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1. oktober 2021

Høringssvar budget 2022-25
Vedr. SUOC ÆSU01 Digital booking og selvindtjekning i tandplejen
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at selvindtjekning og digital tidsbestilling (BorgerVendt
Løsning – BVL) ikke kan implementeres med 100% gennemslagskraft. Dels fordi nogle
borgere ikke kan anvende digitale løsninger og dels fordi der skal være hjælp for borgeren
ved akut opståede problemstillinger.
Det vil heller ikke være alle ydelser, der er velegnet til, at borgeren selv kan booke tid.
For at løsningen kan fungere optimalt kræves supplement med et Callcenter i Tandplejen
(som det f.eks. kendes fra Roskilde). For nuværende er Tandplejen fordelt på 3 fysiske
enheder som alle 3 har egen reception, der kræver bemanding. En BVL vil derfor ikke alene
give anledning til samlet frigivelse af ressourcer, medmindre der også samtidig bliver
suppleret med indførelse af en fast daglig be- og afgrænset telefontid. F.eks. telefontid fra
08.00-10.00 og 13.00-15.00. Betydende at telefonisk adgang og mulighed for akut hjælp
bliver begrænset.
Der er i budgetforslaget heller ikke taget højde for befolkningstilvæksten i kommunen, der
allerede har betydet en stigning i antallet af Tandplejens brugere. For nuværende har
Tandplejen med sine 35 fuldtidsansatte, 3 fysiske enheder og i alt 17 tandlægestole, en
lovbunden forpligtelse for i alt 11.813 borgere i kommunen. Tallet indeholder gruppen af børn
og unge fra 0-18 år, samt voksne i Omsorgs-, Special- og Socialtandplejen. Tandplejens
kapacitet er allerede nu i 2021 for lille, og må forventes at blive yderligere udfordret i løbet af
de næste år. En effektivisering i form af en besparelse i kr. 394.000 p.a. synes derfor
fuldstændig urealistisk. Mere meningsfyldt vil det være at betragte effektiviseringen som en
mulighed for at omfordele de i forvejen for få ressourcer.
Vedr. SUOC TVÆR01 Rammereduktion på 1 pct.
Som beskrevet ovenfor er Tandplejen allerede nu i 2021 udfordret, på den eksisterende
kapacitet og fortsatte befolkningstilvækst. Når det gælder lovgivningen på området, er
udfordringen særligt i forhold til overholdelse af indkaldeintervaller og behovstandpleje til
ressourcesvage borgere.
En reduktion af budgettet på 1% p.a. vil naturligt betyde en yderligere reduktion af
serviceniveauet med risiko for at lovgivningen ikke længere kan overholdes. En afledt
konsekvens må også forventes, når det gælder rekruttering og fastholdelse af fagligt dygtige
medarbejdere.
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