vi fik talt ud om vores bekymringer og forventninger med andre i samme situation. 
Da tiden kommer til at vores dejlige børn skal til verden, får vi at vide at vi fortsætter i mødregruppe 
bagefter, hvis vi ønsker det, altså de samme piger som vi var til fødselsforberedelse, hvilket jeg synes 
er et kæmpe plus, da jeg er begyndt at snakke godt med de andre, og føler mig tryg i deres selskab. 
Vi fortsatte i mødregruppe, fik målt og vejet vores guldklumper en gang i mellem af 
sundhedsplejersken som var tilknyttet, vi var til babymotorik, hvor vi lærte øvelser der kunne styrke de 
smås motorik, fik et tilbud i musikskolen, som vi har nydt godt af, og der var en masse skønne timer 
hvor de små kunne vænne sig til andre børn. Det var især rart for os mødre at kunne komme ud, jeg 
ved jeg var i hvert fald god til bare at bruge tid hjemme, og ikke komme så meget ud, da jeg var på 
barsel, så det gav mig rigtig meget at have noget rutine i hverdagen. 

Da vi når hen imod enden af mødregruppe tilbuddet, får tre af os en plads i et tilbud der hedder 
mødrecaféen, hvor man kommer en gang om ugen og spiser aftensmad sammen, nogle gange hjælper 
man selv til i køkkenet, men for det meste er det de skønne frivillige kvinder der laver virkelig god mad 
til os. Jeg var ret nervøs for dette tilbud, da jeg har specielle kostvaner og allergier, men de dejlige 
madmødre tager det med et smil, og laver en portion kødfrit hver gang. Jeg er ovenud henrykt og 
lykkelig over at være så heldig at have fået dette tilbud, da jeg normalt står i køkkenet fra jeg får fri til 
jeg skal putte DJ, så en dag om ugen hvor jeg bare kan sætte mig til bords og nyde min søn og snakke 
med de andre mødre, er som at få en ugentlig fridag. Og der er virkelig noget specielt ved at nogle af 
os har kendt hinanden siden vi sad med store maver, og vores børn nu kan lege sammen, det er som 
en familie, at blive taget imod med åbne arme hver gang man træder ind i døren. Jeg kan lægge mine 
barrikader fuldstændigt ned, for de kender mig der, de ved hvad jeg er for en, hvem min søn er, og når 
man har brug for et pusterum, er der altid en varm favn at kramme eller give sit barn til. Jeg kan 
simpelthen ikke sige det nok, jeg er så taknemmelig for at have fået disse tilbud, for disse skønne 
kvinder og for den ekstra familie som jeg føler at jeg selv og min søn har fået.”

Mor 5:

Sabine 22, Lilje 13 mdr. 
Jeg har været i mødrerådgivningen siden oktober ‘16. Jeg startede til jordemoder konsultationer og kort 
efter fødselsforberedelse. Jeg fandt begge dele meget trygt og det var rart at min jordemoder var med til 
selve fødselsforberedelsestimerne sammen med Lone. 
Vi lærte rigtig mange nyttige ting, for som førstegangs mor kan man godt være i tvivl om rigtig mange ting. 
Vi kunne spørge om alt, og det var rart og være et sted med andre piger for måske havde man et spørgsmål 
man ikke turde spørge om, men som en af de andre spurgte om i stedet og på den måde fik man ligesom 
svar på alt. Det var derfor skønt at der var fagpersoner der kunne give os de rigtige svar i stedet for hvad vi 
sad og gættede os til var det rigtige, som man højst sandsynligt ville komme til i en almindelig 
mødregruppe. 
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Jeg fortsatte i mødregruppe med de samme piger og vi har et skønt bånd de fleste af os den dag i dag 
selvom mødregruppe er slut. 

Til mødregruppe din vi udover svar på mange spørgsmål også et sted hvor man kunne lufte alt mellem 
himmel og jord. Jeg synes det var godt at jeg kunne bruge de andre piger og snakke med dem om nogle af 
de ting jeg gik og sloges med og det resulterede også i at jeg besluttede mig for og starte i psykoterapi ho 
Anne-Katrine. 
Her opdagede jeg at der var flere ting end blot tanker omkring min fødsel, der gjorde jeg havde den på den 
måde og det får jeg hjælp til og komme videre med nu. Noget jeg ikke ville være kommet videre hvis jeg 
skulle betale for det selv, da økonomien ikke er den største hjemme hos os. 

Nu går jeg i mødrecafeen sammen med nogle andre skønne kvinder og deres børn. Her er igen mulighed for 
at stille spørgsmål om visse ting men samtidig også et pusterum for mig når alting bare er op ad bakke. 
Det er også rart for både Lilje og jeg at være sammen med nogle der har fulgt os lige siden vi var gravide. 

Hvis dette lukker vil det være et STORT tab for min datter og jeg og hvis det ikke havde været der havde jeg 
ikke vidst hvad jeg skulle have gjort. 
Den bedste støtte og rådgivning man kan få som mor, har jeg fået i mødrerådgivningshuset! 

Mor 6:

“At skære i Mødrerådgivningen eller spare den helt væk, vil være et stort tab. Jeg kender 
Mødrerådgivningen gennem flere år. Jeg fik mit første barn som 20-årig og i den forbindelse var 
Mødrerådgivningen en stor støtte for mig. Gennem både fødselsforberedelse, mødregruppe, terapi og 
mødrecafeen har jeg fået støtte, råd og mødt ligesindede. Jeg ved, at Mødrerådgivningen gør en forskel for 
mange unge forældre. 

Jeg har senest gået i Mødrerådgivningen her i 2017/2018 hvor jeg fik mit andet barn. Også denne gang var 
Mødrerådgivningen en kæmpe støtte i forhold til min efterfødselsreaktion. 

Der er mange unge forældre derude, som har brug for et sted som Mødrerådgivningen. Det kan være rigtig 
hårdt, at blive mor i en ung alder, og der har man brug for støtte, råd og vejledning. Dette findes i 
Mødrerådgivningen Svendborg. Mødrerådgivningen er et givende, støttende og uundværligt lille sted i 
Svendborg. 

Jeg håber af hele mit hjerte, at Mødrerådgivningen kan fortsætte, som vi kender den i dag. 

 - Louise “

Mor 7:

”Høringssvar fra mor i mødregruppe hos mødrerådgivning.

Kære svendborg kommune
Vi har alle hørt om der ville ske drastiske nedskæringer på budgetter hos bl.a. mødregrådnivningen. Så her 
ville mit høringssvar til hvad der ville ske hvis i skære i deres budget og hvordan det ville påvirke unge 
kvinder/familier hvis bl.a. de bliver nød til at lukke helt ned pga. Jeres skæringer.
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Først lidt om selve mødrerådgivningen.
Mødrerådgivningen er en privat/selvejet orginasion, som er et sted der tilbyder rigtig mange forskellige 
ting, som bla. Gratis Advokat hjælp, Terapi, Jordemoder, Sundhedsplejerske, Mødregruppe mm. Som er 
med til at hjælpe unge mødre og familier på rette vej i deres rolle til forældre og andre problemer der nu 
skulle være der, allerede der ville i kunne høre og tænke jer til hvad der kunne ske hvis unge familier 
mistede de tilbud da der ikke er andre steder i Svendborg kommune hvor der tilbydes det samme. 
Mødrerådgivningen styres af Lone som er tidligere socialrådgiver som nu er med til at få en hverdag 
kørende i mødrerådgivningen, hun tilbyder samtaler, møder og hjælp til at kunne komme i kontakt med 
kommune, terapeut mm. Hvis der er nået der er svært. Lone er en sympatisk og imødekommende kvinde 
som ville det bedste og hjælpe familier på rette vej og det gør hun bl.a. igennem mødre rådgivningen.

Så til det tilbud jeg benytter mig af, mødre gruppen, hvilket er anden gang jeg er der, var der med min 
første fødte søn i 3 mdr. Ca. Og min anden fødte søn nu som har kørt i 5 mdr. Ca. Det er en lille gruppe 
vores jævnaldrende mødre mødes med deres børn en gang ugeligt, og kan snakke, møde hinanden og 
hinandens børn, der bliver spist og ca. Hver anden gang kommer der en sundhedsplejerske og giver råd og 
vejledning, og ellers kommer der tit nogle ude fra bl.s. rytmik skolen, tandplejen, sexolog mm. Kommer der 
i forløbet og kan hjælpe, give råd og mulighed for at se de forskellige tilbud der er i svendborg kommune 
man kan lave med sine børn.
Mødregruppen er rigtig god til hvis man bl.a. har et lille netværk så man kan få nogle nye 
bekendte/veninder med børn, den er god til at åbne muligheder og forståelse omkring hverdagen også 
giver det er lille break fra alm. Hverdag der hjemme.

Som i nok kan læse giver mødrerådgivningen rigtig meget og det kan have store konsekvenser for nogle 
familier hvis der ikke er tilbud som mødrerådgivningen. Nogle familier ville ikke vide hvor de skulle gå hen 
hvis de havde brug for ekstra hjælp i hverdagen, andre ville ikke få udvidet deres netværk, og nogle andre 
ville ikke vide hvilke tilbud og muligheder der er i Svendborg kommune hvis mødre rådgivningen ikke var 
der, jeg selv som er tilflytter fra Sjælland til Svendborg har stor glæde af tilbudet så jeg kunne få netværk og 
finde de ting Svendborg tilbyder og det ved jeg andre også har erfaringer med. Så hvis de laver 
nedskæringer her risikere mange kommende familier ikke at kunne få dette skønne tilbud, og på nogle 
punkter ville det komme til at koste kommunen mere end dette tilbud tilbyder.”



7

Bilag 2:
”Svendborg 08.04.2018

Høringssvar vedr. varslet beskæring af den kommunale bevilling til 
Mødrerådgivningen, Korsgade i Svendborg.

Gennem flere år, har vi frivillige, været en del af Mødrerådgivningens tilbud til unge mødre 
og deres helt små børn. Mødrerådgivningen er et sted for unge, sårbare og i flere tilfælde 
enlige mødre, som ofte  har erfaring med det sociale system.

En del af mødrerådgivningens tilbud er en ugentlig mødrecafé for mødre, som 
rådgivningens daglige leder henviser til. Da det er et populært tilbud, er der venteliste.

Vi afholder en Mødrecafé hver tirsdag fra kl ca. 15.45 til kl 18.30. Typisk er mødrene 
startet med at komme fra børnene er fra ca. 8 mdr., og de kan deltage i tilbuddet, til barnet 
fylder to år.
Vi indleder altid med et mellemmåltid og mulighed for en snak om det, der der rører sig. 
Mens en af de frivillige laver aftensmad, bliver der sunget, leget og snakket om stort og 
småt. Undertiden står nogle af de unge mødre for en del af maden. Alle deltager i 
borddækning og oprydning.
 
Det at vi spiser sammen giver læring og nye vaner, glæde og god kommunikation mellem 
børn og voksne. Vi ser, at de små børn trives med at sidde til bords med andre, de kender 
i et spisefællesskab, som de ikke har mulighed for i dagligdagen. Flere af ”vores mødre” 
har dannet deres egne små netværk, hvor de følges ad og støtter hinanden.
Efter maden får de små nattøj på og gøres klar til at komme ud ad døren og hjem i seng.

I Mødrecaféen har de unge mødre mulighed for samvær, dels med ligestillede og dels 
med gode voksne rollemodeller i trygge rammer, hvor de bliver mødt med respekt og 
diskretion – uden nogen form for registrering. I samværet er der  mulighed for at spejle sig 
i andres måde at tænke på og løse problemer på, at blive rost og rådet. Vi er fokuserede 
på at vise de unge god kommunikation og  spejling i forhold til børnene, og støtter dem i  
at være den voksne  som sætter rammerne i omsorg for barnet.

Vi har lyst til at være frivillige i Mødrecaféen fordi:

● det er meget vigtigt at have fokus på de unge mødre og deres nye situation, så de 
bliver bedre rustet til at klare dagligdagen.

● brugerne er glade for stedet og trygge ved at komme der.

● det er et ”ordentligt” sted i forhold til omgangsform, faglighed, tryghed og 
menneskelig varme.

Vi mener, at Svendborg Kommune fortsat har brug for et sted som Mødrerådgivningen, da 
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der ikke findes noget tilsvarende i Svendborg Kommune. I Mødrecaféen er vi frivillige med 
relevant uddannelsesbaggrund, og vi finder at udgifterne er meget begrænsede set i 
relation til kvaliteten i tilbuddet. De midler, Svendborg Kommune støtter med, er givet godt 
ud med henblik på netop disse unges fremtid.

Idet vi håber, at Mødrerådgivningen fortsat kan bestå som et tilbud i Svendborg Kommune:

Silja Kyndbo, pædagog og ergoterapeut.
tidligere ansat i Svendborg Kommune, Ergo- og fysioterapi til Børn og Unge.

Aase Svensson, specialklasselærer
tidligere ansat i Svendborg Kommune, tidl. Østre skole og Tåsingeskolen

Anne Pedersen , fritids- og talepædagog, samt psykomotoriklærer
tidligere ansat i Svendborg Kommune, PPR.

Bente Sanko, sygehjælper
tidligere ansat på Svendborg Sygehus, fødegang og barselsafsnit.”
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Bilag 3:

”Høringssvar Mødrerådgivningen.
I sparekataloget for Svendborg Kommune er der et punkt med besparelse på 300.000kr i 
Mødrerådgivningen. Hvis denne besparelse gennemføres kan det betyde at Mørdrerådgivningen 
må lukke. 

Mødrerådgivningens tilbud er mødregruppe for gravide , grupper for unge mødre, Mødrecafe og  
både individuel terapi og parterapi. Alt sammen tilbud der er målrettet såbare/unge gravide og 
sårbare/unge mødre/fædre. Alle tilbuddene er gratis at bruge. 

Såbarheden hos forældrene kan udspringe af mange faktorer. Det kan være vanskelige 
opvækstvilkår, forældre der rammes af fødselsdepression, problemer i parforholdet eller blot 
unge, der føler sig usikre ifht den opgave det er at blive forældre.

De udfordringer de møder kan være at skabe en god relation og en sikker tilknytning til deres 
barn. En sikker tilknytning har betydning for udvikling af barnets selvværd og vil præge barnet hele 
livet i retning mod at blive livsduelige voksne. 

I Mødrerådgivningen arbejder vi i mødregrupperne målrettet med relationsdannelse og at styrke 
tilknytningen. Vi fungerer som rollemodeller som de unge/sårbare gravide og unge/ sårbare 
mødre/fædre kan spejle sig i. Vi hjælper dem til at se barnets initiativ og handle adækvat på det. 
At lave følelsesmæssig afstemning kan være vanskeligt, hvis man ikke selv er blevet set og afstemt 
som lille barn.

De unge mødre giver ydtyk for at de er glade for at have et sted at mødes,  netværket, få mulighed 
for at få svar på nogle spørgsmål, at tale om ”det svære”, at få serveret frokost og blive holdt fast i 
aftaler.

De unge forældre der har problemer med i rygsækken der gør at det ikke er muligt for dem at 
skabe en sund relation til deres barn, kan henvises til terapeutiske samtaler. Her kigges på 
mors/fars egen historie og de får hjælp til at sortere – hvad kan de tage med sig fra egen barndom 
og hvad kan de lade ligge. Målet er at de bliver indrestyrede og i stand til at tro på sig selv og egne 
beslutninger. 

Det de unge har med sig kan være massiv omsorgssvigt, opvækst i familier med misbrug og/eller 
psykisk sygdom, seksuel overgreb, svære skilsmisseoplevelser, dødsfald  mm.

Der er undersøgelser der viser at der hos et barn der vokser op med en usikker eller 
desorganiseret tilknytning ses øget risiko for dårligt selvværd. Det kan medføre mistrivsel allerede 
tidligt. Det er typisk børn der ikke trives i skolen, det er unge der kommer ud i misbrug, unge der 
ikke får en uddannelse samt en øget forekomst af arbejdsløshed. 15-20 % af de danske børn kan 
betegnes som udsatte og med risiko for mistrivse. ( Samfundsvidenskabelig forskning i børn og 
unges trivsel, Jan. 2018)
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Psykoterapeutiske samtaler er også et tilbud til alle nybagte forældre i Svendborg Kommune, der 
lider af fødselsdepression. Fødselsdepression rammer ca. 10-14 % af nybagte mødre og ca. 7-10% 
af nybagte fædre i månederne efter en fødsel. ( Sv.Aa. Madsen, Rigshospitalet, 2017)

En ubehandlet fødselsdepression kan få store konsekvenser for både forældre og barn. Barnets 
udvikling kan blive påvirket, det kan resultere i tilknytningsforstyrrelser mellem forældre og barn. 
En tryg tilknytning er fundamentet for en optimal udvikling. 

Der findes ikke et tilbud i det etablerede system, der kan tilbyde det som Mødrerådgivningen gør. 
Den besparelse man vil opnå ved at beskære tilskuddet til Mødrerådgivningen står ikke i et 
rimeligt forhold til de menneskelige og økonomiske konsekvenser der vil vise sig. Uden denne 
indsats, er det vore vurdering, at flere børn og familier vil få brug for en mere indgribende indsats.

Medarbejdere i Mødrerådgivningen

Anne-Katrine Find Sørensen,Psykoterapeut

Kirsten Tornøe Iversen, Sundhedsplejerske

Connie Langberg Nielsen, Sundhedsplejerske”
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Bilag 4:
”Svendborg d 17. april 2018

Til Social- og Sundhedsudvalget ved. besparelsesforslag til budget 2019.

Som jordemoder på Mødrerådgivningen de seneste 8 år har jeg fulgt mange unge kvinder fra den første 
jordemoder konsultation til de slutter mødrecaféen, når deres børn er omkring 2 år gamle.

Jeg har mødt en del generte unge mennesker, der har været meget usikre på deres nye rolle som 
kommende forældre. En del har en manglende tillid til ’systemet’ og mangler måske også netværk hjemme. 
På Mødrerådgivningen bliver de langsomqt præstenteret for Socialrådgiveren som er en naturlig del af 
førmødregruppen. Socialrådgiveren står for mødregrupperne sammen med en Sundhedsplejerske efter 
fødslen. På den måde får de både et jævnaldrende netværk og vigtigt et tillidsforhold til nogen ’voksne’ de 
mærker forstår sig på netop dem og deres situation, så de på bedste vis kan vokse med den opgave det er 
at blive en kærlig og ansvarlig voksen for deres børn. Når de har født deres børn kommer de tilbage til 
trygge, kendte rammer. Får omsorg, frokost og gode råd og støtte til dem selv og deres børn. Ofte er de 
blevet så trygge i Mødrerådgivningens rammer at de tør starte et terapi forløb, hvor de kan blive endnu 
klogere på dem selv og på deres børns behov.  

Jeg kar fulgt Mødrerådgivningen i dens storhedstid, hvor der var mange flere tilbud og aktiviteter og jeg har 
også set mødrerådgivningen på et meget mere stramt budget, som i de sidste år. Det arbejde 
Socialrådgiveren, Sundhedsplejersken og de frivillige gør for de unge kvinder og familier er helt unikt og 
meget vigtigt. Det ville være så synd hvis stedet måtte lukke pga yderligere besparelser fra Svendborg 
kommune.

Hvor skulle de gå hen, de unge kvinder og mænd?

Hvor skulle kvinderne fra hele kommunen med efterfødselsreaktion gå hen ?

Nu skal alle nybagte fædre også screenes rutinemæssigt for efterfødselsreaktioner, hvem skal tage sig af 
dem hvis Mødrerådgivningen bliver nød til at lukke?

Jeg er sikker på, at det, ud over at være et fantastisk tilbud for unge kvinder, mænd og nybagte forældre 
med efterfødselsreaktioner, også på længere sigt er den bedste og billigste investering kommunen kan 
gøre; at bevare dette vel gennemprøvede hus med alle dens funktioner. Det ville være sådan en skam hvis 
stedet ikke kunne fortsætte. Mit håb er at det ikke bliver her I  kommer til at spare. 

Jordemoder Lea Johansen, graviditets konsultationer på Mødrerådgivningen og ved Svendborg Sygehus.

lea.johansen@rsyd.dk”

  



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Lone Mynster
Leder af Mødrerådgivningen M/K

Evt. generelle bemærkninger
Vedr. pkt. 4. Se venligst medsendte bilag

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

24. april 2018

Høringssvar vedr. konsekvens af besparelse for Mødrerådgivningen M/K

Mødrerådgivningen M/K er aktuelt på listen i Svendborg Kommunes sparekatalog. Der er 

foreslået en besparelse på 300.000,- kr. fra 2019. Hvis dette vedtages, bliver det en 

nedlægning af Mødrerådgivningen M/K, som vi kender den. Det er en besparelse på knap 

halvdelen af vores bevilling på ca. 800.000,- kr. pr år. 

Der er godt 200 forældre om året, som benytter et af vores tilbud i Mødrerådgivningen 

M/K. Særlig efterspurgt er Mødrerådgivningens terapeutiske tilbud om behandling af 

efterfødselsreaktioner. Målgruppen i Mødrerådgivningen M/K er overvejende sårbare unge 

forældre primært mødre samt gravide, som selv har været udsat for omsorgssvigt og 

mailto:lene.mortensen@svendborg.dk


traumer. 

Hvis Mødrerådgivningen M/K i Svendborg lukker, vil det medføre en række konsekvenser 

for denne gruppe samt deres børn. Mange af disse forældre vil videreudvikle svære 

følelsesmæssige vanskeligheder i form af angst, depressioner og som følge deraf misbrug 

og anden selvskadende adfærd. Dette vil gøre det vanskeligt at gennemføre uddannelse og 

opretholde ordinært arbejde. Det vil i særdeleshed gøre det yderst vanskeligt at skabe - og 

holde en tryg relation til deres børn, og dette vil indebære en overvejende risiko for, at den 

sociale arv videreføres, så næste generation udvikler følelsesmæssige problemer. Dette vil 

bl.a. vise sig i psykiske problemer, vold og misbrug hos disse børn, når de vokser op. 

På Mødrerådgivningen M/K har vi mulighed for at hjælpe kommende-  og eksisterende 

forældre, så dette undgås. Forudsætningen er naturligvis, at vores kommunale bevilling ikke 

reduceres.

I et økonomisk perspektiv er Mødrerådgivningen M/K et ”billigt” tilbud til en personkreds på 

ca. 200 personer pr. år (børnene er ikke medregnet). Med et kommunalt tilskud på ca. 

800.000,- kr. årligt koster det stort set det samme at drive Mødrerådgivningen M/K, som det 

koster pr. år at anbringe et enkelt barn uden for hjemmet. 

Dét som Svendborg Kommune ”får for pengene” er et veletableret tilbud, som har bestået i 

15 år. Hvor ansatte og frivillige arbejder på at hjælpe unge forældre ud af svære 

følelsesmæssige- og sociale problemstillinger, så forældrene bliver i stand til at tilbyde deres 

børn en tryg opvækst, så næste generation udvikler en sund personlighed, selvværd, 

empati, sunde grænser og en evne til at tage vare på sig selv. 

For yderligere oplysninger om Mødrerådgivningen M/K se vedhæftede Aktivitetsbeskrivelse i 

bilag 1.

De bedste hilsner

På bestyrelsens vegne:

Liv Dyrhauge-Klargaard Lone Mynster



Bestyrelsesformand Leder af Mødrerådgivningen M/K

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Anja Gadgaard og Tina Kjær, medarbejder repræsentanter i Svendborg 
Kommunale Tandpleje 

Evt. generelle bemærkninger
Som medarbejderrepræsentanter undre vi os over at vores forslag vedrørende, 
”hjemtagelse af Tandplejetilbud” ikke er at se i kataloget. Dette vedr. de 3-15 årige der 
benytter tandpleje tilbud nu. Denne kontrakt ser vi som en kan-opgave. Der står ikke i 
Sundhedsloven eller lov om Tandpleje, at der skal være en samarbejdsaftale med privat 
praksis.
Denne ordning tilbydes på landsplan kun i få kommuner. I forhold til Sundhedsstyrelsens 
indberetning på børn og unge tandpleje, ses det at der er bedre tandsundhed i de 
kommuner der udelukkende tilbyder kommunal tandpleje til børn. Vi ser tandpleje til 
børn og unge som et speciale. Derfor ser vi dette tilbud liggende i et regi med en stor 
børn-unge population.
I samarbejde med lokal-MED har tandplejen foreslået dette som en besparelse på 
500.000 kr.

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser
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9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 
Medarbejderrepræsentanterne i Tandplejen Svendborg Kommune har følgende 
kommentar til besparelsen tandpleje for særligt udsatte. Vi er klar over at kommunen står 
overfor en tvungen opgave med store besparelser i 2019.
Tandplejen har oplevet bedre trivsel, selvværd og færre sygeforløb. Samt mindsket 
misbrug blandt brugerne af dette tilbud. Af disse årsager oplever brugerne bedre 
mulighed i forhold til jobtilbud og job praktik. Vi har med stolthed været forgangs 
kommune på dette felt. Tilbuddet har været helt fantastisk også for os som personale, da 
vi har været med til at gøre en afgørende forskel i disse menneskers liv. Der forefindes en 
rapport over tilbuddet for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg kommune.
”Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune” se 
rapport af Overtandlæge, adjungeret lektor, ph.d. Børge Hede.

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Samlet medarbejdergruppe i Sundhedshus Svendborg

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud
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Borgere med mange konkurrerende problematikker (fx ensomhed, psykisk 
sygdom, misbrug mm) kan have svært ved at indgå på holdbaserede tilbud. Disse 
borgere er samtidig de mest udsatte. De har brug for en individuel, 
helhedsorienteret tilgang, hvor ovennævnte problematikker også tages hånd om, 
for at et rygestop kan lykkes. At fjerne muligheden for individuelle rygestopforløb 
vil derfor medføre øget ulighed i sundhed.

Hvis de borgere der er udfordret eller ikke ønsker holdtilbud skal deltage på 
gruppeforløb, vil det samtidig have negativ betydning for de øvrige deltagere på 
holdet i form af påvirket holddynamik samt evt. øget frafald. Dette vil have en 
negativ effekt på antallet af borgere som stopper med at ryge, og dermed 
også på sundhedstilstanden. 

Borgere med behov for tolkebistand kan ikke indgå på et holdtilbud og vil derfor 
ligeledes blive påvirket af en eventuel besparelse.

Den samlede konsekvens af dette kan blive øget sygdom og mortalitet samt 
negativ effekt rent sundhedsøkonomisk.

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge
Til trods for skærpede regler på skoler og institutioner, begynder 40 unge under 18 år hver 
dag at ryge på landsplan. Der er brug for koordinerede forebyggende indsatser i tæt 
samarbejde med skoler og institutioner.
Ved at fjerne de forebyggende rygestartindsatser risikerer vi at der dagligt vil komme flere 
unge rygere i Svendborg.

Skoler og institutioner har brug for at lave koordinerede forebyggende indsatser og 
indsatser til unge der allerede er begyndt at ryge. Dette bør foregå i samarbejde med 
rygestopkonsulenter. 

Hvis de unge der allerede er begyndt at ryge ikke får hjælp til et ønsket rygestop, kan det 
betyde at de er med til at få endnu flere unge til at ryge, hvilket kan have store 
konsekvenser i forhold til folkesundheden.

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset

Vi forudser følgende konsekvenser ved besparelse på brobygger funktionen, der aktuelt 
varetages af en uddannet pædagog i en flexjobs stilling på 11 timer/uge:

- For borgere med kræft, diabetes, hjerte-kar sygdomme og KOL med høj grad af co-
morbiditet:

 Ingen individuel brobygningsforløb til de mest sårbare borgere og deres 
pårørende, der i høj grad har behov for mere håndholdte forløb. 
(Jævnfør Sundhedsstyrelsens Anbefalinger - forebyggelsestilbud til borgere 
            med kronisk sygdom(s.36), hvor det anbefales at organiseringen bør 
tilpasses  

            målgruppens behov for at mindske barrierer mhp. at øge borgerens livsvarige
            forandringer.)
            Manglende mulighed for individuelle brobygningsforløb vil bidrage til at øge 
uligheden i sundhed.          

 Risiko for yderligere tab af borgernes funktionsevne ved mangel på støtte i forhold 



til fastholdelse af livsstilsændringer. Det kan betyde gentagne forløb i 
Sundhedshuset eller andre steder i sundhedssystemet, hvilket indlysende set både  
fra et menneskeligt perspektiv og et samfundsøkonomisk perspektiv er 
uhensigtsmæssigt. 
Ovenstående vil bidrage til at øge uligheden i sundhed.

- For Sundhedshuset og udviklingsarbejdet i forhold til interne som eksterne 
samarbejdspartnere:

 Mistet overblik over mulige samarbejdspartnere i kommunen (fx 
foreningslivet) og dermed mistede muligheder for brobygning/udslusning

 Manglende fastholdelse og udvikling af nuværende og fremtidige, 
potentielle samarbejdspartnere. 

Eksempelvis var brobygger primus motor ift. at etablere Koret ”Kolorit” i samarbejde med 
Astma og Allergiforbundet og det samarbejde har bidraget til at nye aktiviteter er udviklet i 
samarbejde mellem patientforeningen og Sundhedshuset. Koret ”Kolorit” har stor og 
stigende tilgang og har vist sig at løfte borgerne både fysisk, mentalt og socialt. ”Kolorit” 
koret er for mennesker med vejrtrækningsproblemer af enhver art, hvor sang kan være en 
sund og berigende måde at træne sine lunger på.

 Set med perspektiv på den individuelle, differentierede tilgang til mennesker 
med kronisk sygdom, vurderer Sundhedshusets medarbejdere, at denne 
besparelse for Sundhedshuset vil have størst negativ konsekvens for vores 
målgruppe. Dette underbygges yderligere med at brobyggeren i 
Sundhedshuset har en baggrund som pædagog og dermed i høj grad bidrager 
til et bredere syn på sundhed og mennesker med en kronisk sygdom.    

19.



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019

Høringsperiode: 11.-30. april 2018

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til:
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019”

Høringssvar afgivet af
Sundhedsplejersker ansat i Svendborg Kommune:
Helle Bau
Kirsten Tornøe Iversen
Charlotte Rasmussen
Dorte Røgild
Jette Bonde Schaarup
Lise Dichmann Christoffersen
Camilla Friis van’t Veen
Anja Jakobsen
Connie Langberg Nielsen

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov)

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen
Høringssvar fra sundhedsplejersker ansat i Svendborg Kommune
I sparekataloget for Svendborg Kommune er der et punkt med besparelse på 300.000kr i 
Mødrerådgivningen. Vi kan frygte, at kan betyde at Mødrerådgivningen ikke vil overleve 
eller stå tilbage med et stærkt reduceret tilbud. 
Vi ønsker at gøre opmærksom på følgende konsekvenser ved at gennemføre denne 
besparelse:

1. Vi har så ikke længere noget sted at henvise forældre med fødselsdepression. 
I Svendborg Kommune Sundhedspleje tilbydes alle nybagte forældre EPDS 
screening for fødselsdepression 8 uger efter fødslen. Giver screeningen mistanke 
om fødselsdepression kan vi henvise moren/faren til psykoterapeutisk behandling 
i Mødrerådgivningen. Dette tilbud har fungeret siden 2007. Det er et anerkendt og 
meget brugt tilbud. 
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Undersøgelser viser at psykoterapi er en effektiv behandling af 
fødselsdepressioner ( 2009 Center for Folkesundhed) Indsatsen mindsker 
fødselsdepressionen og den ramte forælder kan indgå i en mere positiv 
forælder/barn relation. 
Ca. 10-14 % af nybagte mødre og ca. 7-10% af nybagte fædre rammes af 
fødselsdepression i månederne efter en fødsel. ( Sv.Aa. Madsen, Rigshospitalet, 
2017)
En ubehandlet fødselsdepression kan få store konsekvenser for både forældre og 
barn. Barnets udvikling kan blive påvirket, det kan resultere i 
tilknytningsforstyrrelser mellem forældre og barn. En tryg tilknytning er 
fundamentet for en optimal udvikling. Det kan påvirke barnets trivsel resten af 
livet. 
Risikoen for parforholdsproblemer, der kan resultere i en skilsmisse, stiger.  
Familien bliver mere sårbar, idet en fødselsdepression fordobler risikoen for at 
udvikle en en ny depression i løbet af den næste femårsperiode.(SFI, 2007)

2. Der vil ikke være tilbud om gravid/mødregruppe til unge/sårbare gravide og 
unge/sårbare mødre
I Sundhedsplejen i Svendborg har vi siden 2006 kunnet henvise unge mødre til 
mødregruppe i Mødrerådgivningen. Et gruppeforløb mødre og børn kan deltage i, 
til barnet skal ud i pasning. De kommer 1 gang om ugen, 2½ time. 
Vi oplever der er et behov for et særligt tilbud til de unge/sårbare gravide/mødre, 
der af forskellige årsager, ikke kan profitere af FIV, fødsels og 
forældreforberedelse, det almene gruppetilbud til 1.gangsforældre, som 
Sundhedsplejen tilbyder. De har vanskeligt ved at identificere sig med de andre 
deltagere i denne gruppe. De er ofte meget unge, har forskellige udfordringer med 
sig der gør, at de let føler sig forkerte, udenfor og ikke har følelsen af at høre til.  
Når man er ung gravid/mor har man ikke altid så mange at spejle sig i. Ens 
veninder der ikke har børn, er at andet sted i livet. I mødregruppen i 
Mødrerådgivningen møder de andre unge ”i samme båd”. Det giver tryghed og 
kan være netværksskabende. Der er en socialrådgiver og en sundhedsplejerske der 
er gennemgående i gruppeforløbet, de giver den opmærksomhed og det nærvær 
der er nødvendigt for at den unge mor kan føle sig tilpas, have tillid og bruge 
fagpersonerne som rollemodeller. Det bidrager til at mødrene kan udvikle gode 
relationer til deres børn. Fagpersonerne kan være opmærksomme på, hvordan 
mor/barn forholdet udvikler sig og intervenere ved behov. En del af mødrene 
henvises til psykoterapeutisk samtaleforløb og får her mulighed for at ændre på 
nogle uhensigtsmæssige mønstre, der kan besværliggøre at blive mor. En tidlig 
indsats der kan være med til at skabe mødre med større selvværd og børn i god 
trivsel.
 

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre

6. Kronikerindsats for børn og unge

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser



9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien

10. Tandpleje til særligt udsatte 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness

15. Tilpasning af rygestoptilbud

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset



Svendborg Kommune – Social- og Sundsudvalget 
Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2019 

 

Høringsperiode: 11.-30. april 2018 

Høringssvar sendes senest 30. april 2018 til: 
 lene.mortensen@svendborg.dk mrk. ”Høring – Budget 2019” 

 

Høringssvar afgivet af 
Ulla Lisborg Krake  

 

Evt. generelle bemærkninger 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

 

REDUKTIONSFORSLAG – SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET 
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag (udfyldes efter behov) 

1. Reduktion § 18 pulje – støtte til frivilligt socialt arbejde generelt 
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov 

2. Ophør af pulje for forebyggelse af ensomhed for ældre og socialt udsatte 
 

3. Ophør af pulje for sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer 
 

4. Reduktion af tilskuddet til Mødrerådgivningen 
 

5. Sundhedsløftet – tværgående koordinering af ernæringsvejledning til ældre 
 

6. Kronikerindsats for børn og unge 
 

7. Ophør med forebyggende indsats til 3-årige 
 

8. Ophør med helbredsundersøgelse og sundhedssamtale med 6.klasser 
 

9. Forebyggelse af livsstilssygdomme og kronikerindsats i socialpsykiatrien 
 

10. Tandpleje til særligt udsatte  
 

11. Nedsættelse af kursusbudgettet i tandplejen 
 

12. Administrativ driftsbesparelse i tandplejen 
 

13. Reduktion i holdtræning under genoptræning 
 

14. Opsigelse af aftale med SOLO fitness 
 



15. Tilpasning af rygestoptilbud 
 

16. Ophør af Sundhedshusets rygeindsatser for unge 
 

17. Omlægning af inventarbudget i Sundhedshuset 
 

18. Brobyggerfunktion i Sundhedshuset 
 
Brobyggerfunktionen er en pædagogisk indsats på 11 timer ugentligt, som tog sin begyndelse i 
marts 2015 og siden har taget form i takt med udviklingen af ”Mit liv”- indsatsen. Der er trådt nye 
stier, indvundet nyt land, praksis har været afprøvet og justeret, og funktionen er nu en naturlig 
del af indsatsen. 
 
”Mit liv”- indsatsen er et tilbud til mennesker med en eller flere af følgende kroniske lidelser: 
diabetes, kræft, KOL og/eller hjertesygdom. Hovedopgaven for Brobyggeren er at følge og afprøve 
forskellige tilbud i frivilligregi med de særligt sårbare borgere. Afsættet er at støtte borgeren til 
selvindsigt og handling mod en hverdag med samvær og aktiviteter, afpasset den konkrete borger. 
Dette kombineres med etablering og udvikling af samarbejde samt en overordnet brobygning 
mellem kommunale tilbud og frivillige foreninger, hvor nye tiltag etableres og relationen i 
samarbejdet styrkes.  
Brobyggeren har en central rolle i at afdække behov for borgeren, skabe overblik og koordinere 
tilbud fra de frivillige organisationer og lokale foreninger. Funktionen er helt central for udvikling 
og fastholdelse af kontakten med disse. 
 
Et eksempel er et kor for borgere med kronisk lungelidelse, hvor ide og forarbejde sker på 
Brobyggerens foranledning. Koret drives nu af Astma & Allergiforbundet og er et tilbud til de 
borgere, der efter endt træning i kommunalt regi har mulighed for at fastholde deres 
funktionsniveau via lungetræning, der giver smil på læben. Koret er nu blevet så stor en succes 
med 30 mellemmer, at endnu et starter op i nærmeste fremtid. Derudover har det gode 
samarbejde med Astma & Allergiforbundets betydet endnu et tiltag for denne målgruppe om 
fysisk træning i Sundhedshuset.  
 
Brobyggeren er uddannet pædagog og har dermed en anden fagkompetence i huset end de øvrige 
sundhedsfaglige grupper. Det har en betydning for den tværfaglige sparring, men også for mødet 
med borgeren. Det kan til tider bane nye veje og handlemønstre, hvor fokus ikke er på 
sygdommen, men på at skabe en bedre hverdag. 
Opgaven er her at motivere, vejlede og støtte borgeren til at finde det rigtige tilbud med en tryg 
overgang fra kommunens tilbud til foreninger, hvor det er vigtigt at anerkende, at livskvalitet er 
en subjektiv størrelse.  
 
Et eksempel er en kvinde/XX med anden etnisk baggrund, en kronik sygdom er tilknyttet 
indsatsen. XX møder ikke altid til den aftalte træning. I samtalen mellem XX og Brobygger 
fortæller hun, at hun føler sig trist og ensom. Derfor aftales de, at Brobygger vil forsøge at finde 
en netværksgruppe, hvor der forgår forskellige aktiviteter. Brobygger aftaler møde med den 
ansvarlige for netværksgruppen og XX. Efter mødet aftales et forløb, hvor Brobygger - med 
langsom tilbagetrækning - fortsætter sit arbejde med at motivere og bakke op om målet om en 
bedre hverdag i det hele taget.  
Kvindens barrierer for ikke at kunne fastholdes i indsatsens tilbud kan skyldes, at hun føler sig 
ensom og utilstrækkelig. Barrieren skyldes ikke hendes sygdom, men er en hindring for at få 
glæde af det kommunale tilbud og for arbejdet mod en bedre hverdag. 



 
Konsekvenser ved nedlæggelse af brobyggerfunktionen er: 
 
- At særlig sårbare borgere ikke længere kan tilbydes individuel støtte i overgangen mellem 

kommunens tilbud og tilbud fra foreninger og frivillige organisationer. Det kan resultere i 
genhenvisninger og genindlæggelser.  
 

- At det direkte samarbejdet til de frivillige foreninger om tilbud til den enkelte borger vil blive 
mere tilfældigt, samtidig med at udviklingen og vedligeholdelse af relationen til foreningsregi 
vil blive væsentligt forringet. 

 
Slutteligt vil jeg fremhæve, at der ikke er tale om en deltidsstilling som nævnt i 
besparelsesforslaget. Brobygger er en fleksjobstilling, som er en ansættelse på særlige vilkår 
grundet sygdom/handicap med en konstatering af en varig og væsentlig funktionsbegrænsning.  
Den nævnte besparelse vil således ikke være en reel besparelse for Svendborg Kommune, da man 
i stedet påfører arbejdsmarkedsområdet i samme direktørområdet en merudgift i form af 
omkostninger til ledighedsydelse med lavere statsrefusion end nuværende fleksløntilskud. 
Desuden manglende skatteindtægter fra lønindkomsten i fleksjob. 
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