
PRESSEMEDDELELSE  
 

Sundhedsreformen skaber usikkerhed på handicapområdet  
 
Mens regeringens udspil til en sundhedsreform generelt lægger op til centralisering, går 
det den stik modsatte vej med indsatsen for mennesker med alvorlige og komplekse 
handicap, særligt udsatte børn og unge samt mennesker med svære psykiatriske lidelser. 
Her skal kommunerne overtage de højt specialiserede tilbud, der i dag ligger i regionerne.  
 
– Jeg er bekymret for, hvad det kan betyde for fagligheden på området. Da amterne blev 
nedlagt efter strukturreformen i 2007, oplevede vi desværre, at nogle af de specielle tilbud, 
der dengang overgik til kommunerne, blev klemt på økonomi og ressourcer, siger Hanne 
Ellegaard, kredsformand for Socialpædagogerne Lillebælt.  
 
I oplægget til sundhedsreformen lover regeringen effektiviseringer for 2 milliarder kr. og 
ekstra 6 milliarder kroner, der skal bidrage til at give hele sundhedsområdet et løft.  
 
– Det vil jeg se, før jeg tror det. Selve den store omlægning vil formentlig sluge mange af 
pengene, og hvor mange af de lovede ekstra ressourcer vil tilgå det specialiserede 
socialområde? De seneste mange år har vi stort set ikke oplevet andet end besparelser og 
forringelser med et stadigt stigende pres på både de berørte borgere og de ansatte til 
følge. Nu skal kommunerne – hvis økonomi i forvejen er hårdt presset – overtage hele 
området. Hvordan skal vi tro på, at en regering, der gennem mange år har holdt 
kommunerne i en stram økonomisk skruestik, pludselig skulle lave om på det, spørger 
Hanne Ellegaard.  
 
– Naturligvis vil vi presse på, for at løfterne om ekstra ressourcer indfries, ligesom vi vil 
være optaget af, at vigtig viden og erfaring ikke går tabt, når omlægningerne ruller ind over 
vores område. Desuden vil vi have fokus på, at de cirka 500 af vores medlemmer, der i dag 
arbejder i de regionale tilbud, ikke får forringet deres forhold, og at de fortsat får mulighed 
for at yde en socialpædagogisk indsats med fagligheden i højsædet, slutter Hanne 
Ellegaard.  
 
For yderligere kommentarer – kontakt kredsformand Hanne Ellegaard på tlf. 40 86 68 54. 
 
 
Socialpædagogerne Lillebælt dækker samtlige kommuner på Fyn samt Langeland, Ærø  
Vejle og Fredericia, i alt 12 kommuner.  
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