HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Institution / afdeling / råd
Skema nr.

Børn og familie/ Børnesundhed

1. Hvem afgiver du svar som:
Skriv her på vegne af hvem du afgiver høringssvar, f.eks. brugerbestyrelse, MED-udvalg eller
lign.
For Børnesundhed

2. Dato for formulering af høringssvar:
Angiv her datoen for afholdelse af møde vedrørende høringssvaret
Den 13 september 2018 blev der afholdt ekstraordinært Center MED for børn og familie.
Forslaget til teknisk budget tilpasning for Børnesundhed blev gennemgået.

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Beskrive på hvilke områder ovennævnte er høringsberettiget på, f.eks. dagtilbudsområdet,
ældreområdet mv.
Jeg er TR i Børnesundhed

4. Resumé
Oprids i kort form, hvilke dele af budgetforslaget høringssvaret vedrører, herunder angivelse af
navn eller nummer på det/de relevante budgetskema(er)
Teknisk budgettilpasning 2019-2022 for Børnesundhed.
Funktionsområde 04.62.85 og 04.62.89

5. Høringssvaret
Her angiver i, de høringssvar i har til budget 2019-2022

Høringssvar vedrørende teknisk budgettilpasning 2019- 2022 for Børnesundhed
Der er stillet forslag om at Børnesundhed skal hvert år afgive 400.00 kr. Det er fordelt
på 191.000 kr. fra sundhedsplejen og 209.000 kr. fra tandplejen
•
Beregningen skulle være foretaget på baggrund af en demografisk negativ
udvikling dvs. et faldende børnetal.
•
Fødselstallet har i 2015 og 2016 været nogenlunde stabilt på omkring 225
fødsler. I 2017 faldt fødselstallet til 210 og prognosen for 2018 er, at den igen stigende
til 221 fødsler.

Derfor stiller Børnesundhed spørgsmålstegn ved beregningen om faldende antal fødsler
Børnesundhed ser samtidig med stor bekymring på det negative resultat, en besparelse
måtte medføre.
Børnesundhed indsats er at tilse børn i alderen 0-17 år og denne indsats bør prioriteres
højt, da det kan forebygge mange problematikker, som senere vil være
omkostningsfuldt at rette op på.
•
I Sundhedsloven § 120-126 beskrives bestemmelserne for forebyggende
sundhedsydelser børn og unge. Sundhedsstyrelsen har ud fra Sundhedsloven udformet
anbefalinger, som vi desværre ikke kan følge pga. manglende ressourcer.
•
Antallet af vores besøg ligger under anbefalingerne og bla. er barselsbesøget
fjernet på baggrund af en politisk beslutning. Barselsbesøget er med til at sikre en god
amme start og dermed forhindre genindlæggelser pga. dehydrering.
•
Sundhedsstyrelsen har ligeledes anbefalinger for skoleområdet, som vi
desværre ej heller kan følge. På baggrund af en politisk beslutning, er det bestemt, at
sundhedsplejen ikke giver pubertets undervisning og seksualundervisning. Det er ellers
et nødvendigt tiltag for den seksuelle sundhed blandt unge i Odsherred kommune.
•
Derudover er der sket en stigning i antallet af overvægtige børn. Hver 3 barn er
overvægtig i Odsherred kommune.
•
Sundhedsplejen tilbyder de sårbare familier behovsbesøg, hvilket oftere
forebygger yderligere tiltag. Når der er brug for tiltag, er det som regel sundhedsplejen,
som er bindeled til tværfaglige samarbejdspartnere.
•
Det tværfaglige samarbejde kan medføre forebyggende indsatser fremfor
senere langvarige indsatser overfor børn der mistrives.
•
Derudover yder sundhedsplejen konsulentfunktion i alle daginstitutioner. Det
er både tilsyn og samtaler med de enkelte familier
•
Tandplejen udfører hjemmebesøg, har undervisning i dagpleje, institutioner og
i skoler til at forebygge og sundhedsfremme det enkeltes barn tænder
•
Derudover bliver børn udredt med hensyn til tandregulering. Det er uvist hvor
mange reguleringer der skal til, således kan tallet ændre sig fra år til år, dermed også
stige. Et barns regulering koster ca. 35.000 kr.
6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
I samarbejde med og på vegne af Børnesundhed, Lone Frederiksen, TR

Dato
19/9-18

