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Høringssvar vedr. omlægning af Børnecenter København (sags-nr. 2016-0046528) 
 
Fysio- og ergoterapeuterne i Børnecenter København benytter hermed muligheden for at afgive høringssvar 
vedrørende forslag til omlægning af Børnecenter København (BCK).  
 
Det er fysio- og ergoterapeuterne i BCK’s overbevisning, at en forankring af alle BUF’s terapeuter under 
samme enhed og under en fysio- og ergoterapeutfaglig leder sikrer Københavns Kommune den mest 
ensartede, effektive og kvalificerede ydelse, såvel på almenområdet som specialområdet.  

Ydermere ser vi det nødvendigt med en væsentlig opnormering på fysio- og ergoterapi, såfremt ønsket 
om en berigelse i det allerede eksisterende samlede tværfaglige supportteam på almenområdet skal 
imødekommes, uden at fratage børnene på specialområdet den nødvendige fysio- og ergoterapeutiske 
support. 

I fysio- og ergoterapeutgruppen i BCK ser vi generelt positivt på ønsket om at opstarte fysio- og 
ergoterapikapacitet i områderne. Det gør vi ud fra tanken om berigelse i det allerede eksisterende samlede 
tværfaglige supportteam, samt som led i den tidlige forebyggende indsats i almenmiljøet. Vi mener, at vi 
som faggrupper, har meget at byde på her.  

Dog vil vi i det følgende belyse de væsentligste udfordringer vi ser i sagsfremstillingen ”Omlægning af 
Børnecenter København” vedr. 

1. Opretholdelse og udvikling af specialviden 
2. Opretholdelse af serviceniveau på specialområdet 
3. Sikring af ensartet tilbud til kommunens børn 

Ad.1) 
Et tæt fagligt netværk og adgang til sparring er essentielt, for at opbygge, udvikle og bibeholde 
specialviden. Forvaltningens hensigt med omlægning af BCK er, at den eksisterende faglige ekspertise bliver 
mere tilgængelig for almenmiljøet. Vores bekymring er, at den faglige ekspertise udvandes, hvis man 
sender en lille gruppe af BCK’s fagpersoner ud i områderne, da det vil være sværere for dem at opsøge ny 
viden, dyrke og udvikle det monofaglige element (som er grundlaget for at kunne arbejde tværfagligt) og 
have let adgang til faglig sparring. Vores bekymring er, at ekspertisen og specialiseringen ikke vil kunne 
opretholdes. 
 

Den fysio- og ergoterapeutressource som man påtænker at lægge ud i områderne er meget begrænset. 
Faktisk så begrænset, at det måske svarer til én fysioterapeut eller ergoterapeut i hvert område.  Den 
faglige ekspertise vil blive enormt afhængig af den enkelte, der varetager stillingen og niveauet af 
supporten vil blive særdeles personafhængigt. I dag er vi en stor samlet fysio- og ergoterapeutgruppe i BCK. 
Her er der skabt rammer for faglig sparring og vidensdeling. Vores nuværende organisering gør, at 
gruppens forskellige specialkompetencer er let tilgængelige og tydelige. Vi opkvalificerer hinanden internt 
med de eksisterende kompetencer i gruppen, men køber også kursusholdere udefra, som kommer ind og 
opkvalificerer os som gruppe, hvilket sikrer os en ensartet referenceramme.  
Hvordan vil man sikre denne kompetenceudvikling og opretholdelse af specialviden i områderne med det 
fremlagte forslag til omlægning af BCK? 
 
Ad. 2) 
Fysio- og ergoterapeuter i BCK arbejder efter folkeskoleloven, sundhedsloven og serviceloven på de 
forskellige specialskoler og -institutioner. Ud over at yde support har vi også en væsentlig træningsopgave. 
Der er en stigende efterspørgsel efter fysio- og ergoterapi på specialområdet og vi løber stærkt for at 
dække dette behov. I dag prioriterer vi meget skarpt i, hvilke børn, der har størst behov for vores ydelse og 
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det gør vi på tværs af byen. Fysio- og ergoterapeuter er en meget begrænset ressource på de skoler, hvis 
support man tænker at lægge ud i områderne. Vi har meget begrænset tid til reel træning, da vi oplever, at 
vores tid bruges mest effektivt ved at yde råd og vejledning til personerne omkring barnet og vi oplever, at 
ventelisterne og indstillinger til fysio- og ergoterapeutisk support stiger.  

Hvis vi skal ud i områderne og man forventer en ”berigelse i det eksisterende tværfaglige supportteam”, 
hvordan vil man så undgå, at det går ud over serviceniveauet på specialområdet? Nogle børn har så svære 
handicaps, at deres behov ikke kan tilgodeses i almenmiljøet, og til dem skal der være gode og relevante 
specialiserede tilbud. BCK er en vigtig del af det specialiserede tilbud og skærer man ned på det, vil det gå 
direkte ud over børn med særlige behov og deres pårørende. Skal fysio- og ergoterapeuter i Københavns 
Kommune varetage en ny opgave, som det fremgår i sagsfremstillingen, vil det kræve en opnormering, da 
kommunen, efter vores opfattelse, ellers ikke kan leve op til de forpligtelser, der er for børn med specifikke 
træningsbehov. 

Ad. 3) 
Jf. bilag 1 ”Omlægning af Børnecenter København” bliver ensartethed fremhævet som en prioritet. 
Ensartethed i tilbud via én indgang til træning er netop dét, der i dag sikres ved at have fysio- og 
ergoterapeuterne i samme enhed. Herved har Københavns Kommune mulighed for levere ens service for 
alle børn på tværs af byen samt undgå, at børn der overgår fra en træningsparagraf til en anden skal skifte 
terapeut og træningslokalitet. Da vi samarbejder med andre forvaltninger ift. specifikke lovgivninger, ser vi 
det desuden fuldstændig grundlæggende, at forblive en samlet enhed under én ledelse for at bevare 
koordineringen med disse instanser. Sådan bevares styrken af vores support bedst og ensartetheden sikres. 
Hvordan vil man sikre ensartethed i tilbud, hvis fysio- og ergoterapeuterne bliver organiseret under fem 
forskellige ledelser i områderne med forskellige prioriteringer af opgaverne? 
 
Afslutning 
Fysio- og ergoterapeuter er en lille faggruppe sammenlignet med de øvrige faggrupper i Børne- og 
Ungdomsforvaltningen. BCK vil gerne agere tværfagligt og give support i områderne, så kommunen kan 
levere en kvalificeret ydelse ude hos barnet, der skal inkluderes i almenområdet. For at kunne levere en 
kvalificeret indsats i en tværfaglig kontekst, kræver det en stærk fysio- og ergoterapeutfaglighed. En stærk 
faglighed styrkes ved, at vi er samlet i én enhed, under en fysio- og ergoterapeutfaglig leder. Samlingen i 
BCK er også årsagen til, at Københavns Kommune i dag kan tiltrække kvalificerede fysio- og ergoterapeuter 
og har en lav personaleomsætning. Ydermere giver en samlet fysio- og ergoterapeutgruppe øget 
fleksibilitet, der gør det nemt at finde den rette kvalitetsmæssige ressource til en given opgave på tværs af 
byen.  

Set i lyset af, at fysio- og ergoterapeuterne i BCK pt. er uden faglig leder, samt at fysio- og ergoterapi ikke 
eksisterer i områderne i Københavns Kommune i dag og der derfor ikke sidder fagpersoner med det 
fornødne indgående kendskab til vores fagområde, byder vi, medarbejderne, os meget gerne ind som en 
tæt og aktiv samarbejdspartner i de indledende og eksisterende tanker og drøftelser omkring opbygning af 
fysio- og ergoterapeutkapacitet i områderne. Vi står meget gerne til rådighed for yderligere information og 
drøftelse – og vi ser frem til at blive inviteret ind i en nærmere dialog. Vi vil foreslå, at man udvikler 
modellen med at være centralt organiseret og decentralt arbejdende, således at man udnytter 
ressourcerne bedst muligt, opretholder et specialiseret fagligt miljø og samtidig udnytter 
nærhedsprincippet ved at være lokalt forankret i det daglige arbejde. 

Med venlig hilsen 
 
Fysio- og ergoterapeuterne i Børnecenter København 
(Kontakt: Marie Posborg Bjørn, fysioterapeut og tillidsrepræsentant, mail: b06q@buf.kk.dk, tlf. 27251839) 
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