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INDLEDNING 
Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på 

såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde 

en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en 

udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden 

arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter 

grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et 

øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsatser er henover de 

seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, 

forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange 

 

Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem 

målgruppeudvikling og behov for nye tilbud og opnormering af antal pladser. Indbygget i de nye strategier er 

således større vægt på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis de får den rette 

støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes 

størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune. 

Udviklingsstrategien for 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og 

er gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. 

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder fra Udviklingsstrategi for det 

specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale for 2015. Styringsaftalen for 2015 vil først 

foreligge i slutningen af 20141. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 

samt tilhørende bilag (bilag 1-7) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside 

www.rammeaftale-h.dk.  

TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 
Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 20152 er: 

 De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen 

o Højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at tilbuddet 

kan drives rentabelt og med høj faglighed.  

o Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, hvor tilbuddets eksistens er 

nødvendig for selvforsyning i regionen, og hvor målgruppens behov ikke kan varetages af 

andre tilbud i regionen. 

 Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.3  

Der er i hovedstadsregionen særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af 

Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover er der opstillet 

fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe med, at de mest specialiserede kompetencer 

bevares og udvikles i regionen. 

 

BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDE 
Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for særlig 

koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. 

Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, eller andre 

indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. 

                                                                 
1 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om 
rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet. 
2
 Afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien blev besluttet mellem hovedstadsregionens kommuner og Region 

Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011. 
3
 Jf. Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om 

rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet. 
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Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser inden for målgrupperne og tilbudstyperne på det 

specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi4. De 

væsentligste konklusioner er følgende: 

 På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler 

og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller 

pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015. 

 Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling i 

målgruppernes størrelse på det specialiserede socialområde og specialundervisning.  

 Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion og 

hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet. 

 Kommunerne har stort fokus på styring, effektiv drift og metodeudvikling i den faglige indsats. 

 Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger og afvigelser fra den generelle 

udviklingstendens er dog med til at understrege, at der i 2015 fortsat er behov for styring og fælles 

koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering  af 

specialiserede social- og undervisningstilbud. 

Væsentlige udviklingstendenser i målgrupperne: 

 En væsentlig andel af kommunerne i hovedstadsregionen forventer en stigning i antallet af borgere 

inden for målgrupperne voksne med stofmisbrug, voksne med alkoholmisbrug, voksne med sindslidelse, 

voksne med dobbeltdiagnose og hjemløse voksne. 

 Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for 

målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme).  

 En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, 

børn og unge med psykosociale problemer samt børn og unge med misbrug. 

 En række kommuner forventer, at der sker en stigningen i antallet af voksne udviklingshæmmede med 

psykisk sygdom eller demens. 

 For enkelte målgrupper vurderer en nævneværdig, men mindre andel af kommunerne, at der vil ske et 

fald i antal borgere, bl.a. for børn og unge med udviklingshæmning. 

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt en række fokusområder for den 

tværkommunale koordination i KKR-regi: 

 

 Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse 

 Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på 

voksenområdet 

 Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose 

 Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud 

 Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder 

SÆRLIGE TEMAER I HOVEDSTADSREGIONEN 
Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal 

være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 

Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015. 

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende: 

 Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden) 

 Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, 

Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) 

                                                                 
4
 Der i forbindelse med Udviklingsstrategi 2015 gennemført en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige 

udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud. Analysen viser også udviklingen i belægning og fremtidig kapacitet. 
Analysen fremgår af bilag 1 til Udviklingsstrategi 2015, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 
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LÆSEVEJLEDNING 
Udviklingsstrategi 2015 er udarbejdet med afsæt i indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen 

om behov og udviklingstendenser inden for både målgrupper og tilbudstyper samt indberetninger fra 

kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden om belægning og kapacitet. På baggrund af en analyse af 

disse indberetninger er det muligt at udlede nogle retninger samt udviklingstendenser og –perspektiver for 

det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne i 2015 og årene frem. 

Udviklingsstrategi 2015 indleder med at opstille rammerne for Udviklingsstrategien, herunder for de tilbud, 

der er omfattet af strategien. Dernæst er Udviklingsstrategien inddelt i tre overordnede dele:  

I del 1 gennemgås udviklingsperspektiverne for det specialiserede socialområde og specialundervisning i 

hovestadsregionen. Udviklingsperspektiverne er udledt på baggrund af kommunernes og Region 

Hovedstadens indberetninger om behov og udviklingstendenser samt belægning og kapacitet. Afsnittet 

opridser de helt overordnede hovedtendenser over forventningerne til udviklingen inden for det 

specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og er således en opsummering af den 

dybdegående analyse, der ligger til grund for Udviklingsstrategi 2015. Dette efterfølges af en beskrivelse af, 

hvilke elementer inden for bevægelserne og tendenserne, der vurderes at have direkte relevans for den 

tværkommunale koordination i KKR-regi, herunder hvilke fokusområder der er for den tværkommunale 

koordination i 2015.  

Under del 2 af Udviklingsstrategien beskrives konkrete samarbejdsprojekter i regi af Rammeaftalen, 

herunder de særlige temaer for 2015, de særlige temaer igangsat i 2014 og øvrige igangværende 

udviklingsprojekter i 2013-2014. 

Endelig omfatter del 3 af Udviklingsstrategien beskrivelser af øvrige tendenser og bevægelser med relevans 

for den tværkommunale koordination, herunder de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede 

afdelinger, kommunikationscentrene i regionen, botilbud med over 100 pladser samt det nye socialtilsyn.  

Bagerst i Udviklingsstrategien findes en liste over de tilhørende bilag. 
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INDLEDNING 
Kommunerne overtog med bekendtgørelsen om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 

2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter 

ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en 

udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelsen om rammeaftaler på området for 

specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af 

specialundervisningsområdet. Denne bekendtgørelse omfatter ligeledes udarbejdelse af en årlig 

rammeaftale bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Region hovedstaden bidrager til 

Udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, som regionen er driftsherre for. 

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne, og dermed også siden 

arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011, er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter 

grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er 

kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes 

indsatser er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsatser i nærmiljøet, 

inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange. Det gør sig gældende på såvel 

børne- og ungeområdet samt voksenområdet og er en væsentlig pointe ved læsning af Udviklingsstrategien 

– særligt i forbindelse med vurdering af behov for pladser. 

 

Udviklingen medfører, at der ikke, i lige så høj grad som tidligere, er direkte sammenhæng mellem 

målgruppeudvikling og behov for nye tilbud samt opnormering af antal pladser. Indbygget i de nye 

strategier er således større vægt på at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning, hvis 

de får den rette støtte, bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at 

udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune. 

Udviklingsstrategi 2015 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.  

Formålet med Udviklingsstrategien er: 

 At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så alle driftsherrer til 

stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og 

målgrupper med komplicerede problemer. 

 At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser. 

 At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med 

komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes 

hensigtsmæssigt. 

Udviklingsstrategien skal, ifølge bekendtgørelserne, indeholde følgende: 

 Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud og pladser. 

 Den faglige udvikling og muligheder for fleksibel anvendelse af undervisningstilbuddene. 

 Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger/botilbud samt særlige 

forpligtigelser vedrørende tilbud til Grønland og Færøerne.  

 Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser.  

 Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (jf. bilag 2). 

Nærværende dokument omfatter alene Udviklingsstrategi i Rammeaftale for 2015, mens styringsaftalen for 

2015 først foreligger ultimo 2014.
1
 Nærmere beskrivelser af processen for Rammeaftalen kan findes i bilag 

1. 

                                                                 
1 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde samt bekendtgørelse om 
rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet. 
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Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015 er godkendt af alle kommuner i hovedstadsregionen og af Region 

Hovedstaden. 

Udviklingsstrategi 2015 er gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. 

TILBUD OMFATTET AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 

Udviklingsstrategi 2015 er baseret på den afgrænsning af tilbud, som hovedstadsregionens kommuner 

besluttede sammen med Region Hovedstaden i forbindelse med Rammeaftalen for 2011. Afgrænsningen 

betyder, at strategien som det primære fokuserer på tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle 

behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag, for at tilbud kan drives rentabelt og med høj faglighed. 

Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede tilbud samt tilbud, der kræver et stort 

befolkningsgrundlag og anvendes af flere  kommuner. Strategien rummer også højt specialiserede enheder, 

som organisatorisk drives sammen med mindre specialiserede tilbud. Desuden er alle regionsdrevne tilbud 

inkluderet i Udviklingsstrategien, jf. bekendtgørelsen. Det er således som udgangspunkt 

koordinationsbehovet, der er afgørende for, om et tilbud er omfattet af Udviklingsstrategien. 

Nærmere beskrivelser af kriterier for afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien kan findes i 

bilag 1. 

Udviklingsstrategi 2015 omfatter 139 døgn- og dagtilbud på voksenområdet efter paragrafferne i 

Serviceloven og Sundhedsloven. Tilbuddene er målrettet otte overordnede målgrupper inden for 

voksenområdet (voksne med autisme, sindslidelse, nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, alkohol- og 

stofmisbrug samt voldsramte kvinder og hjemløse). Tilbuddene omfatter i 2015 sammenlagt 3.530 døgn- og 

dagpladser samt 2.228 ambulante forløb til misbrugere. Desuden omfatter Udviklingsstrategien på 

voksenområdet tre kommunikationscentre, to specialtandplejer og Falck Hjælpemiddelcenter. 

På børne- og ungeområdet omfatter Udviklingsstrategien 15 døgn- og dagtilbud efter paragrafferne i 

Serviceloven. Tilbuddene er målrettet målgrupperne børn og unge med sindslidelse, autisme samt nedsat 

psykisk og fysisk funktionsevne. Sammenlagt omfatter de 16 tilbud 262 døgn- og dagpladser i 2015. 

Desuden omfatter børne- og ungeområdet to ambulante tilbud for børn og unge med nedsat fysisk 

funktionsevne samt to kommunikationscentre.  

De konkrete tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 kan ses i bilag 3, som kan findes på den 

fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 

Koordineringen af specialundervisningstilbud målrettet børn og unge er i hovedstadsregionen forankret i en 

særligt funktion, Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS). Tidligere har enkelte 

specialundervisningstilbud samtidig været omfattet af Udviklingsstrategien, fordi de har været dele af 

helhedstilbud, der også indeholder tilbud efter paragraffer i Serviceloven. Fra 2014 er foretaget en klar 

adskillelse af, hvor specialundervisningstilbuddene i hovedstadsregionen er forankret. Bekendtgørelsen om 

rammeaftaler på specialundervisningsområdet
2
 definerer de specialundervisningstilbud, der er indeholdt i 

rammeaftalesamarbejdet. De specialundervisningstilbud, der ligger herudover, er forankret i regi af KFS og 

den dertilhørende styregruppe, og er således ikke omfattet af Udviklingsstrategi 2015. KFS’s årlige 

redegørelser kan findes på www.kfs-hovedstadsregionen.dk. Desuden kan der findes et overblik over 

specialundervisningstilbud i hovedstadsregionens kommuner på www.spuvo.dk. 

 

 

 

                                                                 
2

Ifølge bekendtgørelsen omfatter Rammeaftalen på specialundervisningsområdet de lands- og landsdelsdækkende 

specialundervisningstilbud inklusiv rådgivning og vejledning drevet af Region Hovedstaden og Københavns Kommune samt de regionalt 
drevne kommunikationscentre. 
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DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD 
Siden Udviklingsstrategi 2014 har kommunerne og Region Hovedstaden defineret en delmængde af de højt 

specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, som værende de 

mest specialiserede tilbud inden for det specialiserede socialområde. Formålet 

hermed er, at give tilbuddene en særlig tværkommunal opmærksomhed, og 

hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og 

udvikles. 

 

Der er opstillet seks kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov 

hos målgrupperne, som de mest specialiserede tilbud skal kunne imødekomme. 

Et tilbud skal kunne opfylde mindste fem ud af samtlige seks kriterier, førend tilbuddet kan defineres som 

mest specialiseret. De seks kriterier er følgende: 

 

1.a (Børne- og ungeområdet): Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af 

tilfælde i den enkelte kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde 

om året per 1.000 indbyggere i alderen 0-17 år. 

1.b  (Voksenområdet): Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den 

enkelte kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året per 

10.000 indbyggere i alderen 18-64 år. 

2. Målgrupperne skal have en høj kompleksitetsgrad, defineret som minimum fire svære 

kompleksiteter af længevarende karakter. 

3. Det vurderes nødvendigt at have et tilbud for pågældende målgrupper i hovedstadsregionen for at 

sikre selvforsyningen i regionen. 

4. Målgruppernes høje kompleksitet og behov for helt særlig støtte og behandling betyder, at 

målgruppens behov ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen. 

5. For at kunne opretholde og udvikle tilbuddet samt sikre rentabel drift skal tilbuddet have hele 

hovedstadsregionen som optageområde. 

6. Tilbuddene skal kunne dække målgruppernes særlige behov for specialiseret støtte og behandling 

gennem særlige fysiske rammer, særligt specialiserede kompetencer og/eller anvendelse af 

avanceret velfærdsteknologi. 

 

Samlet set er ni selvstændige tilbud målrettet målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for 

specialiseret støtte og behandling udvalgt som de mest specialiserede tilbud i 2015. Det drejer sig om tre 

tilbud på børne- og ungeområdet og seks tilbud på voksenområdet. De konkrete tilbud omfattet af 

Udviklingsstrategi 2015, som på nuværende tidspunkt, defineres som de mest specialiserede tilbud, kan ses 

i bilag 5. Bilaget kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 

 

I Styringsaftale 2015 er defineret en række procedurer og tiltag omkring løbende revurderinger af de mest 

specialiserede tilbud, der blandt andet imødekommer en række opmærksomhedspunkter og hensyn, 

herunder:  

 

 At et tilbuds opfyldelse af kriterierne i ét år ikke er lig med en varig opfyldelse. 

 At de mest specialiserede tilbud løbende og systematisk skal revurderes. 

 At nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af Udviklingsstrategien løbende og systematisk 

skal vurderes i forhold til kriterierne. 

Procedurerne giver mulighed for at igangsætte særlige fælleskommunale tiltag, såfremt et af de mest 

specialiserede tilbud bliver truet af lukning. Ingen af de ni mest specialiserede tilbud vurderes på 

nuværende tidspunkt at være i fare for at lukke i 2015 eller det efterfølgende år. Aktuelt vurderes der 

således ikke at være behov for at igangsætte særlige fælleskommunale procedurer over for disse tilbud i 

2015. Tilbuddenes status bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. 
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DEL 1: BEVÆGELSER PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG 

SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET 
Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for en særlig 

koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region 

Hovedstaden. Det kan være i form af regulering af tilbud og pladser blandt de højt specialiserede tilbud 

omfattet af Udviklingsstrategien eller andre særlige indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi. Region 

Hovedstaden vil indgå i koordinationen, såfremt reguleringen af pladser eller indsatser omfatter regionalt 

drevne tilbud. 

 

På baggrund af analysen af bevægelserne på området vurderes der ikke aktuelt at være behov for i 2015 at 

indgå  tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete 

reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015. 

Behovet for koordination af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien bestemmes af tre faktorer. Første 

afgørende faktor er udviklingen inden for målgrupperne, herunder denne udviklings betydning for, hvilke 

tilbud og ydelser, der er behov for, at de enkelte kommuner stiller til rådighed for deres borgere. Stigninger 

eller fald i antallet inden for målgrupperne kan således have stor indflydelse på behovet for antallet af 

tilbud og pladser i tværkommunalt regi. 

 

Behovet for  koordination styres dog ikke alene af udviklingen inden for målgrupperne, men også af en 

anden faktor, som er kommunernes organisering og tilrettelæggelse af indsatserne. Nogle målgrupper kan 

kommunerne mest hensigtsmæssigt håndtere inden for eget regi, mens andre målgrupper kræver 

indsatser, hvor den enkelte kommune ud fra faglige og/eller økonomiske hensyn ikke finder det 

hensigtsmæssigt at løfte opgaven selv. Kommunernes tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede 

socialområde og specialundervisningsområdet vil i 2015, som i de forrige år, fortsat være præget af de 

bevægelser og omlægninger, der er et udløb af intentionerne med Kommunalreformen, Barnets Reform, 

kommunernes overtagelse af ansvaret for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, 

samt den stramme økonomi på området. Som beskrevet i indledningen går bevægelserne samtidig i retning 

af et paradigmeskifte på området, hvor der fokus på inklusion, rehabilitering, recovery samt resultat- og 

effektbaseret styring.  Disse tilgange er med til at modsvare og imødese efterspørgslen efter nye tilbud. 

 

En tredje faktor, der har indflydelse på behovet for koordination af de højt specialiserede tilbud, er den 

finansieringsform der anvendes over for tilbuddene. Finansieringen af tilbud på det specialiserede social- og 

undervisningsområde er i hovedstadsregionen langt overvejende baseret på et omkostningsbaseret 

takstsystem. I hovedstadsregionen opleves takstfinansieringen grundlæggende som et godt fundament for 

at sikre fortsat dynamik og omstilling på området samt en incitamentsstruktur, der sikrer 

omkostningseffektiv drift. Takstfinansiering er derfor et princip, som fortsat i størst muligt omfang, ønskes 

fastholdt i hovedstadsregionen. I udgangspunktet er takstsystemet selvregulerende, da det er et 

markedslignende finansieringssystem. Det kan dog i nogle tilfælde være nødvendigt at regulere antallet 

pladser – fx for tilbud med meget små målgrupper eller tilbud med en meget høj specialiseringsgrad. 

 

I hovedstadsregionen er der et stort fokus på, at en række funktioner og tilbud forudsætter en meget 

specialiseret viden. Det er samtidig tilbud, som er målrettet små målgrupper, hvorfor der ikke er 

befolkningsgrundlag til at pågældende tilbud kan være til stede i alle kommuner. Udgangspunktet for 

Udviklingsstrategien er derfor, hvilke tilbud der skal stilles til rådighed for borgerne på tværs af kommuner. 

Som grundlag for Udviklingsstrategi 2015 er der foretaget en dybdegående analyse af kommunernes 

forventninger til den fremtidige udvikling inden for målgrupperne og til efterspørgslen efter tilbud inden og 

uden for kommunernes eget regi. Desuden kortlægger analysen udviklingen i belægning og fremtidig 
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kapacitet på de højt specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015.
3
 Formålet med analysen er at 

beskrive udviklingen inde for målgrupperne, og hvordan denne udvikling via kommunernes tilrettelæggelse 

af indsatserne, har indflydelse på efterspørgslen efter de højt specialiserede, tilbud. Sammenholdt med 

udviklingen inden for belægning og kapacitet i tilbuddene, er det således muligt at afdække behovet for 

koordination af de højt specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2015. 

På baggrund af analysen kan der konstateres en række bevægelser og tendenser vedrørende målgrupperne 

og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde samt omkring kommunernes organisering og 

tilrettelæggelse af indsatserne på området. Bevægelser og tendenser, som direkte eller indirekte har 

betydning for overvejelser i hovedstadsregionen som led i den tværkommunale koordination på området. 

Disse bevægelser og tendenser beskrives nedenfor. 

TENDENSER VEDRØRENDE MÅLGRUPPERNE 

Særligt markante udviklingstendenser for målgrupperne, som er beskrevet i nedenstående, er opsamlet i 

afsnittet ”Fokusområder for den tværkommunale koordination i 2015”. 

Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling inden for 

målgrupperne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.  

Som de foregående år er der dog betydelige afvigelser fra den generelle tendens inden for flere specifikke 

målgrupper. Det gør sig særligt gældende i forhold til en forventning om stigning i antallet af borgere i 

målgrupperne, som det er beskrevet nedenfor. Kun i få tilfælde er der en forventning om et fald i 

målgrupperne i en nævneværdig andel af kommunerne. 

Kommunernes forventninger til udviklingstendenserne i 2015 modsvarer i langt overvejende grad de 

forventninger, som blev givet til kende for udviklingen i 2014. 

En betydelig andel kommuner forventer en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne voksne 

med sindslidelse med dobbeltdiagnose (52 % af kommunerne) samt voksne med anden sindslidelse (38 % af 

kommunerne). Kommunerne havde generelt samme forventning i forbindelse med udmeldinger for 2014. 

Andelen af kommuner med en forventning om stigning i målgrupperne voksne med sindslidelser med 

dobbeltdiagnose og voksne med anden sindslidelse var dog en smule højere i 2014 end i 2015.  

En betydelig andel af kommunerne vurderer endvidere, at der vil ske en antalsmæssig stigning af borgere i 

målgrupperne voksne med kognitive vanskeligheder som følge af skade i hjernen (41 % af kommunerne) og 

voksne med nedsat fysisk funktionsevne, som følge af skade i hjernen (31 % af kommunerne). 

Lignende tendenser er at finde i forhold til voksne med autisme (62 % af kommunerne forventer en stigning 

i antal borgere) og voksne med ADHD, hvor 55 % af kommunerne forventer en stigning i antal borgere i 

målgruppen. Den stigende tendens i  kommunernes vurdering i forhold til voksne med ADHD for 2015 er 

dog aftaget noget sammenlignet med kommunernes vurdering af udviklingen for 2014. 

En række kommuner vurderer tillige, at antallet af personer i målgruppen voksne med stofmisbrug og 

målgruppen voksne med alkoholmisbrug vil stige i 2015 (henholdsvis 45 % og 34 % af kommunerne). Denne 

tendens modsvares af en forventning om stigning i antallet af borgere i målgrupperne hjemløse voksne og 

voksne med psykosociale problemer. I begge tilfælde forventer 48 % af kommunerne et stigende antal 

borgere i målgrupperne i 2015. Der er en nævneværdig større andel kommuner, som forventer en stigning i 

antallet af hjemløse voksne i 2015 sammenlignet med vurderingerne for 2014. 

På hjælpemiddelområdet forventer 28 % af kommunerne en stigning i antal voksne borgere i målgruppen, 

mens 24 % af kommunerne forventer, at voksne (18-25-årige) i målgruppen for specialundervisning (STU) vil 

stige i antal i 2015. 

                                                                 
3
 Analysen af udvikling og efterspørgsel samt belægning og kapacitet fremgår af bilag 1, som kan findes på den fælleskommunale 

hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 
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38 % af kommunerne forventer, at der sker en stigningen i antallet af voksne udviklingshæmmede med 

psykisk sygdom eller demens. 

Den eneste målgruppe på voksenområdet, hvor en væsentlig andel af kommunerne forventer et fald i 

antallet af borgere, er i målgruppen voksne med udviklingshæmning (24 % af kommunerne forventer et 

fald). Det er en svag forstærkning af en tendens, som også var at finde i kommunernes indberetninger for 

2014.  

Tendensen er at genfinde på børne- og ungeområdet, hvor 21 % af kommunerne forventer et fald i gruppen 

af børn og unge med udviklingshæmning. Herudover er det eneste andet område, hvor en betydelig andel 

af kommunerne (31 %) forventer et fald blandt børn og unge gældende for specialundervisning (STU). Det 

skal her bemærkes, at kommunernes tilbagemelding samtidig viser en forventning om stigning i 

målgruppen til STU blandt de 18-25-årige i flere kommuner, hvilket skyldes at kommunerne indmelder 

særskilt for henholdsvis deres børne- og ungeområdet og voksenområdet til Udviklingsstrategien.  

Derimod er der en forventning om stigning i følgende målgrupper (andel kommuner, der forventer en 

stigning er angivet i parentes); børn og unge med sindslidelse (38 %), børn og unge med autisme (62 %), 

børn og unge med ADHD (41 %), børn og unge med psykosociale problemer (31 %), børn og unge med 

misbrug  (28 %) og børn og unge med øvrige svære sociale problemstillinger (28 %). 

TENDENSER VEDRØRENDE UDBUD AF OG EFTERSPØRGSEL EFTER TILBUD 

Den ovenfor beskrevne forventning om forøgelse af antallet af borgere inden for en række målgrupper kan 

ikke genfindes i  udviklingen inden for kapacitet og belægning på relevante tilbudstyper omfattet af 

Udviklingsstrategi 2015. 

Antallet af tilbud og pladser omfattet af Udviklingsstrategien på voksenområdet ligger nogenlunde stabilt 

fra 2011 til 2015. På børne- og ungeområdet er antallet af døgn- og dagpladser i tilbuddene i samme 

periode dog faldet med 16 %, svarende til 51 pladser. Det skal dog bemærkes at størsteparten af nedgangen 

i antallet af pladser på børne- og ungeområdet skete i perioden 2011-2013, hvorefter antallet af pladser på 

børne- og ungeområdet er nogenlunde stabilt fra 2013 og frem. 

Driftsherrerne forventer i forlængelse heraf ingen yderligere justeringer i kapaciteten på tilbuddene 

omfattet af Udviklingsstrategien i perioden 2015-2017 – gældende for såvel voksen- som børne- og 

ungeområdet. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at driftsherrerne udelukkende 

kommenterer på udviklingen i kapacitet på nuværende tilbud omfattet af Udviklingsstrategien. Der oprettes 

i flere kommuner nye tilbud og flere støtteforløb under § 85 mv. uden at disse indgår i indberetningen – jf. 

beskrivelsen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien. 

Den samlede belægning for døgn- og dagpladser på voksenområdet omfattet af Udviklingsstrategien var i 

2013 på 100 procent, mens den samlede belægning for døgn- og dagpladser på børne- og ungeområdet  var 

på 97 procent. Den samlede belægning for både voksenområdet samt børne- og ungeområdet dækker dog 

over variationer inden for de enkelte tilbud og målgrupper. Det er især – i lighed med 2012 –  målgruppen 

børn og unge med sindslidelse, der udviser lave belægningsprocenter. Indberetningerne af kapacitet og 

belægning indikerer, at der er fokus på problemstillingen, som er begrænset i omfang, da der kun er ét 

døgntilbud rettet mod børn og unge med sindslidelse under Rammeaftalen.  

Kommunernes forventning til efterspørgslen de kommende år efter tilbudstyper omfattet af 

Udviklingsstrategien er generelt, at der vil være et uændret behov på både voksen og børne- og 

ungeområdet. I enkelte tilfælde er der dog afvigelser fra den generelle tendens. 

En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigende efterspørgsel efter botilbud til midlertidigt ophold 

(§ 107) på voksenpsykiatriområdet, såvel samlet set som uden for kommunens eget regi. Vurderingerne 

passer overens med flere kommuners forventning til stigning i antallet af voksne med sindslidelse med 

dobbeltdiagnose samt voksne med anden sindslidelse. Flere store kommuner forventer samtidig et fald i 
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efterspørgslen på  § 107 tilbud uden for eget regi, hvilket forklares med det fortsatte fokus på hjemtagning 

af opgaver og overgang fra botilbud til støtte i egen bolig. 

For botilbud til midlertidigt ophold samt botilbud til aflastningsophold (§ 107) på voksenhandicapområdet 

forventer en del af kommunerne en stigende efterspørgsel samlet set. Der er ikke nogen klar tendens i 

kommunernes vurdering af udvikling i målgrupperne på voksenhandicapområdet, som forklarer denne 

udvikling – med undtagelse af at en del af kommunerne forventer et stigende antal borgere i målgruppen 

voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens. Særligt gældende for de store kommuner er 

der tendens til, at den forventede efterspørgsel efter tilbud på voksenhandicapområdet forventes at falde 

uden for kommunens regi, samtidig med at der vurderes et uændret eller stigende behov samlet set. Denne 

tendens underbygger hjemtagningsdagsordenen blandt de store kommuner, som fortsat også er 

fremherskende på voksenhandicapområdet.  

Der ses endvidere en stigende efterspørgsel på misbrugstilbud på voksenområdet. Det gælder såvel i 

forhold til ambulante tilbud, dagtilbud som døgntilbud (§ 101). Efterspørgslen vurderes i et nævneværdig 

antal kommuner at være stigende samlet set. Der er i denne forbindelse sammenhæng med, at en række 

kommuner vurderer, at antallet af personer i målgruppen voksne med stofmisbrug og målgruppen voksne 

med alkoholmisbrug vil stige i 2015. 

En klar tendens er, at flere kommuner forventer en stigende efterspørgsel på forsorgshjem (§ 110) såvel 

samlet set som uden for kommunens eget regi. Dette hænger naturligt sammen med 

kontanthjælpsreformen og en forventning om, at lavere ydelser vil medføre, at flere ikke kan betale deres 

husleje. Flere kommuner har i den forbindelse en forventning om, at antallet af hjemløse voksne vil stige. 

Forklaringen på tendensen skal findes i, at der i flere kommuner er mangel på billige boliger til målgruppen. 

Det er denne boligpolitiske problemstilling, som kommer til udslag i en forventning om stigende 

efterspørgsel på forsorgshjem uanset det forhold, at det ikke er denne løsning gruppen har behov for eller 

ønsker.  

På voksenområdet er der endvidere i flere kommuner en forventning om en stigende efterspørgsel på  

særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) samlet set. Forventningen om et stigende behov for 

tilbudstypen er modsvaret af en forventning blandt flere kommuner, om en stigning i målgruppen for 

tilbuddet blandt de 18-25-årige. For de under 18-årige har flere kommuner til gengæld en forventning om 

et fald i STU. Forskellen skyldes, at kommunerne indmelder til Udviklingsstrategien for henholdsvis børne- 

og ungeområdet og voksenområdet særskilt, og kan samtidig indikere, at inklusionsdagsordenen er slået 

mere igennem på børne- og ungeområdet i forhold til voksenområdet i kommunerne. 

En yderligere udvikling på børne- og ungeområdet er, at behovet for specialbørnehaver (§ 32) samlet set 

forventes at stige i flere kommuner i 2015.  Det er modsat forventningen til 2014, hvor flere kommuner 

forventede et fald som følge af inklusionsdagsordenen. Om end der kan spores en ændring i kommunernes 

forventning, er tendensen ikke entydig, da der stadig er kommuner, som forventer et fald i efterspørgslen 

for 2015.  

Desuden forventer en nævneværdig andel af kommunerne i regionen en stigning i behovet for 

aflastningstilbud (§ 66 nr. 6) målrettet børn og unge både samlet set og uden for kommunens eget regi.  

TENDENSER VEDRØRENDE ORGANISERING OG TILRETTELÆGGELSE AF INDSATSERNE 

Den gennemgående tendens i Udviklingsstrategi 2015 er, at kommunernes strategier vedrørende inklusion, 

netværk og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud som fx støtte i egen bolig (§ 

85) stadig er fremherskende. Tendensen ses tydeligt ved, at der på de områder, hvor der forventes et større 

antal borgere i målgrupperne og forventes større efterspørgsel efter tilbud samlet set, ikke nødvendigvis er 

en større efterspørgsel efter tilbud uden for kommunens eget regi. Kommunerne øger fortsat deres 

selvforsyning, og der lægges i stigende omfang vægt på de nære løsninger evt. med inddragelse af frivillige. 
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Der er en tendens til, at borgere i målgruppen for højtspecialiserede tilbud er karakteriseret ved højere grad 

af komplekse problemstillinger, hvilket til dels også er en følge af, at flere bedre fungerende borgere bliver 

tilbudt mere inkluderende indsatser i nærmiljøet. Flere kommuner nævner udover stigningen i målgruppen 

voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose også specifikke problemstillinger i forhold til fx nydanske 

familier, hvor det er tabubelagt at have handicappede børn. På børne- og ungeområdet er der også en 

tendens til sammenfald mellem svære sociale problemstillinger såsom misbrug, psykisk lidelse, manglende 

selvindsigt og manglende motivation for forandring. 

Den stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger er med til at understrege, at der i 2015 fortsat 

vil være behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige 

tilbudsvifte og organisering  af specialiserede social- og undervisningstilbud. 

Et tydeligt tema for organiseringen og tilrettelæggelsen af indsatsen i mange kommuner er også fortsat 

omkostningseffektiv drift, styring og effektfokus. En arbejdsgruppe nedsat af K29 har i 2013 gennemført en 

analyse og kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skulle bidrage til at sikre et fokus på 

effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede 

socialområde. Analyserne viser bl.a. – jf. afsnit om udviklingsprojekter – at der er behov for, at 

sammensætte en takstudviklingsmodel, som giver driftsherrerne mulighed for at udvikle tilbuddene, 

herunder foretage omlægninger og renoveringer. Desuden er der fortsat behov for faglig metodeudvikling 

og kompetenceudvikling af medarbejdere på myndigheds- og udførerdelen samt fokus på anvendelse af 

velfærdsteknologi og dokumentation af effekterne for indsatserne.  

Som følge af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, er der også i kommunerne øget 

fokus på samarbejdet mellem jobcenter og det specialiserede socialområde. Der er en klar forventning til en 

stigning i gruppen af unge hjemløse, da flere unge, som en følge af de lavere ydelser indeholdt i reformen, 

forventes ude af stand til at betale deres husleje, hvilket vil øge efterspørgslen på forsorgshjem (§ 110). 

Dette er en udfordring, da det er hensigten, at unge i udgangspunktet ikke skal opholde sig på 

forsorgshjem, særligt da unge erfaringsmæssigt udvikler nye sociale problemstillinger i herbergsmiljøet. 

Problemstillingen i denne sammenhæng er derfor ikke, at der kan blive mangel på pladser på forsorgshjem 

men derimod, at der er mangel på billige boliger. Men også inklusionen af flere borgere med lav 

arbejdsevne på arbejdsmarkedet som følge af førtidspensionsreformen har sat fokus på samarbejdet 

internt i kommunerne. 

En væsentlig andel af kommunerne vurderer, at der i de kommende år vil være et fald i antal borgere i 

målgruppen voksne med udviklingshæmning og børn og unge med udviklingshæmning. På samme tid gør 

hjemtagningsdagsordenen sig gældende på dette område – særligt på voksenområdet i forhold til 

oprettelse af dag- og døgntilbud. Der er således en potentiel mulighed for udvikling af overkapacitet på 

området, hvis ikke der sker tilstrækkelig koordination mellem kommunerne i hovedstadsregionen. På 

børne- og ungeområdet er det særligt den løbende inklusionsdagsorden, som kommer til udslag i en 

forventning blandt flere kommuner om mindre behov for specialiserede tilbud. 

Alderdom og generelt aldersvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet, særligt i forhold til 

udviklingshæmmede voksne, er en problematik, som kommunerne fortsat møder. Flere kommuner oplever, 

at voksne med udviklingshæmning og demens får et større behov for i perioder at blive skærmet, samt har 

et øget plejebehov. Som beskrevet i Udviklingsstrategien for 2014 er det en tendens, som ofte belaster 

kommunens budget i form af tillægsydelser til den i forvejen aftalte takst. Årsagen hertil er blandt andet, at 

de boformer, hvor pågældende borgere bor, dels ikke er fysisk indrettet hertil og dels, at de rette 

personalekompetencer og ressourcer ikke forefindes. Dette stiller krav til, at kommunerne nytænker 

tilbudsviften for fortsat at kunne tilbyde tilbud, der dels er fysisk indrettet til disse målgruppers større 

plejebehov og som besidder de rette kompetencer og ressourcer, og dels er økonomisk rentable. 
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FOKUSOMRÅDER FOR DEN TVÆRKOMMUNALE KOORDINATION I 2015 

Der vurderes ikke aktuelt at være behov for at indgå aftaler mellem kommunerne i hovedstadsregionen 

og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser 

omfattet af Udviklingsstrategi 2015. 

Gennemgangen af udviklingen i målgrupper og efterspørgsel på tilbud giver dog – sammenholdt med 

kommunernes generelle vurderinger – grundlag for at identificere nogle udviklingstendenser, der med 

fordel  kan være i fokus i forbindelse med den tværkommunale koordination og det generelle samarbejde i 

2015. 

Nærværende afsnit fungerer følgelig også som en opsamling på de identificerede udviklingstendenser fra de 

foregående afsnit, som giver anledning til særlig interesse. 

En væsentlig indledende pointe er, at forventning om et stigende antal borgere i flere målgrupper ikke 

nødvendigvis betyder et behov for at iværksætte tværkommunale aftaler. I mange tilfælde har 

kommunerne strategier til at afbøde den forventede udvikling, herunder hjemtagning, recovery, 

rehabilitering og inklusion. Der kan også være en forventning om, at ny teknologi, eksempelvis på 

hjerneskadeområdet, kan sikre en mere effektiv drift. Det er i høj grad disse strategier og effekterne heraf, 

der gør, at fortsat forventning om udvikling i målgrupperne ikke giver udslag i behov for højt specialiserede 

tilbud. 

De fem identificerede fokusområder er beskrevet nedenfor. 

STIGENDE ANTAL HJEMLØSE, HERUNDER SÆRLIGT UNGE HJEMLØSE 

Et væsentligt fokusområde er,  at det forventede stigende antal hjemløse, særligt i forhold til den yngre del 

af målgruppen, kan få konsekvenser for en række tilbud udover forsorgshjem. Et stabilt levegrundlag, hvor 

basis – i form af boligen – er på plads for den enkelte har bl.a. været et hovedtema i den netop afsluttede 

nationale Hjemløsestrategi. Tilgangen har været indsatser med udgangspunkt i Housing First tankegangen 

og den evidensbaserede betydning af boligen i forhold til mindskning af økonomiske udfordringer, psykiske 

problemstillinger og misbrug mm. Med de nedsatte ydelser til unge som et resultat af 

kontanthjælpsreformen kan det forventes, at der vil komme flere unge hjemløse, idet flere unge ikke vil 

kunne betale deres husleje. Deraf kan det også antages, at der vil komme et yderligere pres på tilbud på det 

specialiserede voksenområde, hvis evt. latente udfordringer hos den enkelte bryder ud, som resultat af tab 

af boligen. Det er derfor væsentligt, at der kommer fokus på den landspolitiske problemstilling i forhold til 

mangel på billige boliger – snarere end behov for flere pladser på forsorgshjem. 

NYE KRAV TIL TILBUDDENE GRUNDET LÆNGERE LEVETID OG GENERELT ALDERSSVÆKKELSE BLANDT 

MÅLGRUPPERNE PÅ VOKSENOMRÅDET 

Som tidligere nævnt er alderdom og generel alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet en 

problematik, som findes i flere kommuner. Undersøgelser viser, at mennesker med udviklingshæmning 

lever længere end tidligere, således at mennesker med let og moderat udviklingshæmning lever lige så 

længe eller næsten lige så længe som befolkningen generelt. Dette stiller udfordringer til fagligheden blandt 

personalet og vurderingen af det rette tilbud til målgruppen, når mennesker med udviklingshæmning bliver 

plejekrævende. Også på misbrugsområdet findes der en problematik i forhold til at inkludere mennesker 

med fx dobbeltdiagnoser som er stærkt plejekrævende på plejehjem og deraf følgende behov for oprettelse 

af Alternative plejehjemspladser. Denne problematik er såvel interessant i forhold til koordinationen og 

tilrettelæggelsen af tilbud mellem det specialiserede socialområde og ældreområder i kommunerne som i 

forhold til behovet for specialiserede tilbud på tværs af kommuner. 

TILBUD TIL BORGERE MED DOBBELTDIAGNOSE  

Flere kommuner forventer endvidere en stigning i målgruppen borgere med dobbeltdiagnose og en større 

efterspørgsel på tilbud for målgruppen. Området omfatter dels samarbejdet mellem psykiatrien og de 
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kommunale indsatser, hvor regeringens psykiatriudvalg lægger op til et øget og mere struktureret 

samarbejde. Tilbudsviften er kendetegnet ved en række store tværkommunale misbrugsbehandlingstilbud, 

samtidig med, at flere kommuner selv eller i fællesskab udvikler behandlingstilbud i eget regi. Det er ofte 

hensigten, at tilbuddene skal fungere tættere på nærmiljøet og i samarbejde mellem de forskellige 

kommunale indsatser. Regeringens psykiatriudvalg har endvidere udpeget området, som et særligt fokus 

for den nye nationale koordinationsstruktur.  

INKLUSIONSDAGSORDENEN PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET OG DENNES BETYDNING FOR DE HØJT 

SPECIALISEREDE TILBUD 

Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet er som tidligere beskrevet ligeledes fremherskende. 

Betoning af familiebaserede indsatser afføder et behov for fokus på, at de tværkommunale højt og mest 

specialiserede tilbud fortsat er til stede til den gruppe af børn og unge, som har behovet. Dette sker blandt 

andet gennem det særlige fokus på de mest specialiserede tilbud, som blev indført i Udviklingsstrategi 

2014. Som det fremgår af analysen, forventer en række kommuner desuden en stigende efterspørgsel efter 

aflastningstilbud til børn og unge, hvilket kan være et udtryk for, at den øgede inklusion i højere grad giver 

behov for midlertidige aflastningstilbud frem for længevarende opholdssteder. Udviklingen på området for 

aflastningstilbud til børn og unge vil have et særligt fokus i den permanente task force vedrørende de mest 

specialiserede tilbud under KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Udddannelse. 

ØKONOMISTYRING, EFFEKTIV DRIFT OG UDVIKLING AF METODER 

Endelig er der generelt på tværs af områder fokus på hjemtagning af borgere til mindre indgribende 

foranstaltninger i egen kommune og/eller at kommuner som følge af fokus på rehabilitering, recovery, 

inklusion mv. søger netværksbaserede løsninger i nærsamfundet. Botilbud bliver ofte konverteret til støtte i 

egen bolig eller botilbudslignende forstaltninger (§ 85) på voksenområdet. Tendensen skal ses i 

sammenhæng med det fortsatte fokus på økonomistyring, effektiv drift og følgelig udvikling af metoder, 

som kan understøtte hjemtagningsstrategier. 

 

DEL 2:  TVÆRKOMMUNALE UDVIKLINGSPROJEKTER I HOVEDSTADSREGIONEN 
Et formål med Udviklingsstrategien er, at KKR Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal 

være i fokus i det år, som Rammeaftalen er gældende i. Udvælgelsen af de særlige temaer tager 

udgangspunkt i analysen af udviklingstendenser og behov, og de heraf udledte fokusområder, som er 

opstillet i Udviklingsstrategien. Derudover har Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 

Forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien. 

Nedenfor gennemgås de særlige temaer for 2015 og 2014, som er afledt af fokusområderne for de 

pågældende år, samt andre særlige udviklingsprojekter igangsat i hovedstadsregionen i 2013-2014. 

SÆRLIGE TEMAER I 2015 

For Rammeaftale 2015 har KKR Hovedstaden valgt ét særligt tema, som er ”Tilbud til borgere med 

dobbeltdiagnose”, mens Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udmeldt det 

særlige tema anbragte børn og unges undervisning/uddannelse. Temaerne vil blive behandlet i 2015 og er 

nærmere beskrevet nedenfor. 

SÆRLIGT TEMA OM ANBRAGTE BØRN OG UNGES UNDERVISNING/UDDANNELSE 
Temaet anbragte børn og unges undervisning/uddannelse er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, 

Integration og Sociale Forhold. 

Ministeren har i et brev til kommunerne den 16. december 2013 uddybet, at en god skolegang og en 

efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige. Det er 
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ligeledes nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Der er igennem de seneste år med Folke-

skolereformen og kommuneøkonomiaftalerne for 2013 og 2014 iværksat en række initiativer for at styrke 

uddannelsesniveauet for børn og unge. Dertil kommer lovændringer og satspuljeprojekter, der skal 

understøtte og styrke kvaliteten i samarbejdet mellem de interne skoler på anbringelsessteder og de lokale 

folkeskoler og skolemyndigheder.  

Da anbringelse af børn og unge ofte sker på tværs af kommunegrænser, er der tale om et område, hvor det 

er vigtigt med fokus på tværgående koordinering mellem den anbringende kommune, som står for den 

sociale indsats, og kommunen eller regionen, hvor barnet/den unge er anbragt og går i skole.  

Ministeren anmoder på den baggrund om, at anbragte børn og unges undervisning/uddannelse drøftes 

mellem kommuner og regioner som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2015, samt at der under 

drøftelserne sættes fokus på samarbejde på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige 

skolesystem. Der opfordres til, at drøftelserne tager afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer. 

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 4. kvartal 2014.  

SÆRLIGT TEMA OM TILBUD TIL BORGERE MED DOBBELTDIAGNOSE 
Udviklingsstrategi 2015 viser, at flere kommuner forventer en stigning i målgruppen af borgere med 

dobbeltdiagnose og en større efterspørgsel på misbrugstilbud. Det gælder såvel i forhold til ambulante 

tilbud, dagtilbud som døgntilbud (§ 101). 

Formålet med temaet er at sætte fokus på hvordan misbrugsbehandlingstilbud og øvrige socialpsykiatriske 

tilbud håndterer udviklingen i målgruppen af borgere med dobbeltdiagnose. I forlængelse heraf er det også 

relevant at se på evt. problemstillinger i samarbejdet mellem socialpsykiatri og den regionale psykiatri i 

lyset af udviklingen.  

Temaet ligger herved i forlængelse af, at regeringens psykiatriudvalg lægger op til øget og mere struktureret 

samarbejde mellem sektorerne som særligt fokusområde, samt at udvalget har udpeget de mest 

specialiserede tilbud som et særligt fokus for den nye nationale koordinationsstruktur.  

Tilbuddene på området er bl.a. kendetegnet ved en række store tværkommunale 

misbrugsbehandlingstilbud, men også at flere men at flere kommuner selv eller i fællesskab udvikler 

behandlingstilbud i eget regi.  

Særlige fokusområder i forbindelse med behandlingen af det særlige tema om tilbud til borgere med 

dobbeltdiagnose kan fx være afdækning af tilrettelæggelsen af indsatser og tilbud på området i 

tværkommunalt og lokalt regi, specifikke hensyn til sikring af koordineret indsats for målgruppen og 

opgaveglidning mellem socialpsykiatri/misbrugsbehandling og behandlingspsykiatri.  

 

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 4. kvartal 2014, og 

behandlingen af temaet vil blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet afrapportering 

ultimo 2015. 

SÆRLIGE TEMAER I 2014 

For Rammeaftale 2014 har KKR Hovedstaden valgt ét særligt tema, som er ”Ungeområdet”, mens Social- og 

Integrationsministeren har udmeldt det særlige tema ”Godkendelse og tilsyn”. 

Teamet om ungeområdet vil blive behandlet i 2014, mens Social- og Integrationsministerens tema om 

godkendelse og tilsyn blev behandlet allerede i 2013, hvor det nye Socialtilsyn blev etableret. De to temaer 

er nærmere beskrevet nedenfor. 
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SÆRLIGT TEMA OM UNGEOMRÅDET 
Ungeområde er det særlige udviklingstema, som KKR Hovedstaden har valgt for Rammeaftale 2014. Temaet 

er udvalgt med udgangspunkt i KKR Hovedstadens særlige fokus for 2014 på den stigende tilgang inden for 

målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse.  

Formålet med dette tema er at sætte fokus på kommunernes indsatser overfor unge i alderen 15-25 (30) år 

med vanskeligheder. Denne gruppe af unge er meget forskellig og har forskelligartede udfordringer, hvilket 

kræver forskellig opmærksomhed såvel i det forebyggende arbejde som i forbindelse med udredninger og 

de indsatsforløb, der iværksættes overfor disse unge. Der opleves gennem de senere år en stigning i 

tilgangen af unge, der har vanskeligheder. 

I forlængelse af behandlingen af det særlige tema om social- og behandlingspsykiatrien i 2013 besluttede 

Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse at igangsættelse en kortlægning af behovet og muligheden 

for, at kommunerne i fællesskab og i samarbejde med Region Hovedstaden opretter tilbud til unge med 

svære spiseforstyrrelser (se afsnit nedenfor om særligt tema om social- og behandlingspsykiatrien). Denne 

kortlægning vil således være fokus for behandlingen af det særlige tema om ungeområdet i 2014. 

Den konkrete tilgang i KKR Hovedstadens behandling af temaet vil blive besluttet i 2. kvartal 2014, og 

behandlingen af temaet vil således blive påbegyndt umiddelbart i forlængelse heraf med forventet 

afrapportering ultimo 2014. 

SÆRLIGT TEMA OM GODKENDELSE OG TILSYN 
Temaet godkendelse og tilsyn blev udmeldt af Social- og Integrationsministeren som et særligt tema, der 

skulle sættes fokus på i Rammeaftale 2014. 

Ifølge ministerens udmelding skulle behandlingen af temaet omfatte en drøftelse mellem kommuner og 

regioner om tilrettelæggelsen af det fremtidige samarbejde om tilsynsopgaven. Der skulle tages hensyn til 

både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene 

og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som det får efter loven. Desuden ønskedes det drøftet, hvilke 

temaer der eventuelt fra starten var behov for at sætte fokus på, og at der i forbindelse med indgåelse af 

Styringsaftalen for 2014 blev taget en drøftelse af de takster, som socialtilsynet skal fastsætte for 

tilsynsopgaverne. 

Da etableringen af socialtilsynet skulle være tilendebragt inden den 1. januar 2014, kunne temaet ikke indgå 

i den vanlige proces for Udviklingsstrategi 2014. I stedet igangsattes i KKR Hovedstaden et afgrænset forløb 

for det udmeldte ministertema, hvor specifikke ønsker til samarbejdet mellem Frederiksberg Kommune 

som tilsynskommune og de øvrige kommuner i hovedstadsregionen samt region Hovedstaden blev fremsat, 

og hovedstadsregionens specifikke målsætninger og værdier for tilsynsområdet i regionen blev kortlagt.  

Forløbet var organiseret som en møderække, som Frederiksberg Kommune afholdt med kommunerne i 

hovedstadsregionen samt Region Hovedstaden om det kommende Socialtilsyn. Møderækken påbegyndtes 

den 22. februar 2013 og fortsatte hen over 2. og 3. kvartal 2013. 

 

Under denne møderække blev en række temaer taget op, blandt andet med udgangspunkt i de 

forventninger, som kommunerne over for KKR Hovedstaden havde fremhævet som væsentlige i forbindelse 

med valget af tilsynskommunen.  Derudover fungerede møderækken være udgangspunkt for information 

og videndeling på området. 

 

På KKR Hovedstadens møde den 9. oktober 2013 fremlagde Frederiksberg Kommune en opsummering af 

temaerne på den gennemførte møderække, ligesom de fremlagde en kommunikationsstrategi for 

socialtilsynet samt det endelige grundlag for takstberegningen for 2014. Kommunikationsstrategi og takster 

for 2014 kan findes på Socialtilsynets hjemmeside www.frederiksberg.dk/socialtilsyn. 
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ANDRE SÆRLIGE UDVIKLINGSPROJEKTER I 2013-2014 

I Rammeaftale 2013 udvalgte KKR Hovedstaden to særlige temaer samtidig med, at ministeren udvalgte et 

særligt tema. Udvælgelsen af de særlige temaer tog blandt andet udgangspunkt i de fokuspunkter, som 

indgik i Udviklingsstrategi 2013. Fokuspunkterne skulle fungere som opmærksomhedspunkter for de 

enkelte kommuners tilrettelæggelse af indsatserne på det specialiserede socialområde, såvel som for det 

fælleskommunale arbejde. Udviklingsstrategi 2013, herunder fokuspunkterne for 2013, kan findes på den 

fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 

For Rammeaftale 2013 udvalgte KKR Hovedstaden to særlige temaer, som er ”Sammenhængende forløb 

mellem social- og behandlingspsykiatrien” og ”Ny specialisering”, mens Social- og Integrationsministeren 

udmeldte det særlige tema ”Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser”. 

Temaerne blev behandlet i 2013, og kan få indflydelse på det tværkommunale samarbejde i 2014, enten i 

form af konkrete tiltag eller yderligere afdækninger, som igangsættes på baggrund af afrapporteringerne af 

temaerne. 

Desuden er der for perioden der i 2013-2104 igangsat en række yderligere udviklingsprojekter i regi af 

Rammeaftalen for hovedstadsregionen henholdsvis vedrørende hjerneskadeområdet og vedrørende  et 

fælles fokus på styring og udvikling af det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen. 

De tre temaer samt de øvrige udviklingsprojekter beskrives nærmere nedenfor. 

SÆRLIGT TEMA OM SOCIAL- OG BEHANDLINGSPSYKIATRIEN 
KKR Hovedstaden igangsatte i 2013 en kortlægning af området sammenhængende forløb mellem social- og 

behandlingspsykiatrien, der er et af to særlige temaer, som KKR Hovedstaden valgte for Rammeaftale 2013. 

Temaet blev behandlet som en kortlægning af de kommunale indsatser for unge med psykisk sygdom i 

aldersgruppen 15-25(30) år, herunder med fokus på overgangen mellem børne- og voksenområdet og 

sammenhængen mellem social- og behandlingspsykiatrien.  Den overordnede målsætning var at afdække 

muligheder og ufordringer for, at unge i hovedstadsregionen med psykiske lidelser i højere grad kan få en 

tidlig, koordineret og sammenhængende indsats med udgangspunkt i en recovery-tilgang. 

Behandlingen af temaet blev gennemført som en kortlægning bestående af en kvantitativ i form af en 

survey udsendt til alle hovedstadsregionen kommuner og en kvalitativ afdækning i form af en 

tværkommunal arbejdsgruppe, der blandt andet skulle opstille forslag til, hvordan unge i 

hovedstadsregionen med psykiske lidelser i højere grad kan få en tidlig, koordineret og sammenhængende 

indsats med udgangspunkt i en recovery-tilgang. Desuden blev der i den kvalitative afdækning afholdt en 

række dialogmøder med repræsentanter fra Region Hovedstaden 

Behandlingen af temaet blev afrapporteret til KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og 

Uddannelse den 20. november 2013. Afrapporteringen kan findes på den fælleskommunale hjemmeside 

www.rammeaftale-h.dk. 

I rapporten foreslog den tværkommunale arbejdsgruppe blandt andet, at kommunerne gennem 

efteruddannelse skal skabe større viden hos frontmedarbejdere om tidlig opsporing og indsats for psykisk 

sårbare unge i folkeskoler, på ungdoms- og erhvervsuddannelser og i jobcentre. Formålet er, at personalet 

kan bidrage til forebygge udvikling af psykisk sygdom og andre problemstillinger såsom frafald og misbrug 

og får kompetence til at vejlede unge om, hvilke muligheder der findes for støtte og behandling, såfremt 

det bliver aktuelt. I rapporten er oplistet eksempler på konkrete tiltag. 

Et andet central forslag fra arbejdsgruppen er, at kommuner og regionen aktivt arbejder for at skabe en 

forståelse og viden om hinandens tilgange til og arbejde med rehabiliteringsindsatser i et recovery-

perspektiv. Det foreslås, at kommuner og region afholder fælles temadage og/eller undervisning såvel som 

bilaterale møder mellem kommunerne og de psykiatriske centre med fokus på hinandens tilgange til 
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recovery og rehabilitering. Formålet hermed er at skabe større faglig forståelse på tværs af sektorerne og 

dermed også grundlag for, at borgerne sikres en helhedsorienteret tværsektoriel indsats med udgangspunkt 

i et recovery-perspektiv. 

Kortlægningen viste desuden, at kendskab og ejerskab til samarbejdsaftalerne er meget begrænset i 

kommunerne og i regionen, og at de af den årsag ikke efterleves. Derfor præsenterer rapporten en række 

tiltag, som skal sikre systematisk udbredelse af kendskab og ejerskab til samarbejdsaftalerne, udvikling af 

samarbejdsprocedurer og værktøjer som supplerer samarbejdsaftalerne samt udvikling af redskaber til 

tværsektoriel kommunikation. 

Kortlægningen har haft særligt opmærksomhed på tre fokusmålgrupper; Unge med spiseforstyrrelser, unge 

med psykisk sygdom og samtidigt misbrug og unge med ikke psykotiske lidelser. I rapporten findes 

arbejdsgruppens forslag til, hvordan kommuner og region kan arbejde videre med at sikre 

sammenhængende  indsatser for disse målgrupper, hvoraf de to førstnævnte kræver særlig tværkommunal 

og tværsektoriel opmærksomhed. 

På baggrund af rapporten har Embedsmandudvalget for Social og Uddannelse anbefalet, at den 

tværkommunale arbejdsgruppes forslag vedrørende samarbejdsaftalerne og etablering af lokale 

samarbejdsfora indgår i det arbejdet med udarbejdelse af nye samarbejdsaftaler i regi af Sundhedsaftalen 

for 2015. 

Desuden besluttede Embedsmandsudvalget , der skulle igangsættes et arbejde med afdækning af behovet 

og mulighederne for at kommunerne i hovedstadsregionen i fællesskab og I samarbejde med Region 

Hovedstaden etablerer tilbud til unge med svære spiseforstyrrelser. Denne afdækning vil være fokus for 

behandlingen af det særlige tema i Udviklingsstrategi 2014 om ungeområdet (se afsnit ovenfor om særligt 

tema om ungeområdet). 

SÆRLIGT TEMA OM NY SPECIALISERING 
I 2013 igangsatte KKR Hovedstaden et udviklingsprojekt vedrørende Ny Specialisering, der er det andet af to 

særlige temaer, som KKR Hovedstaden valgte for Rammeaftale 2013. 

Ny Specialisering blev behandlet som to temamøder, der blev afholdt i løbet af 2013. Den overordnede 

målsætning med temamøderne var at give kommunerne i hovedstadsregionen aktuel viden og konkrete 

redskaber med dokumenteret effekt indenfor forebyggelse og inklusion, inddragelse af frivillige og 

civilsamfund, recovery og rehabilitering samt effektmåling og evidens. Temaerne tog udgangspunkt i 

fokuspunkterne i Udviklingsstrategi 2013 vedrørende videreudvikling og styrkelse af inklusionsperspektivet 

og recovery-perspektivet samt fokus på effekter og systematisk dokumentation. 

Da temamøderne havde til hensigt at sprede gode erfaringer og viden var der inviteret oplægsholdere og 

deltagere til debatpanelet, der havde enten praktisk erfaring på området eller havde foretaget 

undersøgelser og analyser på inden for feltet.  Mere konkret deltog repræsentanter fra Herning, Horsens og 

Århus kommuner, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, KORA, NVIE, Deloitte, 

Frivillighedsrådet, Socialstyrelsen og Social- og integrationsministeriet. Temamøderne blev afholdt under 

følgende overskrifter: 

 1. temamøde (28. maj 2013): Udvikling af forebyggelses- og inklusionsperspektivet samt 

inddragelse af frivillige og civilsamfund 

 2. temamøde (4. september 2013): Recovery og rehabilitering – effektfokus og evidensbegrebet. 

Temamøderne var som udgangspunkt målrettet ledere og medarbejdere fra relevante fagområder i 

hovedstadsregionens kommuner. Hensigten er, at kommunerne kan bringe værktøjer og viden ind i deres 

egen organisation med henblik på at styrke og udvikle indsatserne på det specialiserede socialområde. 
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På baggrund af temamøderne blev der udarbejdet et samlet inspirationskatalog til Ny Specialisering, som 

kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 

SÆRLIGT TEMA OM FAMILIEPLEJELIGNEDE ANBRINGELSESTYPER 
KKR Hovedstaden udarbejdede i 2013 en kortlægning af udviklingen i brugen af de forskellige former for 

familieplejeanbringelser, der var udmeldt som særligt tema for rammeaftalerne 2013 af Social- og 

Integrationsministeren. 

I KKR Hovedstaden er behandlingen af ministerens tema gennemført som en kortlægning bestående af dels 

en kvantitativ del i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt hovedstadsregionens kommuner og dels en 

kvalitativ del bestående af en tværkommunal arbejdsgruppe og interviews med udvalgte plejefamilier. Det 

overordnede formal med kortlægningen var at afdække udfordringer og muligheder for, at kommunerne i 

hovedstadsregionen kan styrke og udvikle brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser. På 

baggrund af kortlægningen udvalgte den nedsatte arbejdsgruppe tre fokusområder, hvortil de kommer med 

en række forslag og anbefalinger. 

Arbejdsgruppen anbefaler som det første, at der udarbejdes en fælles model for honorering af plejefamilier 

i hovedstadsregionen, og at det skal undersøges, hvorvidt modellen kan udbredes til de øvrige landsdele. 

Baggrunden for forslaget er, at kortlægtningen identificerede en tendens til, at plejefamilierne søger mod 

de kommuner, der opleves som havende de mest fordelagtige ansættelses- og honoreringsforhold. 

Samtidig er vurderingen, at den nuværende honoreringsmodel medfører økonomiske incitamenter, som 

kan have negativ indflydelse på plejefamiliernes vurdering af plejebørnenes udvikling og behov for 

indsatser. I rapporten er der på baggrund af erfaringer fra Aarhus og Københavns kommuner anført 

konkrete forslag til, hvordan en sådan honoreringsmodel med fordel kan se ud. 

Kortlægningen viser derudover, at der er potentiale for at styrke den lovpligtige efteruddannelse for 

plejefamilier. Den enkelte kommune kan have vanskeligt ved at tilbyde et tilstrækkeligt bredt antal kurser, 

der kan imødekomme plejefamiliernes varierende behov og erfaringsniveauer. Dette gælder særligt for 

netværks- og slægtsplejefamilier. Derfor anbefales det af arbejdsgruppen, at kommunerne i 

hovedstadsregionen i højere grad samarbejder i grupper af 4-6 kommuner omkring at udvikle og tilbyde 

kurser samtidig med, at der tages hensyn til behovet for nærhed til plejefamilierne.  

Endelig foreslår arbejdsgruppen, at kommunerne enkeltvis eller i grupper af 4-6 kommuner går i dialog med 

kommunale og regionale døgntilbud til børn og unge om at tilrettelægge tilbuddenes indsatser til at 

omfatte kortvarige, intensive udredningsforløb og specialiserede forløb. Arbejdsgruppen vurderer, at et 

stærkere samarbejde med døgntilbud til børn og unge omkring plejefamilierne og en omlægning af brugen 

af tilbuddene vil medføre en styrkelse af anvendelsen af plejefamilier som anbringelsesform. 

På baggrund af kortlægningen besluttede KKR Hovedstaden at igangsætte et arbejde omkring definitioner 

af plejeopgaver og behov i forhold til vederlag, som kan udmunde i en fælles honoreringsmodel. I første 

omgang skulle det undersøges, hvorvidt an fælles honoreringsmodel kunne gøres landsdækkende. Arbejdet 

med definitioner og udarbejdelse af en fælles honoreringsmodel vil forløbe i 2014 og 2015. 

KKR Hovedstadens kortlægning af brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser kan findes på 

den fælleskommunale hjemmeside www-rammeaftale-h.dk. 

UDVIKLINGSPROJEKTER VEDRØRENDE HJERNESKADEOMRÅDET 
I 2012 gennemførte KKR Hovedstaden en kortlægning af barrierer og muligheder for at sikre koordinerede 

og målrettede indsatser for voksne med erhvervet hjerneskade. Kortlægningen blev gennemført med 

inddragelse af repræsentanter fra kommunerne, Region Hovedstaden og eksterne tilbud på området. På 

baggrund af kortlægningen vedtog KKR Hovedstaden en række anbefalinger til hjerneskadeområdet i 

hovedstadsregionen, herunder en anbefaling om at igangsætte to parallelle udviklingsforløb i faglige 

arbejdsgrupper vedrørende henholdsvis definitioner og fælles standarder på området samt klarhed omkring 

snitflader mellem eksterne tilbud. 
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Formålet med de to forløb er at udarbejde en fælles definition af specialiseringsgrader og klarhed omkring 

snitflader og kerneydelser hos eksterne tilbud, som vil kunne bidrag til, at faglighed, indhold og 

specialiseringsgrad bliver afgørende for, hvilke tilbud eller ydelser en borger henvises til. Samtidig vurderes 

det at skabe bedre grundlag for, at tilbuddene i højere grad kan imødekomme kommunernes efterspørgsel.  

Desuden er et væsentligt formål at skabe grundlag for et bedre overblik i de enkelte kommuner og 

muliggøre sammenligninger på tværs af kommunerne. Derudover vurderes det at kunne bidrage til en 

fælles forståelsesramme på området, som samtidig kan understøtte kommunerne i at opspore og udrede 

borgere med erhvervet hjerneskade. Endelig vurderes disse tiltag at være en forudsætning for 

kvalitetssikring, benchmarking og forskning på senhjerneskadeområdet i hovedstadsregionen. I den 

forbindelse er det selvfølgelig relevant at tage højde for eventuelle tiltag m.v. på landsplan. 

Til at varetage processen vedrørende definitioner og fælles standarder er nedsat en arbejdsgruppe 

bestående af repræsentanter fra kommunerne og Region Hovedstaden. Arbejdsgruppen har fokus på at 

udvikle en fælles kvalitetsdatabase på tværs af sektorer og forvaltninger, der skal gøre det muligt at følge 

rehabiliteringsforløbene fra indlæggelse på hospital til gennemførsel af de kommunale indsatser. Databasen 

vil bidrage til fælles definitioner og standarder, ligesom den vil gøre det muligt at foretage den benchmark 

af rehabiliteringsindsatsen på tværs af kommuner og hospitaler. Arbejdet med databasen forventes at 

forløbe i  perioden 2014 til 2016. 

I juni 2013 blev der i regi af Den Administrative Styregruppe vedrørende sundhedsaftalerne nedsat to 

arbejdsgrupper – en for børne- og ungeområdet og en for voksenområdet til implementering af 

forløbsprogrammet for rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade i hovedstadsregionen. 

Arbejdsgrupperne forventes at afrapportere i foråret 2014. 

Endelig har KKR Hovedstaden ønsket, at der inden for et par år følges op på kommunernes implementering 

af anbefalingerne på hjerneskadeområdet, samt på de anbefalinger, der er opstillet i Sundhedsstyrelsens 

forløbsprogram. 

 

UDVIKLINGSPROJEKT VEDRØRENDE FÆLLES FOKUS PÅ STYRING OG UDVIKLING AF DET 

SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE 
Med henblik på indarbejdelse i Styringsaftale 2015 blev der i andet halvår af 2013 gennemført en analyse og 

kortlægning af forskellige styrings- og udviklingstiltag, som skulle bidrage til at sikre et fokus på effektiv 

ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. 

Kortlægningen blev gennemført af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra K29 og 

Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse og resulterede i en række forslag til tiltag inden for 

følgende områder: 

 Samarbejdsformer i regi af Rammeaftalen på politisk og administrativt niveau 

 Fokus på styring af udgifter og udvikling af tilbud og indsatser 

 Flerårig strategi for takstudvikling 

 Måling af takstudvikling og beregning af takster 

Arbejdsgruppen afrapportering i form af anbefalinger samt analyser og kortlægninger kan efter 

godkendelse i K29 (marts 2014), findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk. 
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DEL 3: ØVRIG  TVÆRKOMMUNAL KOORDINATION 
Nedenfor beskrives øvrige tendenser, bevægelser og tiltag med relevans for den tværkommunale 

koordination, herunder vedrørende de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger, 

kommunikationscentrene i regionen samt botilbud med over 100 pladser.  

LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER 

I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien på det specialiserede social- og 

undervisningsområde har kommunerne ansvaret for at sikre indbyrdes koordination mellem regionerne i 

forhold til de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Der er i 2015 syv landsdækkende 

tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med sikrede afdelinger. 

Nedenfor er kort opsummeret de helt overordnede hovedtendenser omkring kapacitet og belægning samt 

kommunernes efterspørgsel og behov efter disse typer af tilbud. Tilbuddenes udvikling i forhold til 

kapacitet, belægning og tendenser er beskrevet særskilt for hvert af de tilbud, der i bekendtgørelsen er 

defineret som henholdsvis lands- og landsdelsdækkende og sikrede afdelinger i bilag 7. 

LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD 
Samlet set har belægningen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud været på 98% i 2013. Belægningen 

på de enkelte tilbud svinger dog fra 14,3% til 368% på ydelsesniveau.  Overordnet set forventer 

driftsherrerne ikke de store forandringer i tilbuddenes kapacitet frem mod 2017.   

Synscenter Refnæs, Skolen på Kastelvej samt Center for Døve har dog nedjusteret antallet af pladser frem 

mod 2017, mens Center for Døvblindhed og Høretab og Geelsgårdsskolen har øget antallet af pladser frem 

mod 2017.  

De øvrige tilbud forventer på nuværende tidspunkt uændret kapacitet frem til 2017. 

De lands- og landsdelsdækkende tilbud bliver overvejende belagt med borgere fra kommunerne i 

beliggenhedsregionen eller de omkringliggende regioner. 

Gennemgående oplyser kommunerne, at efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud i 2015 

vil være uændret. 

SIKREDE AFDELINGER 
Kommunalbestyrelserne skal i dialog med regionsrådene sikre tværregional koordination af de mest 

specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner. Der er på den baggrund 

nedsat et kommunalt koordinationsforum bestående af repræsentanter fra de administrative styregrupper 

på det specialiserede socialområde i hver af de fem KKR. Koordinationsforum er ansvarlig for at udarbejde 

forslag til landsdækkende koordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler. 

Koordinationsforum har i 2013 haft særligt fokus på de sikrede institutioner, og har på den baggrund 

udarbejdet følgende forslag til tværgående koordination af de sikrede institutioner for børn og unge. 

Forslaget bygger på dialog med Danske Regioner og med de regionale driftsherrer. 

FEM PRINCIPPER SOM GRUNDLAG FOR DEN TVÆRGÅENDE KOORDINATION 

Koordinationsforum har udarbejdet fem principper, som er udgangspunktet for den tværgående 

koordination af de sikrede institutioner. De fem principper er:   

 Når et barn eller en ung visiteres til en sikret institution, bør nærhed til bopælskommune vægtes 

højt (nærhedsprincippet). Nærhedsprincippet skal være kendt af de involverede 

samarbejdspartere. Der kan dog være hensyn, som gør, at der afviges fra nærhedsprincippet f.eks. 

i banderelaterede sager eller ved særlige behov hos barnet/den unge mm. 
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 Der bør som udgangspunkt være en sikret institution i hver region for at kunne leve op til 

nærhedsprincippet. Men geografi kan ikke stå alene. Der skal være samarbejde og dialog på tværs 

af regionerne bl.a. med henblik på at sikre, at kapaciteten er tilpasset lokale og landsdækkende 

behov. 

 

 Det gode samarbejde mellem kommuner og de sikrede institutioner om den enkelte unge skal 

bevares og udvikles. Idet de unge i gennemsnit kun opholder sig 55 dage på en sikret institution, er 

det væsentligt at have fokus på ”den gode overgang”. 

 

 Der skal være fokus på kvalitet og effekt af indsatserne. Der arbejdes for et større overblik over de 

sikrede institutioners målgrupper, ydelser og resultater samt større gennemsigtighed i 

sammenhæng mellem pris og indhold. 

 

 Der skal være en tæt dialog mellem region og kommuner om kapacitetsændringer på de sikrede 

institutioner. Koordinationsforum involveres i beslutning om kapacitetsændringer for at sikre et 

overblik på landsplan. 

KAPACITET OG BELÆGNING PÅ DE SIKREDE INSTITUTIONER  

Kapacitet og belægning på de sikrede institutioner for 2013 fremgår af opgørelsen ’Lands- og 

landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner – opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og 

efterspørgsel’. 

Kapaciteten på de sikrede institutioner vurderes som værende på rette niveau for 2015, efter at regionerne 

i 2012 har lukket en række pladser. 

Det noteres, at belægningen på de sikrede institutioner i 2013 har udvist følgende tendens. Belægningen på 

de sikrede afdelinger var i 2013 samlet set på 83,7 pct., spændende fra 59,8 til 98,8 pct. på de enkelte 

tilbud. Til sammenligning var belægningsprocenten i 2012 samlet set på 69 pct. Antallet af pladser er i 

perioden 2012 til 2013 nedjusteret med i alt 14 pladser, fra 141 pladser i 2012 til 126 pladser i 2013. 

FORUDSAT BELÆGNINGSPROCENT  

I forbindelse med kapacitetstilpasningen i 2012 valgte regionerne at sænke den forudsatte 

belægningsprocent fra 95 pct. til 85 pct.  

Med styringsaftalen for 2015 hæves den forudsatte belægningsprocent til 90 pct.  

Det vurderes efterfølgende, hvorvidt der er grundlag for at hæve den forudsatte belægningsprocent for de 

sikrede institutioner til 95 pct., så den følger belægningsprocenten for de øvrige sociale tilbud. 

FÆLLES UDVIKLINGSTEMA I 2015 OM SAMMENHÆNG MELLEM MÅLGRUPPER, INDSATSER OG PRIS 

De sikrede institutioner løfter som udgangspunkt de samme opgaver, men der kan være forskelle i 

målgrupper og ydelser på de enkelte tilbud. Der er et kommunalt ønske om at få større gennemsigtighed i 

målgrupper, ydelser, effekt af indsatsen og sammenhæng mellem pris og indhold i de enkelte tilbud.  

I 2015 vil kommunerne og de regionale driftsherrer/Københavns Kommune arbejde med et fælles 

udviklingstema, som tager afsæt i følgende udviklingspunkter: 

 Dokumentation af målgrupper, ydelser, effekt og sammenhæng mellem pris og indhold på de 

enkelte tilbud. 

 Tilstræbe ens enhedspriser for ens ydelser. 

 Afdække mulighederne for mere fleksibilitet i kapaciteten, således at antallet af pladser løbende 

kan tilpasses mindre udsving i behovet. 

KOMMUNIKATIONSCENTRE 
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Efter drøftelser på tværs af de tre kommunikationscentre i hovedstadsregionen, kommunerne i regionen og 

Region Hovedstaden i regi af arbejdet med Rammeaftalen samt i forbindelse med udviklingsprojektet på 

senhjerneskadeområdet, besluttedes det i 2012 at igangsætte en proces med henblik på revision af den 

eksisterende Visitationsaftale vedrørende kommunikationscentre. 

Processen forløber i 2014-15 og vil foregå med inddragelse af de tre kommunikationscentre i 

hovedstadsregionen, repræsentanter fra kommunerne i regionen og Region Hovedstaden. 

BOTILBUD MED OVER 100 PLADSER 

I hovedstadsregionen er der ingen botilbud over 100 pladser, der er omfattet af Udviklingsstrategi 2015. 

Der er fem tilbud i hovedstadsregionen, der opfylder kriterierne, og Københavns Kommune er driftsherre 

for alle fem. Samtlige af disse botilbud er dog karakteriseret som lokale tilbud, som det primært er 

driftsherren selv, der benytter, hvorfor de fem tilbud ikke er omfattet af Udviklingsstrategien i 

Udviklingsstrategi 2015.  

SOCIAL TILSYN 

Lov om Socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014.  

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet, som skal sendes til sekretariaterne for 

rammeaftalen og socialstyrelsen senest den 1. juli året efter det kalenderår, rapporten vedrører. 

Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det 

almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet.  

   

Det betyder, at rapporten vedrørende 2014 drøftes i forbindelse med styringsaftalen for 2016, og at 

eventuelle udviklingstemaer først kan indgå i udviklingsstrategien for 2017.  

Socialtilsynet fastsætter takster og den objektive finansiering af socialtilsynenes opgaver. Finansieringen 

drøftes hvert år i forbindelse med indgåelse af styringsaftalen som led i rammeaftalerne på det sociale 

område. Fastsættelse af tilsyns- og godkendelsestaksterne samt den objektive finansiering er dog ikke en 

del af styringsaftalen som led i rammeaftalen. Det betyder, at takster og den objektive finansiering af 

socialtilsynene ikke drøftes i forbindelse med styringsaftalen for 2015. 

Kommuner, Region og Socialtilsyn Hovedstaden vil i 2015 fortsætte dialogen og det gode samarbejde, som 

hidtil har været gældende. Den indsigt i kvaliteten i tilbuddene, som tilsynet giver, er vigtig for kommuner 

og region i arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene. 
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Tilbudstyper på voksenområdet fordelt efter målgruppe og tilbudstype 

Tabel 1: Oversigt over tilbud målrettet voksne med sindslidelse         

  
Driftsherre 
(kommune/region) 

Antal 
tilbud 
2015 

Antal pladser 

Paragraf Tilbud 2015 2016 2017 

§ 103 Skibbyhøj Frederikssund   41 41 41 

§ 103 i alt     1 41 41 41 

§ 104 JAC Vestegnen - sindslidelse Brøndby 
 

5 5 5 

 
Klintegården Region Hovedstaden 

 
1 1 1 

 
Orion-Kulturhuset Region Hovedstaden 

 
2 2 2 

 
Skovvænget Region Hovedstaden 

 
2 2 2 

§ 104 i alt 
  

4 10 10 10 

§ 103 og § 104 Lunden Region Hovedstaden 1 4 4 4 

§103 og § 104 i alt 
   

4 4 4 

§ 107 Behandlingshjemmet Nødebogård 18 år Region Hovedstaden 
 

6 6 6 

 
Behandlingshjemmet Nødebogård Østervang Region Hovedstaden 

 
7 7 7 

 
Kløverengen Ishøj/Vallensbæk 

 
24 24 24 

 
Lindevang Helsingør 

 
50 50 50 

 
Måløvgård Ballerup 

 
12 12 12 

 
Orion-Hostel Region Hovedstaden 

 
6 6 6 

 
Skibbyhøj Frederikssund 

 
23 23 23 

 
Klintegården Akutplads Region Hovedstaden 

 
1 1 1 

§ 107 i alt     8 129 129 129 

§ 108 Bolero Hørsholm 
 

5 5 5 

 
Johannes Hages Hus Fredensborg 

 
61 61 61 

 
Juvelhuset Herlev 

 
16 16 16 

 
Klintegården Region Hovedstaden 

 
65 65 65 

 
Kløverengen Ishøj/Vallensbæk 

 
16 16 16 

 
Lindevang Helsingør 

 
6 6 6 

 
Parkvænget Glostrup 

 
56 56 56 

 
Pilekrogen Gentofte 

 
16 16 16 

 
Slotsvænget Lyngby-Taarbæk 

 
32 32 32 

§ 108 i alt 
  

9 273 273 273 

§ 107 og §108 Botilbuddet Lunden Region Hovedstaden 
 

36 36 36 

 
Fabianhus Gribskov 

 
16 16 16  

 
Orion - Flex Region Hovedstaden 

 
4 4 4 

 
Skovvænget Region Hovedstaden 

 
30 30 30 

 
Orion - Planetstien Region Hovedstaden 

 
28 28 28 

§ 107 og §108 i alt  
  

5 114 114 114 

§ 85 Nybrogård Gladsaxe 
 

24 24 24 

§ 85 i alt 
  

1 24 24 24 

 
Sindslidende total   29 595 595 595 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
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Tabel 2: Oversigt over tilbud målrettet voksne med autisme           

  
Driftsherre 
(kommune/region) 

Antal tilbud 
2015 

Antal pladser 

Paragraf Tilbud 2015 2016 2017 

§ 104 Espevangen Rødovre   30 30 30 

 
Gefion Rudersdal 

 
26 26 26 

 
Rudersdal Dagtilbud 2 Rudersdal 

 
14 14 14 

 
Stokholtbuen Ballerup 

 
34 34 34 

 
Vega - dagtilbud Gribskov 

 
15 15 15 

§ 104 i alt     5 119 119 119 

§ 107 Kellersvej 6 Gladsaxe 
 

2 2 2 

 
Sofieskolen Gladsaxe 

 
3 3 3 

§ 107 i alt 
  

2 5 5 5 

§ 108 Bakkehuset Glostrup   18 18 18 

 
Chr. D. X Alle Lyngby-Taarbæk 

 
50 50 50 

 
Gefion Rudersdal 

 
27 27 27 

 
Skovdiget Gladsaxe 

 
5 5 5 

 
Stokholtbuen Ballerup 

 
34 34 34 

§ 108 i alt     5 134 134 134 

§ 85 Kellersvej 6 Gladsaxe 
 

21 21 21 

 
Vega - boliger Gribskov 

 
10 10 10 

§ 85 i alt     2 31 31 31 

Autisme total   14 289 289 289 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014 

 

Tabel 3: Oversigt over tilbud målrettet voksne med nedsat fysisk funktionsevne         

  Driftsherre (kommune/region) 
Antal tilbud 

2015 

Antal pladser 

Paragraf Tilbud 2015 2016 2017 

§ 104 Basen i Rødbo Ballerup   12 12 12 

 
Basen Taxhuset Høje-Taastrup 

 
12 12 12 

 
Jonstrupvang Region Hovedstaden 

 
23 23 23 

 
Linden Fredensborg 

 
18 18 18 

 
Solgaven Dagcenter Region Hovedstaden 

 
20 20 20 

§ 104 i alt     5 85 85 85 

§ 107 Selmersvej Hillerød 
 

8 8 8 

§ 107 i alt 
  

1 8 8 8 

§ 108 Bredegård Region Hovedstaden   32 32 32 

 
Jonstrupvang Region Hovedstaden 

 
46 46 46 

 
Lindegården Fredensborg 

 
24 24 24 

 
Solgaven Region Hovedstaden 

 
66 66 66 

 
Taxhuset Høje-Taastrup 

 
50 50 50 

 
Tilbuddet Rødbo Ballerup 

 
40 40 40 

§ 108 i alt     6 258 258 258 

§ 85 Kirkeleddet 8 Gribskov 
 

8 8 8 

 
Skipperstræde Gribskov 

 
6 6 6 

§ 85 i alt 
  

2 14 14 14 

Nedsat fysisk funktionsevne total   14 365 365 365 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014 

Tabel 4: Oversigt over tilbud målrettet voksne med nedsat psykisk funktionsevne         
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Driftsherre 
(kommune/region) 

Antal tilbud 
2015 

Antal pladser 

Paragraf Tilbud 2015 2016 2017 

§ 103 Bredegård Værksted Region Hovedstaden   32 32 32 

 
Rønnegården Region Hovedstaden 

 
14 14 14 

§ 103 i alt     2 46 46 46 

§ 104 Aktivitetscentret Kellersvej Gladsaxe   122 122 122 

 
Bank-Mikkelsens Vej 20-28 Gentofte 

 
27 27 27 

 
Birkegården Gentofte 

 
24 24 24 

 
Blindenetværket Gentofte 

 
40 40 40 

 
Bredegård Døv/Blindeafd. Region Hovedstaden 

 
14 14 14 

 
Bøgelunden Bøgen Rudersdal 

 
23,5 23,5 23,5 

 
Center for Job og Oplevelse Helsingør 

 
24 24 24 

 
Gnisten Frederikssund 

 
18 18 18 

 
Hørkær (Job- og Aktivitetscenter) Herlev 

 
64 64 64 

 
JAC Vestegnen - psykisk udviklingshæmning Brøndby 

 
164 164 164 

 
Job- og Aktivitetscenter Nord Gentofte 

 
180 180 180 

 
Kellersvej 6 Gladsaxe 

 
9 9 9 

 
Kobbelhusene - særligt tilrettelagt dagtilbud Gribskov 

 
5 5 5 

 
Kobbelhusenes dagtilbud på Kirkeleddet Gribskov 

 
8 8 8 

 
Krumtappen Ballerup 

 
21 21 21 

 
Lyngdal Lyngen Region Hovedstaden 

 
8 8 8 

 
Midgården Halsnæs 

 
10 10 10 

 
Pensionistklubben Ebberød Rudersdal 

 
15 15 15 

 
Regnbuen Hillerød 

 
36 36 36 

 
Rudersdal Dagtilbud 1 Rudersdal 

 
23 23 23 

 
Trekløveret Halsnæs 

 
20 20 20 

 
UUC Maglemosen Ballerup 

 
130 130 130 

§ 104 i alt     22 985,5 985,5 985,5 

§ 107 Bakkebo Egedal 
 

3 3 3 

 
Boligerne på Herlufsdalsvej Hillerød 

 
20 20 20 

 
Boligerne på Skovstien 8-12 Hillerød 

 
16 16 16 

 
Hulegården Region Hovedstaden 

 
1 1 1 

§ 107 i alt 
  

4 40 40 40 

§ 107 afl Torvevej Ballerup   10,5 10,5 10,5 

§ 107 afl i alt   1 10,5 10,5 10,5 

§ 108 Anna Anchers Vej Helsingør 
 

10 10 10 

 
Bakkebo Egedal 

 
2 2 2 

 
Bank-Mikkelsens Vej 20-28 Gentofte 

 
38 38 38 

 
Blindenetværket Gentofte 

 
40 40 40 

 
Blomsterhusene Gentofte 

 
42 42 42 

 
Boligerne Brøndbyøstervej Brøndby 

 
24 24 24 

 
Boligerne Gl. Lyngevej Allerød 

 
12 12 12 

 
Boligerne på Skovstien 2-6 Hillerød 

 
17 17 17 

 
Bredegård Døv/Blindeafd. Region Hovedstaden 

 
8 8 8 

 
Ebberød Rudersdal 

 
82 82 82 

 
Frøgård Alle Høje-Taastrup 

 
24 24 24 

Tabel 4: Oversigt over tilbud målrettet voksne med nedsat psykisk funktionsevne …fortsat  
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Driftsherre 
(kommune/region) 

Antal tilbud 
2015 

Antal pladser 

Paragraf Tilbud 2015 2016 2017 

§ 108 Følstruphusene Hillerød 
 

59 59 59 

 
Herstedøster Sidevej Albertslund 

 
24 24 24 

 
Hulegården Region Hovedstaden 

 
40 40 40 

 
Højsletten Herlev 

 
24 24 24 

 
Kamager Region Hovedstaden 

 
40 40 40 

 
Kellersvej 10 Gladsaxe 

 
60 60 60 

 
Kellersvej 8-9 Gladsaxe 

 
48 48 48 

 
Kobbelhusene - Gydevej Gribskov 

 
18 18 18 

 
Kronborghus Helsingør 

 
21 21 21 

 
Lyngdal Region Hovedstaden 

 
15 15 15 

 
Midgården Halsnæs 

 
28 28 28 

 
Pensionatet Lionslund Brøndby 

 
24 24 24 

 
Rosenfeldthusene Frederikssund 

 
17 17 17 

 
Rønnegården Region Hovedstaden 

 
25 25 25 

 
Skelhøj, Lillestræde Egedal 

 
31 31 31 

 
Skovgården Herlev 

 
24 24 24 

 
Søvænge Egedal 

 
28 28 28 

 
Trekløveret Halsnæs 

 
43 43 43 

 
Vestfløjen (Slotsherrens Vænge 6) Rødovre 

 
14 14 14 

§ 108 i alt 
  

30 882 882 882 

§ 85 Cathrinegården Gladsaxe   23 23 23 

 
Ahornparken Gribskov 

 
29 29 29 

 
Kobbelhusene Kirkeleddet 6 Gribskov 

 
8 8 8 

§ 85 i alt     3 60 60 60 

Nedsat psykisk funktionsevne total   62 2.024 2.024 2.024 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014 
 
 

Tabel 5: Oversigt over tilbud målrettet voksne med stofmisbrug         

  Driftsherre (kommune/region) 
Antal tilbud 

2015 

Antal pladser 

Paragraf Tilbud 2015 2016 2017 

§ 101 KABS Glostrup   714 714 714 

 
Nordsjællands Misbrugscenter Region Hovedstaden 

 
240 240 240 

§ 101 i alt     2 954 954 954 

§ 142 KABS Glostrup   714 714 714 

§ 142 i alt     1 714 714 714 

Stofmisbrug total   3 1.668 1.668 1.668 

Note: De ambulante tilbud er opgjort i antal ambulante forløb. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014 
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Tabel 6: Oversigt over tilbud målrettet voksne med alkoholmisbrug         

  
Driftsherre 
(kommune/region) 

Antal tilbud 
2015 

Antal pladser 

Paragraf Tilbud 2015 2016 2017 

§ 141 Blå Kors ambulant Høje-Taastrup   135 135 135 

 
Blå Kors dag Høje-Taastrup 

 
9 9 9 

 
Blå Kors døgn Høje-Taastrup 

 
6 6 6 

 
Nordsjællands Misbrugscenter (ambulant) Region Hovedstaden 

 
265 265 265 

§ 141 i alt     4 415 415 415 

§ 142 Nordsjællands Misbrugscenter (ambulant) Region Hovedstaden   160 160 160 

§ 142 i alt     1 160 160 160 

Alkoholmisbrug total   5 575 575 575 
- Heraf ambulant  3 560 560 560 

Note: De ambulante tilbud er opgjort i antal ambulante forløb. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014 

 

Tabel 7: Oversigt over tilbud målrettet voldsramte kvinder og hjemløse         

  
Driftsherre 
(kommune/region) 

Antal tilbud 
2015 

Antal pladser 

Paragraf Tilbud 2015 2016 2017 

§ 109 Frederiksværk Krisecenter Halsnæs   8 8 8 
Krisecentre 

Hellerup Krisecenter Gentofte 
 

11 11 11 

 
Hillerød Kvindekrisecenter Hillerød 

 
5 5 5 

 
Krisecentret Røntofte Helsingør 

 
6 6 6 

 
Kvindehuset Lyngby-Taarbæk 

 
10 10 10 

§ 109 i alt     5 40 40 40 

§ 110 Blå Kors pensionat Høje-Taastrup   17 17 17 
Forsorgshjem 

Lænkepensionatet Glostrup 
 

10 10 10 

 
Nordsjællands Misbrugscenter Boafsnit Region Hovedstaden 

 
62 62 62 

 
Nordsjællands Misbrugscenter Pensionat Region Hovedstaden 

 
8 8 8 

 
Overførstegården Gentofte 

 
23 23 23 

 
Røde Kors Natherberg Region Hovedstaden 

 
8 8 8 

 
Solvang Region Hovedstaden 

 
25 25 25 

 
Solvang udslusning Region Hovedstaden 

 
4 4 4 

 
Tornehøjgård Gladsaxe 

 
20 20 20 

§ 110 i alt     9 177 177 177 

§ 109 og § 110 Krisecentret Svendebjerggård Region Hovedstaden 
 

25 25 25 

§ 109 og § 110 i alt   1 25 25 25 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014 
 
 

Tabel 8: Oversigt over kommunikationscentre til  voksne 

  
Driftsherre 
(kommune/region) 

Antal tilbud 
2015 

Antal pladser 

Paragraf Tilbud 2015 2016 2017 

  Kommunikationscentret Hillerød Hillerød   - - - 

 
Kommunikationscentret i Region H Region Hovedstaden 

 
- - - 

  Center for Specialundervisning for Voksne København   - - - 

Kommunikationscentre i alt   3 - - - 

Note: Der er ikke indberettet oplysninger om belægning og kapacitet for disse tilbud til Udviklingsstrategi 2015. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014 
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Tabel 9: Oversigt over øvrige tilbud til  voksne 

  
Driftsherre (kommune/region) 

Antal tilbud 
2014 

Antal pladser 

Paragraf Tilbud 2014 2015 2016 

  Specialtandplejen i Rudersdal Rudersdal   - - - 

 
Specialtandplejen i Gentofte Gentofte 

 
- - - 

  Falck Hjælpemiddelcenter     - - - 

Note: Der er ikke indberettet oplysninger om belægning og kapacitet for disse tilbud til Udviklingsstrategi 2015. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014 

 

Tilbudstyper på børne- og ungeområdet fordelt efter målgruppe og tilbudstype 

Tabel 10: Oversigt over tilbud målrettet Børn og unge fordelt på målgrupper 

   Driftsherre 
(kommune/region) 

Antal 
tilbud 
2015 

Antal pladser 

Målgruppe Paragraf Tilbud 2015 2016 2017 

Sindslidelse § 66 nr. 6 Behandlingshjemmet Nødebogård Region Hovedstaden 
 

28 28 28 

 
§ 66 nr. 6 afl Behandlingshjemmet Nødebogård Region Hovedstaden 

 
1 1 1 

 
§ 66 nr. 6 / § 107 Nødebogård Mikkelbo Region Hovedstaden 

 
5 5 5 

Sindslidelse i alt       3 34 34 34 

Autisme § 32 Sofieskolen Gladsaxe 
 

8 8 8 

 
§ 36 Sofieskolen Gladsaxe 

 
25 25 25 

 
§ 66 nr. 6 Sofieskolen Gladsaxe 

 
17 17 17 

 
§ 66 nr. 6 afl Granbohus Fredensborg 

 
7 7 7 

 
§ 66 nr. 6 afl Ishøjgård Ishøj/Vallensbæk 

 
6 6 6 

Autisme total 
   

5 63 63 63 

Nedsat psykisk funktionsevne § 32 Troldemosen Gentofte   30 30 30 

 
§ 66 nr. 6 Camillehusene Gentofte 

 
21 21 21 

 
§ 66 nr. 6 afl 3-Kløveren Region Hovedstaden 

 
2 2 2 

 
§ 66 nr. 6 afl Granbohus Fredensborg 

 
38 38 38 

 
§ 66 nr. 6 afl Lundø Gentofte 

 
22 22 22 

 
§ 66 nr. 6 / § 107 3-Kløveren Region Hovedstaden 

 
28 28 28 

 
§ 66 nr. 6 / § 107 Broen Gentofte 

 
16 16 16 

Nedsat psykisk funktionsevne i alt       7 157 157 157 

Nedsat fysisk funktionsevne SEL/SUL Børnecenter for Rehabilitering Region Hovedstaden   - - - 

 
SEL/SUL Børneterapien Gentofte kommune 

 
- - - 

Nedsat fysisk funktionsevne i alt       2 - - - 

Ingen specifik målgruppe § 36 Behandlingshjemmet Nødebogård Region Hovedstaden 1 8 8 8 

Kommunikationscentre   Kommunikationscentret Hillerød Hillerød   - - - 

  
Kommunikationscentret i Region H Region Hovedstaden 

 
- - - 

Kommunikationscentre i alt       2 - - - 

Børn og unge total       20 262 262 262 

Note: § 66 nr. 6 aflastning Granbohus målrettet målgruppen nedsat psykisk funktionsevne omfatter også tilbud til unge voksne. Tilbuddet omfatter 
både psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. 
Note: Der er ikke indberettet oplysninger om belægning og kapacitet for Børnecenter for rehabilitering, Børneterapien samt 
kommunikationscentrene til Udviklingsstrategi 2015. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014 
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Geografisk placering af tilbuddene 
Indberetninger om kapacitet og belægning vedrørende tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 er i forbindelse med 

analysen grupperet ud fra tilbuddenes geografiske placering i hovedstadsregionen. Den geografiske gruppering er 

opgjort forskelligt for henholdsvis tilbud på børne- og ungeområdet og voksenområdet. Årsagen er hensynstagen til 

den tværkommunale organisering af samarbejdsrelationer, der som udgangspunkt varierer alt efter om der er tale om 

børne- og unge- eller voksenområdet. På børne- og ungeområdet tager grupperingen således udgangspunkt i dels de 

seks netværk, der er etableret som frivilligt forpligtende netværkssamarbejde i regi af den Koordinerende Funktion for 

Specialundervisning (KFS), og dels i forhold til kommunernes geografiske nærhed til hinanden. På voksenområdet er 

grupperingen dels opgjort med udgangspunkt i de fire planlægningsområder i regionen, som hver har et 

områdehospital, der tager sig af akutte behandlinger m.v., og dels i forhold til kommunernes geografiske nærhed til 

hinanden. De geografiske grupperinger afspejler således ikke nødvendigvis driftsherre. Grupperingerne er vist i 

oversigten nedenfor. 

 
Tabel 1: Oversigt over geografiske grupperinger på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet 

Område Grupperinger Kommuner 

Børne- og ungeområdet 1. Nord  
(netværk 1 + 2) 

Hørsholm, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, Helsingør 
Kommuner 

2. Midt  
(netværk 3 + 4 eksklusiv Frederiksberg) 

Allerød, Herlev, Egedal, Furesø, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, 
Gentofte, Gladsaxe Kommuner 

3. Syd  
(netværk 6 eksklusiv Tårnby og Dragør) 

Albertslund, Ishøj, Glostrup, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Brøndby, Rødovre, 
Hvidovre Kommuner 

4. Hovedstadsområdet, Amager og øer  
(netværk 7 + 8 inklusiv Frederiksberg, 
Tårnby og Dragør) 

Dragør, Bornholms, Tårnby, Frederiksberg, Københavns Kommuner 

Voksenområdet 1. Nord  
 

Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Hillerød 
og Hørsholm Kommuner 

2. Midt  
 

Ballerup, Egedal, Furesø, Herlev, og Gladsaxe , Rødovre, Gentofte, Lyngby-
Tårbæk, Rudersdal Kommuner 

3. Syd  Hvidovre, Tårnby, Dragør, Brøndby, Glostrup, Albertslund, Høje-Taastrup, 
Ishøj, Vallensbæk Kommuner 

4. Hovedstadsområdet og Bornholm  København, Frederiksberg, Bornholm Kommuner 

 

Nedenfor er belægning og kapacitet på henholdsvis voksenområdet og børne- og ungeområdet opgjort efter 

målgruppe, tilbudstype og tilbuddenes geografiske beliggenhed.  
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Tilbudstyper på voksenområdet fordelt efter målgruppe og geografisk placering af 

tilbuddene 

Tabel 2: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet voksne med sindslidelse 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 103 1. Nord Pladstal 1 44 41 41 41 41 41 41 

  
Pladsforbrug i alt 

 

37,4 39,3 41 

   

 

  
Belægningsprocent for perioden 

 

85% 96% 100% 

   

 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 

0 0 19 

   

 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 

33,7 35,5 22 

   

 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 

3,6 3,7 0 

   

 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 

0 0 0         

§ 104 1. Nord Pladstal 2 5 5 3 3 3 3 3 

  
Pladsforbrug i alt 

 

2,9 3,3 2,9 

   

 

  
Belægningsprocent for perioden 

 

59% 65% 96% 

   

 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 

0 0 1,9 

   

 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 

2,9 3,3 1,0 

   

 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 

0 0 0 

   

 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 

0 0 0         

 
2. Midt Pladstal 2 20 20 20 2 2 2 2 

 
  Pladsforbrug i alt   18,1 12,5 13,8 

   

 

  
Belægningsprocent for perioden 

 

90% 63% 69% 

   

 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 

0 0 0 

   

 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 

17,4 12,5 11,8 

   

 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 

0,7 0,0 2,0 

   

 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 

0 0 0         

 
3. Syd Pladstal 1 30 26 6 5 5 5 5 

  
Pladsforbrug i alt 

 

29,4 25,1 5,5 

   

 

  
Belægningsprocent for perioden 

 

98% 96% 91% 

   

 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 

2,2 6,8 0,0 

   

 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 

27,2 18,3 5,5 

   

 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 

0 0 0 

   

 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 

0 0 0         

§ 103 og § 104 2. Midt Pladstal 1 
  

4 4 4 4 4 

  
Pladsforbrug i alt 

   

0 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

   

0% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

   

0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

   

0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

   

0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

   

0 
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Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 107 1. Nord Pladstal 5 7 58 81 87 87 87 87 

  
Pladsforbrug i alt 

 
9,1 59,5 84,6 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
130% 103% 

    
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0 24,9 33,9 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
9,1 33,0 48,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 1,5 1,9 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 0 0        

 

 

  

 
2. Midt Pladstal 1 12 12 12 12 12 12 12 

 
  Pladsforbrug i alt   11,6 11,9 12,1 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
96% 99% 101% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
6,2 5,5 5,9 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
5,4 6,4 6,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 
3. Syd Pladstal 2 30 30 30 30 30 30 30 

  
Pladsforbrug i alt 

 
28,7 29,6 30,0 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
96% 99% 100% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
2,7 5,4 5,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
25,0 23,2 22,9 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
1,0 1,0 2,1 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 108 1. Nord Pladstal 5 150 100 100 72 72 72 72 

  
Pladsforbrug i alt 

 
140,6 98,4 97,8 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
94% 98% 98% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
43,5 23,8 24,6 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
89,4 69,0 69,1 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
7,8 5,6 4,1 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 
2. Midt Pladstal 3 66 64 64 64 64 64 64 

 
  Pladsforbrug i alt   64,0 60,8 63,3 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
97% 95% 99% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
6,3 7,4 10,5 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
57,7 53,3 52,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 
3. Syd Pladstal 3 178 168 137 137 137 137 137 

  
Pladsforbrug i alt 

 
173,2 163,3 134,8 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
97% 97% 98% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
21,3 18,5 21,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
148,0 139,4 108,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
3,8 5,3 5,5 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

§ 107 og § 108 1. Nord Pladstal 3 22 46 52 76 80 80 80 

  
Pladsforbrug i alt 

 
21,4 39,1 37,6 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
97% 85% 72% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
4,1 2,5 2,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
17,3 36,6 33,4 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 1,6 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 
2. Midt Pladstal 2 

 
34 34 34 34 34 34 

 
  Pladsforbrug i alt 

  
32,0 33,8 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

  
94% 99% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

  
0 0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

  
31,6 32,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

  
0,3 1,0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

  
0 0         

§ 85 2. Midt Pladstal 1 
  

24 24 24 24 24 

  
Pladsforbrug i alt 

   
23,7 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

   
99% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

   
8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

   
14,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

   
1 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

   
0         

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
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Tabel 3: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet voksne med autisme 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 104 1. Nord Pladstal 1 14 14 15 15 15 15 15 

  
Pladsforbrug i alt 

 
17,6 18,0 14,7 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
126% 129% 98% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
3,6 4 2,5 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
13,0 13,0 11,3 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
1 1 1         

 
2. Midt Pladstal 4 93 95 104 104 104 104 104 

  
Pladsforbrug i alt 

 
92,6 97,2 99,6 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
100% 102% 96% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
8,4 11,8 15,4 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
83,8 84,9 84,1 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,5 0,5 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 
3. Syd Pladstal 1 16 16 16 0 0 0 0 

 
  Pladsforbrug i alt   12,3 14,9 9,8 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
77% 93% 61% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
12,3 14,9 9,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 107 2. Midt Pladstal 2 3 5 5 5 5 5 5 

  
Pladsforbrug i alt 

 
3,6 3,7 5,2 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
119% 73% 105% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
1,6 1,2 1,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
2,0 2,4 4,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

§ 108 2. Midt Pladstal 4 128 117 116 116 116 116 116 

  
Pladsforbrug i alt 

 
126,5 122,4 113,4 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
99% 105% 98% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
14,9 15,6 16,6 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
110,6 105,8 95,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
1 1 1 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 
3. Syd Pladstal 1 18 18 18 18 18 18 18 

 
  Pladsforbrug i alt   18,5 17,9 18,0 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
103% 100% 100% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
18,5 17,9 17,6 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,0 0,4 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 

§ 85 1. Nord Pladstal 1 10 10 10 10 10 10 10 

  
Pladsforbrug i alt 

 
9,7 10 10 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
97% 100% 100% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
1,7 2 1 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
7 7 8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

  
 

Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 
 

1 1 1         

 
2. Midt Pladstal 1   21 22 21 21 21 21 

  
Pladsforbrug i alt 

  
19,6 22,0 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

  
93% 

    
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

  
6,0 7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

  
13,6 15,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

  
0 0 

   
 

 
  Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)     0 0        

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
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Tabel 4: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet voksne med nedsat psykisk funktionsevne 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 103 1. Nord Pladstal 2 62 53 50 46 46 46 46 

  
Pladsforbrug i alt 

 
59,3 46,7 44,3 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
96% 88% 89% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0 0 3,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
50,3 39,5 34,5 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
9,0 7,2 6,6 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 104 1. Nord Pladstal 8 130 133 131 135 135 135 135 

  
Pladsforbrug i alt 

 
142,7 148,5 149,8 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
110% 112% 114% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
47,3 52,4 57,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
91,9 92,4 87,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
3,5 3,7 5,0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 
2. Midt Pladstal 13 697 673 671,5 687 687 687 687 

  
Pladsforbrug i alt 

 
647,1 676,0 684,7 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
93% 100% 

    
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
78,2 84,3 93,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
553,6 570,3 568,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
14,5 20,5 22,3 

   
 

 
  Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,8 0,8 0,8         

 
3. Syd Pladstal 1 170 144 158 164 164 164 164 

  
Pladsforbrug i alt 

 
119,7 138,9 160,0 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
70% 96% 101% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
16,7 26,0 24,9 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
101,0 112,9 135,1 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
2 0 0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 107 1. Nord Pladstal 2 36 36 36 36 36 36 36 

  
Pladsforbrug i alt 

 
37,6 34,5 33,2 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
104% 96% 92% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
10,8 12,0 13,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
26,8 22,5 20,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 
2. Midt Pladstal 1 3 3 3 3 3 3 3 

  
Pladsforbrug i alt 

 
2,5 2,4 3,0 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
83% 81% 100% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
2,5 2,0 2,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
0,0 0,4 1,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

 
  Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

 
3. Syd Pladstal 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
Pladsforbrug i alt 

 
2,0 1,4 1,7 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
203% 143% 167% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
2,0 1,4 1,5 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,0 0,2 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 107 afl 2. Midt Pladstal 1 11 11 11 10,5 10,5 10,5 10,5 

  
Pladsforbrug i alt 

 
8,6 8,2 10,9 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
78% 75% 99% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
1,2 1,2 0,9 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
7,4 7,0 10,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         
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Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

§ 108 1. Nord Pladstal 11 250 251 258 258 258 258 258 

  
Pladsforbrug i alt 

 
250,2 251,8 253,3 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
100% 100% 98% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
65,6 69,0 77,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
177,6 177,7 166,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
6,0 4,2 9,4 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
1 1,0 0         

 
2. Midt Pladstal 13 473,99 471 365 448 448 448 448 

  
Pladsforbrug i alt 

 
433,0 455,9 357,7 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
91% 97% 98% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
57,3 68,0 58,3 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
362,3 373,7 290,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
13,4 14,2 9,3 

   
 

 
  Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

 
3. Syd Pladstal 6 176 176 176 176 176 176 176 

  
Pladsforbrug i alt 

 
175,8 172,0 174,5 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
100% 98% 99% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
28,5 25,0 50,4 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
143,3 142,7 119,3 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
3,0 3,3 3,7 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   1 0,9973 1         

§ 85 1. Nord Pladstal 2 37 37 37 37 37 37 37 

  
Pladsforbrug i alt 

 
36,3 38,8 36,6 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
98% 105% 99% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
6,3 9 7,6 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
30 29,8 29 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

 
2. Midt Pladstal 1 23 23 23 23 23 23 23 

  
Pladsforbrug i alt 

 
22,9 26,9 23,0 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
100% 117% 100% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
5,9 9,9 6 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
17 17,0 17,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
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Tabel 5: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet voksne med nedsat fysisk funktionsevne 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

§ 104 1. Nord Pladstal 1 18 18 18 18 18 18 18 

  
Pladsforbrug i alt 

 
19,2 18,5 18,5 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
107% 103% 103% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
3,0 3,0 6,5 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
15,7 15,0 11,5 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,5 0,5 0,5 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 
2. Midt Pladstal 3 55 55 55 55 55 55 55 

  
Pladsforbrug i alt 

 
54,8 56,9 56,5 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
100% 103% 103% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
1,5 1,5 2,9 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
48,3 51,1 49,4 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
3,6 2,9 2,7 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
1,4 1,4 1,5         

 
3. Syd Pladstal 1 12 12 12 12 12 12 12 

  
Pladsforbrug i alt 

 
9,3 13,2 13,4 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
78% 110% 112% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
1,7 3,0 3,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
6,0 6,2 5,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
1,6 4 4 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 107 1. Nord Pladstal 1 11 9 8 8 8 8 8 

  
Pladsforbrug i alt 

 
9,3 8,7 8,0 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
85% 96% 100% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
3,0 2,1 2,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
4,3 4,6 3,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
2,0 2,0 3,0 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

§ 108 1. Nord Pladstal 2 58 56 63 56 56 56 56 

  
Pladsforbrug i alt 

 
58,0 56,4 69,2 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
100% 101% 

    
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
3,0 3,0 11,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
46,0 44,4 49,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
9,0 9,0 9,0 

   
 

 
  Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0,0 0        

 
2. Midt Pladstal 3 152 152 152 152 152 152 152 

  
Pladsforbrug i alt 

 
149,2 147,3 149,9 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
98% 97% 99% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
6,0 6,5 21,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
126,2 127,6 111,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
16,1 12,2 15,9 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
1 1,0 1         

 
3. Syd Pladstal 1 50 50 50 50 50 50 50 

  
Pladsforbrug i alt 

 
50,0 49,7 49,4 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
100% 99% 99% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
13,3 14,3 13,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
31,0 29,4 30,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
5,7 5,9 5,0 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

§ 85 1. Nord Pladstal 2 14 14 14 14 14 14 14 

  
Pladsforbrug i alt 

 
14,0 14,0 13,2 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
100% 100% 95% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
5,0 5 5,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
8 8,0 7,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
1 1 0,6 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
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Tabel 6: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet voksne med stofmisbrug 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 101 1. Nord Pladstal (ambulante forløb) 1 440 345 240 240 240 240 240 

  
Pladsforbrug i alt 

 
411 252 197 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
93% 73% 82% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0 0 0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
372 247 193 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
39 5 4 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

 
3. Syd Pladstal (ambulante forløb) 1 765 714 714 714 714 714 714 

  
Pladsforbrug i alt 

 
792,3 733,6 707,5 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
104% 103% 99% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
45,3 44,4 44,1 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
742,2 686,1 659,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
4,7 3,1 3,8 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 142 3. Syd Pladstal (ambulante forløb) 1 765 714 714 714 714 714 714 

  
Pladsforbrug i alt 

 
792,3 732,9 694,2 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
104% 103% 97% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
45,3 44,2 45,6 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
742,2 685,9 645,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
4,7 2,8 3,6 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
 
 

Tabel 7: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet voksne med alkoholmisbrug 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 141 1. Nord Pladstal 1 485 380 265 265 265 265 265 

  
Pladsforbrug i alt 

 
302 248 163 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
62% 65% 62% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
294,0 248,0 163,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
8,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0,0 0,0 0,0         

 
3. Syd Pladstal (ambulante forløb) 1 135 135 135 135 135 135 135 

  
Pladsforbrug i alt 

 
141,6 134,3 145,6 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
105% 99% 94% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
48,3 50,7 53,6 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
82,1 75,6 81,9 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
11,2 8,0 10,1 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

  
Pladstal (dagpladser) 1 9 9 9 9 9 9 9 

  
Pladsforbrug i alt 

 
2,6 2,9 1,4 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
0,3 0,3 

    
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,3 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
2,1 2,3 1,3 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,5 0,2 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

  
Pladstal (døgnpladser) 1 6 6 6 6 6 6 6 

  
Pladsforbrug i alt 

 
4,4 7,5 5,1 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
0,7 1,2 

    
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,5 0,4 0,1 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
3,4 5,4 4,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,5 1,6 0,3 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 142 1. Nord Pladstal 1 260 180 160 160 160 160 160 

  
Pladsforbrug i alt 

 
261 192 126 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
100% 107% 79% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
253,0 180,0 126,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
8,0 12,0 0,0 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,0 0,0 0,0         

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
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Tabel 8: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet voldsramte kvinder og hjemløse 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 109 1. Nord Pladstal 3 19 19 19 19 19 19 19 
Krisecentre 

 
Pladsforbrug i alt 

 
16,7 11,5 34,4 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
88% 61% 181% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,9 1,7 2,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
11,3 6,3 7,1 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
4,5 3,5 3,9 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0,0 0,0 22,8         

 
2. Midt Pladstal 2 21 21 21 21 21 21 21 

  
Pladsforbrug i alt 

 
20,6 20,3 20,4 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
98% 97% 

    
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
2,3 0,6 1,3 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
16,8 17,6 12,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
1,4 2,1 7,2 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 110 1. Nord Pladstal 3 59 59 67 78 78 78 78 
Forsorgshjem 

 
Pladsforbrug i alt 

 
62,4 72,7 73,6 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
106% 123% 110% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 7,4 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
50,7 59,6 52,5 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
11,7 13,1 13,8 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0,0 0,0 0,0         

 
2. Midt Pladstal 2 43 43 43 43 43 43 43 

  
Pladsforbrug i alt 

 
42,9 46,1 41,7 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
100% 107% 97% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
6,12 5,01 5,41 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
29,83 35,90 32,57 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
6,95 5,19 3,67 

   
 

 
  Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,00 0,00 0,00         

 
3. Syd Pladstal 4 54 55 55 56 56 56 56 

  
Pladsforbrug i alt 

 
36,7 53,8 50,4 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
68% 98% 92% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,4 6,0 4,4 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
31,4 38,8 39,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
4,9 9,1 6,8 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

§ 109 og  3. Syd Pladstal 1 25 25 25 25 25 25 25 
§ 110 

 
Pladsforbrug i alt 

 
26,3 25,4 26,4 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
105% 102% 

    
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 3,6 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
22,3 21,1 17,5 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
4,0 4,3 5,2 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
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Tabel 9: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for kommunikationscentre målrettet voksne 

Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

1. Nord Pladstal 1 - - - - - -  

 
Pladsforbrug i alt 

 
- - 

    
 

 
Belægningsprocent for perioden 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug egen kommune 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
- - 

    
 

2. Midt Pladstal 1 - - - - - -  

 
Pladsforbrug i alt 

 
- - 

    
 

 
Belægningsprocent for perioden 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug egen kommune 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
- - 

    
 

3. Hovedstad  Pladstal 1 - - - - - -  
og Bornholm Pladsforbrug i alt 

 
- - 

    
 

 
Belægningsprocent for perioden 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug egen kommune 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
- - 

    
 

Note: Der er ikke indberettet oplysninger om belægning og kapacitet for disse tilbud til Udviklingsstrategi 2015. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
 

Tabel 10: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for kommunikationscentre målrettet voksne 

Tilbud 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Specialtandpleje 2. Midt Pladstal 2 - - - - - -  
 

 
Pladsforbrug i alt 

 
- - 

    
 

 
 

Belægningsprocent for perioden 
 

- - 
    

 
 

 
Pladsforbrug egen kommune 

 
- - 

    
 

 
 

Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 
 

- - 
    

 
 

 
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
- - 

    
 

 
 

Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 
 

- - 
    

 

Hjælpemidler 1. Nord Pladstal 1 - - - - - -  
 

 
Pladsforbrug i alt 

 
- - 

    
 

 
 

Belægningsprocent for perioden 
 

- - 
    

 
 

 
Pladsforbrug egen kommune 

 
- - 

    
 

 
 

Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 
 

- - 
    

 
 

 
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
- - 

    
 

 
 

Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 
 

- - 
    

 

Note: Der er ikke indberettet oplysninger om belægning og kapacitet for disse tilbud til Udviklingsstrategi 2015. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
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Tilbudstyper på børne- og ungeområdet fordelt efter målgruppe og geografisk 

placering af tilbuddene 

Tabel 11: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet børn og unge med sindslidelse 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 66 nr. 6 1. Nord Pladstal 1 44 39 34 28 28 28 28 

  
Pladsforbrug i alt 

 
39,9 29,2 26,1 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
91% 75% 59% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 1,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
32,5 22,8 21,7 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
7,3 6,4 3,4 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 66 nr. 6  1. Nord Pladstal 1   1 1 1 1 1 1 
Afl. 

 
Pladsforbrug i alt 

 
0,0 0,1 0,4 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
0% 11% 36% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
0,0 0,1 0,3 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,0 0,1 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,0 0 0         

§ 66 nr. 6 og §107 1. Nord Pladstal 1 5 5 5 5 5 5 5 

  
Pladsforbrug i alt 

 
32,0 29,9 5,5 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
0,9 1,1 1,1 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

   
0,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

   
0,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

   
0,9 

   
 

 
  Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
    0,0         

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
 
 
Tabel 12: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet børn og unge med autisme 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 32 2. Midt Pladstal 1 8 8 8 8 8 8 8 

  
Pladsforbrug i alt 

 
7,3 7,0 5,2 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
91% 88% 84% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,2 1,0 1,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
7,1 6,0 4,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0 0 0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0 

   
  

 
3. Syd Pladstal   25 

 
         

  
Pladsforbrug i alt 

 
18,4 

     
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
74% 

     
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
2,0 

     
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
16,4 

     
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 

     
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,0 
 

         

§ 36 2. Midt Pladstal 1 25 25 25 25 25 25 25 

  
Pladsforbrug i alt 

 
24,2 21,5 23,8 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
97% 86% 75% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
3,5 3,3 4,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
20,3 18,2 18,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,4 0,0 1,0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0 0 0         

§ 66 nr. 6 2. Midt Pladstal 1 23 22 19,5 17 17 17 17 

  
Pladsforbrug i alt 

 
13,4 19,2 18,5 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
58% 87% 116% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
1,3 1,5 2,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
12,0 17,7 16,5 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,0 0,0 0,0         
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Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 66 nr. 6  1. Nord Pladstal 1 7 7 7 7 7 7 7 
afl 

 
Pladsforbrug i alt 

 
6,3 7,4 7,5 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
89% 106% 123% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,81 0,94 0,86 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
5,45 6,49 6,59 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

 
  Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,0 0,0 0,0         

§ 66 nr. 6  3. Syd Pladstal 1 4 4 6 6 6 6 6 
afl 

 
Pladsforbrug i alt 

 
3,8 3,4 3,6 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
96% 86% 76% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
2,2 1,7 1,5 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
1,6 1,7 1,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,0 0,2 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,0 0,0 0,0         

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
 
 
Tabel 13: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet børn og unge med nedsat psykisk funktionsevne 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 32 2. Midt Pladstal 1 30 30 32 32 30 30 30 

  
Pladsforbrug i alt 

 
34,8 36,3 38,3 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
116% 121% 120% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
6,4 5,6 3,4 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
28,4 30,6 34,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0,0 0,0 0,0         

§ 66 nr. 6 2. Midt Pladstal 1 21 21 21 21 21 21 21 

  
Pladsforbrug i alt 

 
22,2 22,8 22,3 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
106% 109% 

    
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
5,5 3,0 2,3 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
16,7 19,8 20,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,0 0,0 0,0         

§ 66 nr. 6  og 1. Nord Pladstal 1 35 28 28 28 28 28 28 
§ 107 

 
Pladsforbrug i alt 

 
32,0 29,9 29,4 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
91% 107% 105% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
32,0 29,9 29,4 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
0,0 0,0 0,0         

 
2. Midt Pladstal 1 17 16 16 16 16 16 16 

  
Pladsforbrug i alt 

 
16,5 16,1 16,6 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
97% 101% 103% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,7 3,0 3,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
14,8 12,1 11,3 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
1,0 1,0 2,3 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,0 0,0 0,0         

§ 66 nr. 6 afl 1. Nord Pladstal 2 41 40 40 40 40 40 40 

  
Pladsforbrug i alt 

 
37,0 37,0 35,6 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
90% 92% 89% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
4,26 3,92 3,35 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
32,75 32,94 32,22 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,1 0,0 

   
 

 
  Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,0 0,0 0,0         

 
2. Midt Pladstal 1 24 22 22 22 22 22 22 

  
Pladsforbrug i alt 

 
20,5 19,7 19,9 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
85% 90% 91% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
2,2 2,4 3,2 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
18,3 17,1 15,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,0 0,3 0,9 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0 0 0         

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
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Tabel 14: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet børn og unge med nedsat fysisk funktionsevne 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SEL/SUL 2. Midt Pladstal 2 - - - - - -  

  
Pladsforbrug i alt 

 
- - 

    
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
- - 

    
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
- - 

    
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
- - 

    
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
- - 

    
 

  
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
- - 

    
 

Note: Der er ikke indberettet oplysninger om belægning og kapacitet for disse tilbud til Udviklingsstrategi 2015. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
 
 
 
Tabel 15: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for tilbud målrettet børn og unge uden specifik målgruppe 

Paragraf 
Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

§ 36 1. Nord Pladstal 1 4 6 6 8 8 8 8 

  
Pladsforbrug i alt 

 
3,8 8,0 8,8 

   
 

  
Belægningsprocent for perioden 

 
95% 133% 171% 

   
 

  
Pladsforbrug egen kommune 

 
0,0 0,0 0,0 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
3,4 7,0 7,8 

   
 

  
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
0,4 1,0 1,0 

   
 

    Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   0,0 0,0 0,0         

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
 
 
 
Tabel 16: Oversigt over belægning og fremtidig kapacitet for kommunikationscentre målrettet børn og unge 

Geografisk 
placering Tekst 

Antal 
tilbud 
2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Nord Pladstal 1 - - - - - -  

 
Pladsforbrug i alt 

 
- - 

    
 

 
Belægningsprocent for perioden 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug egen kommune 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.) 

 
- - 

    
 

2. Midt Pladstal 1 - - - - - -  

 
Pladsforbrug i alt 

 
- - 

    
 

 
Belægningsprocent for perioden 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug egen kommune 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug øvrige kommuner i regionen 

 
- - 

    
 

 
Pladsforbrug øvrige regioner 

 
- - 

    
 

  Pladsforbrug andet (Færøerne, Grønland m.v.)   - - 
    

 

Note: Der er ikke indberettet oplysninger om belægning og kapacitet for disse tilbud til Udviklingsstrategi 2015. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariat, 2014. 
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Indledning 
Udviklingsstrategi 2015 omfatter ni tilbud på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet, som 

er defineret som mest specialiserede tilbud, der har behov for en særlig tværkommunal opmærksomhed. 

De ni tilbud er udvalgt på baggrund af deres grad af opfyldelse af seks specifikke kriterier. De seks kriterier 

samt de ni udvalgte tilbud gennemgås nedenfor. 

 

For de mest specialiserede tilbud er formuleret en række fælleskommunale procedurer og tiltag, som skal 

bidrage til at sikre at disse tilbud får en særlig tværkommunal opmærksomhed, herunder om nødvendigt at 

sikre de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles. De fælleskommunale 

procedurer og tiltag indgår i Styringsaftale 20151 og gennemgås ligeledes nedenfor. 

 

Opstillingen af kriterier og udvælgelsen af tilbud tager udgangspunkt i en omfattende kortlægning af de 

mest specialiserede tilbud foretaget i 2012 og 2013. Afrapporteringen fra kortlægningen kan findes på 

www.rammeaftale-h.dk. 

Tilbuddene i Udviklingsstrategi 2015 er i forvejen defineret som højt 

specialiserede tilbud, og er derfor tilbud, der kræver et stort befolkningsgrundlag 

og anvendes af mange kommuner. De mest specialiserede tilbud skal således 

betragtes som en delmængde af tilbuddene omfattet af udviklingsstrategien. De 

lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger betragtes ikke som 

mest specialiserede tilbud, da disse tilbud er særskilt defineret i bekendtgørelser 

og i forvejen har særlige vilkår og finansieringsformer.  

 

 

Kriterier for definition af de mest specialiserede tilbud 

Der er opstillet seks kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som de 

mest specialiserede tilbud skal kunne imødekomme. Et givent tilbud leve op til følgende regel for opfyldelse 

af de seks kriterier for at blive defineret som mest specialiseret: 

 

Regel: 

 

Tilbuddet skal kunne opfylde mindste fem ud af samtlige seks kriterier, førend tilbuddet kan 

defineres som mest specialiseret. 

 

Det skal understreges, at selvom et givent tilbud ikke lever op til kriterierne, vil det i langt de fleste tilfælde 

fortsat være omfattet af udviklingsstrategien, og dermed den særlige fælleskommunale opmærksomhed 

dette medfører. Der vil altså ikke være tale om, at tilbuddet mister den status som højt specialiseret tilbud, 

som tilbuddet allerede har i dag. 

 

Nedenfor gennemgås de seks kriterier enkeltvist i skematisk form. Kriterium 1 er beskrevet selvstændigt for 

henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet, da udgangspunkterne for de to områder er 

forskellig. 

 

 

                                                           
1
 Procedurer og tiltag for de mest specialiserede tilbud vil indgå i Styringsaftale 2014. Da Styringsaftalen først vil foreligge godkendt 

den 15. oktober 2013, er procedurer og tiltag undtagelsesvist også beskrevet i Udviklingsstrategi 2014. I fremtidige rammeaftaler vil 
procedurer og tiltag alene fremgå af styringsaftalen. 
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Kriterium 1 
(Børn og unge) 

Målgrupperne  skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte 
kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit maksimalt 0,5 tilfælde om året pr. 
1.000 indbyggere i alderen 0-17 år. 

Kriterium 1 
(Voksen) 

Målgrupperne skal være af en så lille volumen, at hyppigheden af tilfælde i den enkelte 
kommune er meget lille. Defineret som i gennemsnit  maksimalt 0,5 tilfælde om året pr. 
10.000 indbyggere i alderen 18-64 år. 

Beskrivelse Formålet med dette kriterium er at kunne adskille de tilbud, som er målrettet de helt små 
målgrupper fra de øvrige tilbud i Udviklingsstrategien. Definitionen af en lille volumen giver en 
indikation af omfanget, der kan anvendes som retningsgivende ved konkrete vurderinger af tilbud. 

Eksempel Målgrupper, som har en så lille volumen, at den enkelte kommune kun sjældent oplever at have 
borgere inden for målgruppen, og ofte kan der gå flere år imellem tilfældene i kommunen. 

 

Kriterium 2 
 

Målgrupperne skal have en høj kompleksitetsgrad, defineret som minimum fire svære 
kompleksiteter af længevarende karakter. 

Beskrivelse Formålet med dette kriterium er at kunne adskille de tilbud i Udviklingsstrategien, som er målrettet 
de målgrupper med den højeste kompleksitet. Panelerne har sat grænsen ved minimum fire svære 
kompleksiteter af længevarende karakter. Længevarende karakter kan også dække over en kronisk 
tilstand, hvor der ikke nødvendigvis er udsigt til forbedring af borgerens funktionsevne, eller hvor 
forbedringen kræver en varig vedligeholdelse. Hvornår en kompleksitet kan betegnes som værende 
svær vil primært afhænge af graden af funktionsnedsættelsen. På børne- og ungeområdet kan en 
svær kompleksitet af længerevarende karakter også være knyttet til de familiemæssige ressourcer.  

Eksempler - Børn og unge med samtidige svære kompleksiteter såsom svære fysiske funktionsnedsættelser 
kombineret med svære psykiske lidelser, stærk udadreagerende adfærd og svage 
familieressourcer. 

- Voksne  med samtidige svære kompleksiteter så som svær udviklingshæmning kombineret med 
stærke personlighedsforstyrrelser samt en særlig udadreagerende og selvskadende adfærd. 

- Ovenstående eksempler er ikke udtømmende for, hvad der kan defineres som værende svære 
kompleksiteter. Vurderingen af, hvad der kan betragtes som værende en svær kompleksitet, 
bør baseres på konkrete vurderinger af et givent tilbuds målgruppe, hvilket fx kan foretages af 
en nedsat task force (jf. afsnit 6). 

 
 
Kriterium 3 Det vurderes nødvendigt at have et tilbud for pågældende målgrupper i 

hovedstadsregionen for at sikre selvforsyningen i regionen. 

Beskrivelse Formålet med dette kriterium er at definere de tilbud, som varetager en bestemt funktion over for 
en bestemt målgruppe, som vurderes nødvendig at have til stede i hovedstadsregionen. 
Nødvendigheden kan være betinget af, at funktionen vurderes som uundværlig af hensyn til 
bevarelse af kompetencer og viden i regionen m.v. Den pågældende målgruppe, som tilbuddet er 
målrettet, behøver ikke at have en bestemt størrelse eller en høj kompleksitet for at falde ind 
under dette kriterium. 

 
 
Kriterium 4 Målgruppernes høje kompleksitet og behov for helt særlig støtte og behandling betyder, 

at målgruppens behov  ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i 
hovedstadsregionen. 

Beskrivelse Formålet med dette kriterium er at afgrænse de målgrupper, hvis behov ikke kan imødekommes i 
andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen, og dermed også andre tilbud i 
udviklingsstrategien. 
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Kriterium 5 For at kunne opretholde og udvikle tilbuddet samt sikre rentabel drift skal tilbuddet 
have hele hovedstadsregionen som optageområde. 

Beskrivelse Formålet med dette kriterium er at afgrænse de tilbud, som er afhængige af et optageområde på 
størrelse med hovedstadsregionen for at kunne drives rentabelt og fagligt. 

 
 
Kriterium 6 Tilbuddene skal kunne dække målgruppernes særlige behov for specialiseret støtte og 

behandling gennem særlige fysiske rammer, særligt specialiserede kompetencer og/eller 
anvendelse af avanceret velfærdsteknologi. 

Beskrivelse Formålet med dette kriterium er, at definere de tilbud, som imødekommer 
målgruppernes helt særlige behov gennem tilbuddets fysiske rammer, specialiserede kompetencer 
samt anvendelse af avanceret velfærdsteknologi. 

Eksempler Fysiske rammer: Skærmede enheder, særligt aldersrettede miljøer, særligt rummelige omgivelser 
med plads til fysiske aktiviteter/udfoldelser, åbne vidder m.v. 
Specialiserede kompetencer: Ekspertviden hos enkelte medarbejdere og specialiserede tværfaglige 
kompetencer i sammensætningen af personalegruppen, der gør at målgruppen kan støttes og 
udvikles, anvendelse af anerkendte metoder, særlig viden om retsanbragte voksne, særlig tilgang til 
familie og pårørende m.v. Samtidig er et fokus på udviklingsperspektivet hos borgerne væsentligt. 
Avanceret velfærdsteknologi: Anvendelse af spiserobotter, kommunikationshjælpemidler m.v. 
Ovenstående eksempler er ikke udtømmende, for hvad der kan defineres som værende nødvendigt 
for at imødekomme målgruppernes helt særlige behov. Definitionen afhænger af konkrete 
vurderinger af et givent tilbuds indsatser. 

 

 

De mest specialiserede tilbud på børne- og ungeområdet 
På baggrund af de opstillede kriterier er for 2015 udvalgt tre selvstændige tilbud målrettet målgrupper på 

børne- og ungeområdet med helt særlige karakteristika og behov for specialiseret støtte og behandling, 

som det vurderes lever op til kriterierne på indeværende tidspunkt. Tilbuddene gennemgås nedenfor 

enkeltvis i skematisk form. Udvælgelsen af tilbud er et udtryk for et øjebliksbillede af de eksisterende tilbud 

i hovedstadsregionen.  

 

To af de udvalgte tilbud er helhedstilbud, som omfatter flere tilbud efter paragrafferne i Serviceloven og 

Folkeskoleloven(fx § 32, § 66 nr. 6 og § 20 stk. 2), og som  i sig selv er vurderet helt unikke. Tilbuddene er 

følgende (i ikke-prioriteret rækkefølge): 

 
 Børnecenter for Rehabilitering 

 Nødebogård 

 Sofieskolen. 

Nedenfor beskrives de udvalgte tilbud på børne- og ungeområdet enkeltvis i forhold til målgruppe, 

driftsherre, opfyldelse af kriterier samt øvrige opmærksomhedspunkter. 
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Tilbud:  Børnecenter for Rehabilitering 

Paragraf: Ambulant behandlingstilbud tilbud (SEL § 11 stk. 4, SUL § 20 stk. 3 og § 140) 

Målgruppe: Børn og unge med erhvervet hjerneskade 

Driftsherre: Region Hovedstaden 

Kriterium 

O
p

fyld
e

lse
 Begrundelse 

1. Volumen Ja - Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde ikke aktuelt 
overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 1.000 borgere inden for aldersgruppen. 

2. Kompleksitet Nej - Tilbuddets målgruppe er børn og unge med erhvervet hjerneskade. Der er ikke 
nødvendigvis tale om en høj kompleksitet i målgruppen i forhold til definitionen i 
kriteriet. Tilbuddet lever derfor på nuværende tidspunkt ikke op til kriteriet. 

3. Selvforsyning i 
regionen 

Ja - Tilbuddet sælger pladser til kommuner i hovedstadsregionen og i region Sjælland. 
Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe beliggende i regionen 
for at sikre, at viden og kompetencer er forankret i regionen. 

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud 

Ja - Tilbuddets målgruppe har så særlige behov, at behovene ikke aktuelt kan 
imødekommes i andre eksisterende tilbud i hovedstadsregionen. 

5. Optageområde Ja - Tilbuddet har behov for et optageområde svarende til minimum 
hovedstadsregionen for at kunne drives optimalt fagligt og økonomisk. 

6. Varetagelse af 
særlige behov 

Ja - Tilbuddet har helt særlige fysiske rammer, som er målrettet målgruppens særlige 
behov. 

- Tilbuddet tilbyder højt specialiserede, intensive forløb, omfattende sproglig og 
fysisk træning, kognitiv rehabilitering i fase 3 genoptræning m.v. 

- Tilbuddet har en tværfaglig sammensætning af specialiserede 
personalekompetencer. 

- Tilbuddet yder desuden sparring (konsulentbistand) til kommuner. 

Særlig 
opmærksomhed 

 - Centret har uklare snitflader til Center for Hjerneskade, hvilket bør afklares. 
- Kommunerne har generelt begrænset kendskab til centerets ydelser og 

resultater. 
- Centret har de seneste år måtte nedlægge pladser på grund af faldende 

efterspørgsel. 
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Tilbud:  Nødebogård 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 36, § 66 nr. 6 inkl. aflastning, FSL § 20 stk. 2) 

Målgruppe: Børn og unge med sværest grad af sindslidelse 

Driftsherre: Region Hovedstaden 

Kriterium 

O
p

fyld
e

lse
 Begrundelse 

1. Volumen Ja - Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde aktuelt ikke 
overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 1.000 borgere inden for aldersgruppen. 

2. Kompleksitet Ja - Tilbuddets målgruppe er typisk unge med sværest grad af sindslidelse. Der er tale 
om de svageste inden for målgruppen med lavest funktionsniveau, som omfatter 
unge med multiple kompleksiteter. Tilbuddet opfylder på nuværende tidspunkt 
kriteriet. 

3. Selvforsyning i 
regionen 

Ja - Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe beliggende i regionen 
for at sikre, at viden og kompetencer er forankret i regionen. 

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud 

Ja - Tilbuddets målgruppe har, grundet sin høje kompleksitet, så særlige behov, at 
behovene ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i 
hovedstadsregionen. Der findes ikke på nuværende tidspunkt et tilsvarende miljø 
for unge med netop denne problemstilling i regionen. 

5. Optageområde Ja - Tilbuddet har behov for et optageområde svarende til hovedstadsregionen for at 
kunne drives optimalt fagligt og økonomisk. 

6. Varetagelse af 
særlige behov 

Ja - Særlig høj specialiseret viden og videnmiljø (tværfagligt). 
- Særlig tæt samarbejde med psykiatrien og sammensætningen af faglige 

kompetencer er afgørende for tilbuddets særlige funktion. 

Særlig 
opmærksomhed 

 - Tilbuddet har, som følge af ændret efterspørgsel, justeret følgende i løbet af 2012: 
Afdeling for små børn er lukket, der er foretaget en opjustering af dagbehandling, 
og etableret en mindre voksenafdeling. 
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Tilbud:  Sofieskolen 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 32, § 36, § 66 nr. 6, FSL § 20 stk. 2) 

Målgruppe: Børn og unge med laveste funktionsniveau inden for autisme samt kognitiv 
udviklingshæmning 

Driftsherre: Gladsaxe Kommune 

Kriterium 

O
p

fyld
e

lse
 Begrundelse 

1. Volumen Ja - Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde ikke aktuelt 
overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 1.000 borgere inden for aldersgruppen. 

2. Kompleksitet Ja - Tilbuddets målgruppe er børn og unge med de laveste funktionsniveauer inden for 
autisme samt kognitiv udviklingshæmning, og dermed svære og multiple 
kompleksiteter. Tilbuddet lever på nuværende tidspunkt op til kriteriet.  

3. Selvforsyning i 
regionen 

Ja - Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe beliggende i regionen 
for at sikre, at viden og kompetencer er forankret i regionen. 

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud 

Ja - Helhedstilbuddet til denne målgruppe, som det ses på Sofieskolen, findes ikke på 
nuværende tidspunkt i andre tilbud i hovedstadsregionen. Målgruppens helt 
særlige behov kan på nuværende tidspunkt ikke imødekommes i andre 
eksisterende tilbud. 

5. Optageområde Ja - Tilbuddet modtager i dag børn og unge fra hele Sjælland, og har brug for et 
optageområde af hovedstadsregionens størrelse. 

6. Varetagelse af 
særlige behov 

Ja - Særligt aldersrettede miljøer for målgruppen. Det er helhedstilbuddet og 
sammenhængen mellem de forskellige tilbud, som gør Sofieskolen unik. 

- Særlig socialpædagogisk tilgang og specialiseret viden om den afgrænsede 
målgruppe. 

Særlig 
opmærksomhed 

 - Faldende efterspørgsel efter skolens tilbud om specialbørnehave og døgntilbud, 
hvilket udfordrer skolens mulighed for rentabel drift.  

- Tilbuddet påtænker nedjustering af døgnpladser fra 27 til 20 pladser. 
- Skolens dagtilbud har tæt på fuld belægning.  
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De mest specialiserede tilbud på voksenområdet 
På baggrund af de opstillede kriterier er der på voksenområdet udvalgt seks selvstændige tilbud målrettet 

målgrupper med helt særlige karakteristika og behov for specialiseret støtte og behandling, som på 

indeværende tidspunkt lever op til kriterierne. Udvælgelsen af tilbud er et udtryk for et øjebliksbillede af de 

eksisterende tilbud i hovedstadsregionen. 

 

Flere af de seks tilbud er helhedstilbud, som omfatter flere tilbud efter paragrafferne i Serviceloven (fx SEL 

§ 104, § 107 og § 108). Fire af tilbuddene er vurderet helt unikke, mens de resterende to tilbud er er 

målrettet samme målgruppe. Således er der tale om seks tilbud, som er målrettet fem helt særlige 

målgrupper. Tilbuddene er følgende (i ikke-prioriteret rækkefølge): 

 
 Blindenetværket 

 Bredegård Døv/blindeafdeling 

 Jonstrupvang 

 Rønnegård 

 Stokholtbuen og Lyngdal. 

 

Årsagen til, at der i det ene tilfælde er udvalgt to tilbud inden for samme målgruppe er, at disse tilbud 

begge på nuværende tidspunkt vurderes at leve op til kriterierne inden for den pågældende målgruppe, og 

samtidig er der stor efterspørgsel efter disse to tilbud. I den forbindelse skal det understreges, at der ikke 

nødvendigvis vil være behov for mere end ét tilbud målrettet de respektive målgrupper, såfremt 

efterspørgslen falder. 
 

Nedenfor beskrives de udvalgte tilbud på voksenområdet enkeltvis i forhold til målgruppe, driftsherre, 

opfyldelse af kriterier samt øvrige opmærksomhedspunkter. 
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Tilbud:  Blindenetværket 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 104, § 108) 

Målgruppe: Voksne multihandicappede, der samtidig er blinde eller svagtseende 

Driftsherre: Gentofte Kommune 

Kriterium 

O
p

fyld
e

lse
 Begrundelse 

1. Volumen Ja - Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde aktuelt ikke 
overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere inden for aldersgruppen. 

2. Kompleksitet Ja - Tilbuddets målgruppe er voksne multihandicappede, der samtidig er blinde eller 
svagtseende. Der er tale om en gruppe af de allersvageste borgere med lavest 
funktionsniveau, som omfatter borgere med multiple kompleksiteter, herunder 
udviklingshæmning, fysiske handicaps, autismespektrumforstyrrelser, manglende 
sprog m.v. Tilbuddet lever op til kriteriet. 

3. Selvforsyning i 
regionen 

Ja - Tilbuddet sælger pladser til kommuner i hovedstadsregionen og i region Sjælland. 
Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe beliggende i regionen 
for at sikre, at viden og kompetencer er forankret i regionen. 

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud 

Ja - Tilbuddets målgruppe, grundet sin høje kompleksitet, har så særlige behov, at 
behovene ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i 
hovedstadsregionen. Der findes ikke på nuværende tidspunkt et tilsvarende miljø 
for personer med netop denne problemstilling i regionen. 

5. Optageområde Ja - Tilbuddet har behov for et optageområde svarende til minimum 
hovedstadsregionen for at kunne drives optimalt fagligt og økonomisk. 

6. Varetagelse af 
særlige behov 

Ja - Tilbuddet har særlige fysiske rammer, som er målrettet målgruppen. 
- Tilbuddet har opbygget et særligt miljø for målgruppen, hvor borgerne er inddelt i 

afdelinger efter aldersgrupper. 
- Tilbuddet er beliggende i et lukket område afskærmet fra trafik m.v. 
- Tilbuddet besidder specialiseret ekspertise inden for kommunikation med 

målgruppe, neuropædagogik (sansestimulation). 
- Tilbuddet anvender særlige velfærdsteknologiske hjælpemidler. 

Særlig 
opmærksomhed 

 - Der forventes på sigt faldende efterspørgsel på grund af fald i diagnose som følge 
af fosterdiagnostik.  

- Der forventes en nedjustering i antal botilbudspladser fra 40 til 24. 
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Tilbud:  Bredegård Døv/blindeafdeling 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 104, § 108) 

Målgruppe: Voksne døvblindfødte 

Driftsherre: Region Hovedstaden 

Kriterium 

O
p

fyld
e

lse
 Begrundelse 

1. Volumen Ja - Målgruppen for tilbuddets døv/blindeafdeling er af en så lille volumen, at antallet 
af tilfælde aktuelt ikke overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere inden for 
aldersgruppen. 

2. Kompleksitet Ja - Tilbuddets målgruppe er voksne døvblindfødte. Der er tale om en af de svageste 
grupper af borgere med lavest funktionsniveau, som omfatter borgere med 
multiple kompleksiteter, herunder syns- og hørenedsættelse, udviklingshæmning 
m.v. 

3. Selvforsyning i 
regionen 

Ja - Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe beliggende i regionen 
for at sikre, at viden og kompetencer er forankret i regionen. 

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud 

Ja - Tilbuddets målgruppe, grundet sin høje kompleksitet, har så særlige behov,  at 
behovene ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i 
hovedstadsregionen. Der findes ikke på nuværende tidspunkt et tilsvarende miljø 
for personer med netop denne problemstilling i regionen. 

5. Optageområde Ja - Tilbuddets døv/blindeafdeling har behov for et optageområde svarende til 
hovedstadsregionen for at kunne drives optimalt fagligt og økonomisk. 

6. Varetagelse af 
særlige behov 

Ja - Tilbuddets døv/blindeafdeling har særlige fysiske rammer, som er målrettet 
målgruppen. 

- Tilbuddets døv/blindeafdeling besidder særlig specialiseret viden om 
kommunikation med målgruppen, herunder taktilt tegnsprog, haptisk 
kommunikation m.v. 

- Tilbuddet døv/blindeafdeling imødekommer målgruppens  behov for 1:1 støtte i 
alle former for aktiviteter. 

- Tilbuddet døv/blindeafdeling har et unikt miljø for målgruppen. 
- Tilbuddet døv/blindeafdeling anvender særlige velfærdsteknologiske 

hjælpemidler. 

Særlig 
opmærksomhed 

 - Det er alene tilbuddets døv/blindeafdeling, der betragtes som unikt. 
- Tilbuddets øvrige tilbud er til dels målrettet samme målgruppe som 

Blindenetværket. Dog vurderer panelet, at de fysiske rammer på nuværende 
tidspunkt ikke er tidssvarende på Bredegård. 
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Tilbud:  Jonstrupvang 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 104, § 108) 

Målgruppe: 
 

Voksne spastikere med svære kognitive vanskeligheder og fysiske funktionsnedsættelser 

Driftsherre: Region Hovedstaden 

Kriterium 

O
p

fyld
e

lse
 Begrundelse 

1. Volumen Ja - Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde aktuelt ikke 
overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere inden for aldersgruppen. 

2. Kompleksitet Ja - Tilbuddets målgruppe er voksne spastikere. Der er tale om en gruppe af de 
svageste borgere, med svære kognitive vanskeligheder og store fysiske 
funktionsnedsættelser, der ikke kan rummes i egen bolig. Tilbuddet opfylder på 
nuværende tidspunkt kriteriet. 

3. Selvforsyning i 
regionen 

Ja - Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe beliggende i regionen 
for at sikre, at viden og kompetencer er forankret i regionen. 

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud 

Ja - Hyppigheden af tilfælde inden for målgruppen er så sjældne, at hovedparten af 
kommunerne i hovedstadsregionen ikke kan imødekomme målgruppens behov  
alene eller i klynger. 

- Dog findes enkelstående eksempler på, at nogle kommuner godt kan varetage 
målgruppen inden for eget regi. Således kan det være muligt for en enkelt 
kommune eller en klynge af kommuner at varetage målgruppens behov.  

5. Optageområde Ja - Tilbuddet sælger både pladser til kommuner i hovedstadsregionen og i region 
Sjælland, og har således behov for et optageområde svarende til regionens 
størrelse for at kunne drives rentabelt. 

- Dog kan det i visse tilfælde være rentabelt for en enkelt kommune eller en klynge 
af kommuner at drive et tilbud for målgruppen, jf. kriterium 4. 

6. Varetagelse af 
særlige behov 

Ja - Tilbuddet har og udvikler særlige fysiske rammer tilpasset målgruppen samt et 
særligt miljø for målgruppen, hvor unge-miljøet særligt fremhæves. 

- Tilbuddet har en tværfaglig sammensætning af personalet, som giver mulighed for 
en individualiseret tilgang til målgruppen. 

- Tilbuddet besidder  en særlig viden om kommunikation med målgruppen og stor 
fokus på at udvikle målgruppens egenmestring og ressourcer. 

- Tilbuddet anvender og deltager i udvikling af særlige teknologiske hjælpemidler, 
såsom spiserobotter, kommunikationshjælpemidler m.v. 

Særlig 
opmærksomhed 

 - Tilbuddet har på nuværende tidspunkt venteliste. 
- Enkelte kommuner har etableret egne tilbud til målgruppen i eksisterende tilbud. 

Dette til trods opleves der et stort og vedvarende behov for at have tilbuddet til 
rådighed i regionen, idet det langt fra er alle kommuner i hovedstadsregionen, der 
på nuværende tidspunkt eller i fremtiden vil kunne imødekomme målgruppens 
behov. 
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Tilbud:  Rønnegård 

Paragraf: SEL § 103, § 108  

Målgruppe: 
 

Voksne med udviklingshæmning som hoveddiagnose kombineret med svære 
personlighedsforstyrrelser, udadreagerende og selvskadende adfærd samt personer med 
tilsyns- og anbringelsesdomme. 

Driftsherre: Region Hovedstaden 

Kriterium 

O
p

fyld
e

lse
 Begrundelse 

1. Volumen Ja - Tilbuddets målgruppe er af en så lille volumen, at antallet af tilfælde aktuelt ikke 
overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 borgere inden for aldersgruppen. 

2. Kompleksitet Ja - Tilbuddets målgruppe er voksne med udviklingshæmning som hoveddiagnose 
kombineret med svære personlighedsforstyrrelser, udadreagerende og 
selvskadende adfærd samt ikke-personfarlig kriminalitet. 

- Hertil har flere inden for tilbuddets målgruppe tilsyns- og/eller 
anbringelsesdomme. 

- Tilbuddet lever på nuværende tidspunkt op til kriteriet. 

3. Selvforsyning i 
regionen 

Ja - Hovedstadsregionen bør have et tilbud til denne målgruppe beliggende i regionen 
for at sikre, at viden og kompetencer er forankret i regionen. 

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud 

Ja - Tilbuddets målgruppe har, grundet sin høje kompleksitet, så særlige behov, at 
behovene ikke kan imødekommes i andre eksisterende tilbud i 
hovedstadsregionen. 

5. Optageområde Ja - Tilbuddet dækker hele hovedstadsregionen. Tilbuddet har behov for et 
optageområde svarende til hovedstadsregionen for at kunne drives optimalt fagligt 
og økonomisk. 

6. Varetagelse af 
særlige behov 

Ja - Tilbuddet er beliggende i landlige omgivelser, der kan tilgodese målgruppens 
behov for plads og rum. 

- Tilbuddet besidder særlig viden om målgruppen, herunder neuropædagogik, viden 
om særlige juridiske forpligtelser og tilgangen til målgruppen. 

- Tilbuddets skærmede enheder vurderes afgørende. 
- Tilbuddet har tre særforanstaltninger i tilknytning til de øvrige pladser, som 

vurderes unikke (og overvejer at udbygge). 
- Tilbuddet kan etablere særlige projekter jf. SEL § 107. 

Særlig 
opmærksomhed 

 - Efterspørgslen er på nuværende tidspunkt generelt større end udbuddet af 
pladser. Der kan derfor være  behov for udvidelse af tilbuddet eller lignende, 
således at ventelisten kan reduceres. 
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Tilbud:  Stokholtbuen og Lyngdal 

Paragraf: SEL § 104, § 108 (skærmede enheder/domæner) 

Målgruppe: 
 

Voksne med svære udviklingsforstyrrelser/svær autisme og problemskabende adfærd. 

Driftsherrer: Stokholtbuen: Ballerup Kommune; Lyngdal: Region Hovedstaden 

Kriterium 

O
p

fyld
e

lse
 Begrundelse 

1. Volumen Ja - Tilbuddenes målgruppe for de skærmede enheder/domæner er af en så lille 
volumen, at antallet af tilfælde aktuelt ikke overstiger 0,5 tilfælde årligt pr. 10.000 
borgere inden for aldersgruppen. 

2. Kompleksitet Ja - Tilbuddenes målgruppe er voksne med svære udviklingsforstyrrelser/ svær 
autisme og problemskabende adfærd, der typisk har behov for 1:1 normering. 
Tilbuddenes skærmede enheder/domæner lever på nuværende tidspunkt op til 
kriteriet. 

3. Selvforsyning i 
regionen 

Ja - Hovedstadsregionen bør have et tilbud i form af skærmede enheder/domæner til 
denne målgruppe beliggende i regionen for at sikre, at viden og kompetencer er 
forankret i regionen. Dette kriterium vægter særligt højt i panelets vurdering af 
disse tilbud. 

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud 

Ja - Tilbuddenes målgruppe har, grundet graden af kompleksitet, meget store 
vanskeligheder ved at indgå i sammenhæng med andre mennesker. Behovene 
hos tilbuddenes målgruppe vurderes derfor ikke at kunne imødekommes i andre 
eksisterende tilbud i hovedstadsregionen. 

5. Optageområde Nej - Der findes på nuværende tidspunkt to ligestillede tilbud med skærmede 
enheder/domæner, der er målrettet denne målgruppe, hvorfor dette kriterium 
ikke er opfyldt. På nuværende tidspunkt er der således grundlag for at drive mere 
end ét tilbud i regionen. Hvis efterspørgslen falder, kan der dog være behov for at 
genvurdere behovet for to tilbud i regionen. 

6. Varetagelse af 
særlige behov 

Ja - Tilbuddenes skærmede enheder/domæner vurderes unikke, og er i mange 
tilfælde alternativ til enkeltmandsprojekter. 

- Tilbuddet besidder særlig faglig kompetence og særlig viden om målrettede 
metoder. 

Særlig 
opmærksomhed 

 - Det er alene tilbuddenes skærmede enheder/domæner, der vurderes som unikke, 
og som således karakteriseres som mest specialiseret. 

- Der er flere tilbud målrettet autister i hovedstadsregionen, men de øvrige tilbud 
lever aktuelt ikke aktuelt op til kriterium 1 og 2. 

- Der er på nuværende tidspunkt ventelister på pladser med skærmede 
enheder/domæner. Det bør derfor overvejes, om der er behov for at opjustere 
antallet af skærmede pladser/domæner. 
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Tværkommunal samarbejdsmodel og procedure  
De mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen er underlagt en særlig tværkommunal opmærksomhed, 

som er formuleret i en tværkommunale samarbejdsmodel defineret som nødbremse-modellen. Modellen 

beskrives nedenfor. 

Nødbremse-modellen 
Følgende aspekter er udgangspunkt for den særlige tværkommunal samarbejdsmodel omkring 

understøttelse af de mest specialiserede tilbud: 

 Modellen træder alene i kraft undtagelsesvist, det vil sige, at den ikke automatisk skal være 

gældende for alle de mest specialiserede tilbud. 

 Modellen er dynamisk og skal løbende tilpasses udviklingen på det specialiserede socialområde 

fagligt, metodemæssigt, behovsmæssigt og økonomisk. 

 Modellen har fokus på incitamenter, herunder både for brugerkommuner og driftsherrer. 

 Modellen understøtter en omkostningseffektiv drift og styring. 

Derudover er det ved omlægning og lukning af de mest specialiserede tilbud relevant at indgå 

tværkommunale aftaler om, hvordan det vurderes om eventuelle faglige kompetencer og specialiseret 

viden går tabt, samt hvordan denne eventuelle særlige kompetence eller viden kan bevares eksempelvis 

ved overførelse til andet tilbud. 

Det centrale i nødbremse-modellen er, at der først, efter en vurdering med afsæt i en grundig afdækning af 

tilbuddets økonomi m.v., kan bevilliges særlige vilkår til et tilbud, der opfylde kriterierne for mest 

specialiserede tilbud. Det er således først, når tilbuddet oplever problemer, at der kan indgås særlige 

aftaler om tværkommunalt samarbejde eller særlige vilkår for pågældende med henblik på at sikre den 

forsatte eksistens af et tilbud. 

Dette vurderes desuden at medvirke til, at driftsherrer for de mest specialiserede tilbud fortsat har 

incitament til at sikre en rentabel drift af tilbuddet – modsat at et tilbud, som er defineret som mest 

specialiseret, per automatik har særlige fordele.  
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Tværkommunal samarbejdsmodel om de mest specialiserede tilbud 

Grundvilkår  Tilbud, der kan karakteriseres som mest specialiseret, får ikke automatisk tildelt særlige vilkår. 
 Først når et tilbud er i vanskeligheder og efter en grundig afdækning af problemstillingerne hos 

tilbuddet, kan der blive tale om at tildele tilbuddet særlige vilkår. 

Målgruppe  De tilbud i hovedstadsregionen, der kan leve op til kriterierne for mest specialiserede tilbud. 

Udslagsgivende faktor  Tilbud, der er omfattet af målgruppen, og som har en særlig bekymring omkring tilbuddets 
eksistensgrundlag. 

Handling   Samarbejdsaftalen giver driftherre mulighed for at indstille sit tilbud til behandling i 
Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse. 

 Indstillingen skal omfatte en detaljeret beskrivelse af den særlige problemstilling, som driftsherre 
vurderer, at tilbuddet er i, herunder beskrivelser af overordnede økonomiske data, bl.a. udvikling 
i belægningen m.v.  

Vurdering  På baggrund af driftherres indstilling foretages en vurdering af tilbuddet i forhold til 
efterspørgsel, alternativer inden- og uden for regionen, tilbuddets karakter m.v. 

 Det forudsættes, at driftherre forinden selv har ageret som en økonomisk ansvarlig leverandør, 
herunder vurderet følgende muligheder for at løse tilbuddets økonomiske udfordringer: lukning 
af pladser, besparelser, organisatoriske ændringer, der kan nedbringe omkostninger fx samdrift 
med andre tilbud, fællesledelse m.m. 

 Embedsmandsudvalget videresender indstilling til den faste task force, og angiver særlige 
fokusområder og opmærksomhedspunkter, som skal indgå i task forcens grundige afdækning af 
tilbudets økonomi m.v. 

 Task forcen igangsætter et afdækningsforløb, og har som led heri mulighed for at indhente 
yderligere dokumentation og data om den konkrete sag. 

 På baggrund af den grundige afdækning vurderer task forcen, hvorvidt der er tale om et tilbud, 
der fremadrettet skal være til rådighed i hovedstadsregionen for at kunne tilgodese behov for 
behandling/tilbud til regionens borgere, og i givet fald, om der er behov for særlig 
opmærksomhed. Task forcen indstiller vurderingen til Embedsmandsudvalget for Social og 
Uddannelse. 

 Vurderes der at være behov for særlig opmærksomhed, kan task forcen (Embedsmandsudvalget 
for Social og Uddannelse) trække på en liste med mulige tiltag, der kan iværksætte i forhold til 
det konkrete tilbud. 

 Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse beslutter, om de vil tilslutte sig task forcens 
indstilling, herunder forslag til tiltag, eller om udvalget oplever behov for ydereligere afdækning i 
regi af task forcen. 

 Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse indstiller beslutning til KKR Hovedstaden, der 
træffer den endelig beslutning om handling i forhold til det konkrete tilbud.  

Særlige tiltag  Særlige tiltag vurderes invividuelt i forhold til den konkrete sag og driftsherre. 
 Inspiration til særlige tiltag kan findes i en værktøjskasse med mulige tiltag, som dog ikke er en 

udtømmende liste. Der kan derfor komme andre tiltag i spil. Se nedenfor. 

Forudsætninger  Der skal afsættes ressourcer, der skal indgå i den særlige task force. 
 De kompetencepersoner, der skal indgå i en task force, udpeges , således at de hurtigst muligt 

kan træde til, når behovet for afdækning af et tilbud opstår. 
 Der er en klar tidsfrist for afdækningen, som er så kort som mulig (4 måneder). 
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Nedenfor er arbejdsgange og procedure i beslutningsforløbet illustreret via et flowchart: 

Flowchart over samarbejdsmodel om de mest specialiserede tilbud 

 

 

Mulige tiltag 

Nedenfor er til inspiration oplistet mulige tiltag, der kan iværksættes i forbindelse med en vurdering af, at 
særlige tiltag er relevante og nødvendige for at bevare et tilbud, der er omfattet af kriterierne for mest 
specialiserede tilbud. Det skal dog fremhæves, at listen nedenfor alene er eksempler, og derfor ikke er 
udtømmende. Der kan derfor også komme andre tiltag i spil. 
 

 Tilbuddet lukker, men der indgås samarbejde mellem kommuner og eventuelt region om at sikre specialviden 
og kompetencer i andre tilbud eller tiltag 
Herunder omplacering af konkrete medarbejdere i andre tilbud eller tiltag i hovedstadsregionen. 
 

 Samarbejde mellem kommuner og eventuelt region om udvikling af indholdet i tilbuddet  
Herunder videndeling om særlige pædagogiske forhold, udskillelse af konsulentydelser, og ændre organisering af driften. 
 

 Forlængede opsigelsesvarsler 
Vil kunne give en forlænget planlægningshorisont i forhold til tilbud til borgerne. Aktuelle brugerkommuner bør høres inden 
de pålægges forlængede opsigelsesvarsler.  

 

 Lavere budgetteret belægningsprocent  
Dette indebærer reelt en takststigning for tilbuddet. 

 

 Anden finansieringsmodel - takstfinansiering kombineret med objektiv finansiering 
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En finansieringsmodel, hvor takstfinansiering kombineres med objektiv finansiering kender kommunerne fra finansieringen 
af pladser på de landsdækkende sikrede afdelinger.  
Modellen omfatter, at den ene del af omkostningerne i tilbuddet betales gennem en takst for kommunernes forbrug af 
pladser, mens den anden del dækkes af objektiv finansiering. Den objektive finansiering er typisk beregnet efter en 
fordelingsnøgle, eksempelvis antallet af borgere inden for målgruppen. Det er muligt at skrue modellen sammen på flere 
måder i forhold til vægtning af de to finansieringselementer i deres indbyrdes forhold. 
Fordelen ved denne model er, at den både indeholde et element af aktivitetsafhængig finansiering, hvilket giver tilbud 
incitamenter til at tilpasse sit forbrug til takstindtægterne, samt et element af grundfinansiering, der gør tilbuddet mindre 
sårbart over for store udsving i aktiviteten og derved bidrager til en vis driftssikkerhed. 
Der bør være stor opmærksomhed på at adskille de to finansieringskilder. Adskilles de ikke kan det give urealistisk 
budgetlægning eller manglende kapacitetstilpasning, hvilket kan føre til efterregulering af den objektive finansiering. 
Desuden kan der være en risiko for, at kommunerne, via den objektive finansiering, medfinansiere unødig kapacitet. 

 

Task force 

Den faste task force består af centrale nøglepersoner på både børne- og ungeområdet og voksenområdet, 

herunder fagpersoner fra både myndigheds- og driftsherrekommuner samt Region Hovedstaden. Der 

etableres faste procedurer omkring arbejdet i den faste task force.  Procedurerne skal blandt andet kunne 

imødekomme en række opmærksomhedspunkter og hensyn, herunder:  

 at et tilbuds opfyldelse af kriterierne i et år ikke er lig med en varig opfyldelse, 

 at de mest specialiserede tilbud løbende og systematisk skal revurderes, 

 at nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af KKR Hovedstdens Udviklingsstrategi løbende og 

systematisk skal vurderes i forhold til kriterierne. 

Task forcen samles med en fast årlig kadence og på to på forhånd fastsatte datoer i løbet af året, således at 

eventuelle driftsherrer ved, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at indstille tilbud. Derudover vil task 

forcen kunne samles i forbindelse med akutte behov for vurdering af tilbud, jf. samarbejdsmodellen 

Desuden vil task forcen årligt eller hver anden år foretage en vurdering af behov for og efterspørgsel efter 

de mest specialiserede tilbud blandt alle kommuner i hovedstadsregionen. Dette kan blandt andet ske 

samtidig med indhentning af oplysninger til udviklingsstrategien. Der vil således løbende blive foretaget en 

vurdering af de tilbud, der i pågældende år opfylder kriterierne for mest specialiserede tilbud, og en 

vurdering af nyetablerede tilbud og øvrige tilbud omfattet af udviklingsstrategien. 

 
Krav til de mest specialiserede tilbud 
Der er opstillet en række krav til de tilbud, som lever op til kriterierne for de mest specialiserede tilbud. 

Formålet med kravene er at tydeliggøre, at der med den særlige opmærksomhed, som de mest 

specialiserede tilbud kan få, hvis de kommer i vanskeligheder, også følger en forpligtelse til at udvikle 

tilbuddene, stille viden og ekspertise til rådighed, samt at dokumentere indsatserne. 

 

Der stilles således følgende krav til de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen: 

 

 Tilbuddet skal efterstræbe at være på forkant og løbende udvikle sig i forhold til målgruppernes 

behov, metoder, velfærdsteknologi, kommunernes efterspørgsel efter ydelser og pladser m.v. 

 Tilbuddets viden, ekspertise og pladser skal være tilgængelig for alle kommuner i 

hovedstadsregionen, og der må ikke gives forrang til borgere fra driftsherres egen kommune eller 

geografisk nærområde. 

 Tilbuddet skal levere synlig og offentlig tilgængelig dokumentation og effekt af indsatserne i 

tilbuddet. 
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Den nedsatte task force kan medtage ovenstående krav i forbindelse med løbende vurderinger af de mest 

specialiserede tilbud. 
 



 

 

 
 
 

Årsberetning 201 3 
Samrådet for domfældte udviklingshæmmede 

i kommunerne i Region Hovedstaden  
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Generelt om Samrådet 
Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden blev etableret i 
januar 2009 efter beslutning i KKR´s Embedsmandsudvalg for Social- og Sundhed. Rudersdal 
Kommune varetager samrådsopgaven på kommunernes vegne. Der er udarbejdet forretningsor-
den, kvalitetsstandard og budget for Samrådet. Samrådet består af fem faste medlemmer med 
suppleanter til alle poster.  
 
Samrådet dækker de 25 kommuner, som henhører under Nordsjællands politikreds og Køben-
havns Vestegns politikreds. Af disse har 24 kommuner valgt at være tilknyttet Samrådet. Derudover 
er Tårnby kommune tilknyttet Samrådet, idet de har forpligtende samarbejde med Dragør kommu-
ne på området for domfældte udviklingshæmmede. Der er altså i alt 25 kommuner tilknyttet Samrå-
det ultimo 2013 hvilket er uændret fra 2012.    
 
Samrådets budget er fastlagt på baggrund af et forventet årligt antal sager på 30. Samrådsfunktio-
nen finansieres via objektiv finansiering efter antallet af borgere i kommunerne. Denne finansie-
ringsmodel giver kommunerne et kendt økonomisk grundlag for finansiering af opgaveløsningen. 
Finansieringsformen giver ligeledes mulighed for at opretholde et kvalificeret beredskab uanset an-
tallet af sager.  
 
Samrådsmøder og opgaver 
Samrådets opgave er at afgive en uvildig og tværfaglig udtalelse vedrørende foranstaltninger for 
udviklingshæmmede borgere. 
 
Samrådet udtaler sig til anklagemyndighed og domstole om: 
 

• Forslag til valg af foranstaltning, dvs. ved hvilken foranstaltning nye lovovertrædelser bedst 
kan forebygges 

• Forslag til eventuelle vilkår i domme 
• Forslag til ændring af en igangværende sanktion, når det vurderes, at denne ikke er til-

strækkelig kriminalitetsforebyggende 
• Hvorvidt det anbefales, at en igangværende sanktion bør opretholdes eller ophæves 
• På baggrund af foreliggende mentalerklæring med retslægerådets kommentarer, udtaler 

Samrådet sig ligeledes om, hvorvidt den sigtede tilhører målgruppen for Straffelovens § 16 
stk. 1 og 2 og derfor bør fritages for straf. 

 
Derudover kan samrådet rådgive kommunerne om, hvordan en given dom kan effektueres, og 
hvordan vilkårene i dommen kan søges opfyldt. 
 
Samrådet holder ordinært møde en gang om måneden, når der er indkomne sager til behandling. 
Hvis der ikke er indkomne sager til behandling eller andre spørgsmål til drøftelse, aflyses mødet.  
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Samrådets arbejde i 2013 
I 2013 er der afholdt 8 ordinære samrådsmøder samt 2 ad hoc. møder, og Samrådet har behandlet 
22 sager. I 2012 og 2011 behandlede Samrådet hhv. 21 og 17 sager. Antallet af sager har været 
stigende de første år efter Samrådets oprettelse, men har altså været stabilt de seneste to år. 
 
Sagerne i 2013 fordeler sig således: 
14 sager omhandler anmodning fra Statsadvokaten om udtalelse vedrørende idømte foranstaltnin-
ger (anmodning sendes til kommunen, som på den baggrund retter henvendelse til Samrådet). 
4 sager omhandler anmodning fra anklagemyndighed bl.a. om udtalelse vedrørende anbefalet for-
anstaltning, samt om den sigtede tilhører målgruppen for straffelovens § 16 stk. 1 og 2.  
4 sager omhandler vejledning til kommuner om effektuering af dom og overholdelse af vilkår i dom. 
 
Af de 14 sager, hvor Statsadvokaten anmoder om udtalelse vedrørende idømte foranstaltninger, 
fordeler henvendelserne sig på følgende domstyper: 
7 henvendelser har omhandlet domstype 4 (tilsyn hvor domfældte efterkommer tilsynsmyndighe-
dens bestemmelse om ophold og arbejde, med mulighed for administrativ anbringelse på en bo-
form for personer med vidtgående psykiske handicap) 
1 henvendelse har omhandlet domstype 3 (anbringelse på en boform for personer med vidtgående 
psykiske handicap) 
6 henvendelser har omhandlet domstype 2 (anbringelse på en boform for personer med vidtgående 
psykiske handicap, med mulighed for administrativ overførsel til sikret afdeling) 
 
Følgende kommuner har fremsendt sager til Samrådet i 2013: 
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, 
Rødovre, Tårnby/Dragør. 
 
Samrådet har i 2013 inviteret sagsbehandlere fra kommunerne til at deltage i samrådsmøderne, 
når deres fremsendte sag blev behandlet. Enkelte kommuner har benyttet sig af denne mulighed 
for at deltage i Samrådsmøderne, hvilket er med til at kvalificere Samrådets behandling af sagen.  
 
I lighed med tidligere år har der også i 2013 været et stigende antal henvendelser til Samråds se-
kretariatet, hvor kommunerne søger vejledning om generelle og specifikke spørgsmål vedrørende 
domfældte udviklingshæmmede. Disse henvendelser drejer sig primært om vejledning i forhold til 
regelkrydsning mellem serviceloven og straffeloven samt handlemuligheder indenfor en given doms 
vilkår. I 2013 har der dog også været henvendelser om vejledning i forhold til anvendelse af be-
stemmelserne om magtanvendelse i servicelovens kapitel 24a. Der har generelt forekommet et 
øget behov for Samrådets ekspertise. 
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Øvrige arbejdsområder for Samrådet i 2013 
En stor del af samrådets øvrige arbejde i 2013 har omhandlet lovforslaget om kriminalpræventive 
indsatser overfor sigtede og domfældte udviklingshæmmede samt den efterfølgende lovændring.  
 
Derudover har et medlem af Samrådet afholdt oplæg for kommuner i Region Sjælland om Samrå-
dets opgaver og funktion samt rådgivet i forhold til oprettelse af et Samråd. 
 
Lovændring - servicelovens kapitel 24a. 
D. 1. juli 2013 trådte lovændringen af servicelovens kapitel 24a i kraft. Kapitel 24a omhandler fuld-
byrdelse af strafferetslige foranstaltninger mv. overfor voksne, der er anbragt i en § 108 boform i 
henhold til en strafferetlig afgørelse (domstype 1-4) eller som i henhold til en retskendelse er an-
bragt i varetægtssurrogat.  
 
Kap 24a indeholder fire positivt afgrænsede indgrebsmuligheder jf. §§ 137g – 137j 

� Indskrænkning i den anbragtes adgang til telefon og internet  
� Undersøgelse af den anbragtes opholdsrum og ejendele  
� Inddragelse af den anbragtes effekter  
� Aflåsning af den anbragtes bolig for natten  

 
I modsætning til udgangsbekendtgørelsen kan bestemmelserne i kap 24a godt finde anvendelse i 
private botilbud, så længe disse er godkendt som længerevarende botilbud efter servicelovens  
§ 108. Bestemmelserne i kapitel 24a kan derimod ikke finde anvendelse over for personer, der bor i 
et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 uanset om dette er et kommunalt/regionalt eller 
privat tilbud. 
 
Anvendelse af indgrebsmulighederne skal indberettes til handlekommunen. 
 
Socialstyrelsen har udgivet en håndbog om ”Indgreb som en del af den kriminalpræventive indsats” 
heri findes også skemaer til brug for indberetning af indgreb. Håndbogen kan læses her: 
Håndbog fra Socialstyrelsen 
 
Samrådet har afgivet høringssvar i forhold til lovforslaget samt rådgivet Rudersdal Kommune vedr. 
input til KL´s høringssvar om vejledningen til lovændringen. 
 
Medlemmer fra Samrådet har deltaget i Socialstyrelsens temadag om de nye lovbestemmelser, 
sagsforløb og forebyggende pædagogiske tiltag samt metoder om risikovurderinger.  
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Afholdelse af temadag 
Samrådet inviterede i oktober 2013 handicapchefer og kontaktpersoner fra de deltagende kommu-
ner til en temadag om de nye lovbestemmelser i servicelovens kapitel 24a. Der var stor tilslutning til 
temadagen med 34 deltagere fra 17 kommuner samt fra Statsadvokaten i København. 
 
Der blev holdt oplæg om: 
• Samrådets opgaver og funktion  
• De nye lovbestemmelser i servicelovens kap. 24a  

v. Samrådsmedlem og cand. jur. Doris Olsson 
• De nye lovbestemmelsers betydning for pædagogisk praksis  

v. Samrådsmedlem og pædagogisk konsulent Brit Lorberg Hansen 
 
Samrådet planlægger at afholde en ny temadag i 2014. Kommunerne vil blive kontaktet vedrørende 
ønsker om indhold.  
 
Organisatoriske ændringer i Samrådet 
Samrådets jurist Doris Olson og Samrådets sekretær Brit Lorberg Hansen er fratrådt deres poster 
og der vil blive udpeget nye samrådsmedlemmer som hhv. jurist og pædagogisk konsulent samt en 
sekretær for Samrådet. Samrådet består fra februar 2013 af: 
 
Bitten Christensen, afdelingschef, Psykiatri og Handicap, Rudersdal Kommune (formand)  
Finn Gerholt, psykiatrisk overlæge, Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør 
Kirsten Schaub, kriminalforsorgsleder, Kriminalforsorgen Nordsjælland 
(vakant), jurist, Psykiatri og Handicap, Rudersdal Kommune  
(vakant), pædagogisk konsulent, Psykiatri og Handicap, Rudersdal Kommune  
 
Se yderligere information om Samrådet samt vejledning til indsendelse af sager her: 
Samrådet for domfældte udviklingshæmmede 
 
Samrådet ser frem til fortsat godt samarbejde med alle samarbejdspartnere i 2014. 
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Indledning 
De fælleskommunale rammeaftalesekretariater i de fem regioner er, i samarbejde med den 
administrative styregruppe, ansvarlige for at tilvejebringe den nødvendige information vedrørende de 
lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger beliggende i egen region, der skal danne 
grundlag for koordinationen af disse tilbud på tværs af de fem regioner.  

KL har udarbejdet et forslag til procedure for koordination af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og 
sikrede afdelinger. Forslaget er blevet til i dialog med de fem rammeaftalesekretariater. 

Koordineringen af de  lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger mellem de 
fælleskommunale rammeaftalesekretariater i de fem regioner følger årshjulet for rammeaftalerne, 
herunder særligt de tidsmæssige rammer lovgivningen opsætter for udviklingsstrategien. 

Hvert år udarbejdes i fællesskab mellem de fælleskommunale rammeaftalesekretariater én samlet 
beskrivelse af ændringer i kapacitet og efterspørgsel og udviklingstendenser inden for de af tilbuddene 
omfattende målgrupper. Beskrivelsen bygger på indmeldinger fra tilbuddenes driftsherrer og samtlige 
kommuner. Hver af de fem fælleskommunale rammeaftalesekretariater er ansvarlig for at indhente 
oplysninger fra kommuner og regioner vedrørende kapacitet og belægning på de lands- og 
landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger, der er geografisk placeret i pågældende region på 
kort og lang sigt samt om forventninger om fremtidige behov og udviklingstendenser i efterspørgsel 
efter disse tilbud. 

 

Danmarkskortet nedenfor giver et hurtigt overblik over den geografiske placering af henholdsvis 
landsdækkende tilbud, landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. 
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Kort 1: Geografisk placering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 
 

 

 

Nærværende notat omfatter den fælles beskrivelse af status over kapacitet og belægning samt 
forventninger til efterspørgsel og behov. Den fælles beskrivelse lægges til grund for den tværregionale 
koordination, som sker i regi af styregrupperne i KKR-regi. Endelig skal en fælles beskrivelse, som 
styregrupperne i fællesskab har godkendt, integreres i hver af de fem regioners udviklingsstrategier. 

Notatet præsenterer først den samlede kapacitet og belægning for henholdsvis de lands- og 
landsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger. Derefter gennemgås hovedtendenserne omkring 
kommunernes forventninger til behov og efterspørgsel. I den resterende del af notatet gennemgås 
tilbuddene enkeltvis i forhold til kapacitet, belægning og efterspørgsel. 
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Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og 
sikrede afdelinger 
De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud er nævnt i bekendtgørelsen om principper 
for kommunernes finansiering af tilbuddene og er følgende: 

 Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland) 
 Center for Høretab (Region Syddanmark) 
 Børneskolen Filadelfia (Region Sjælland) 
 Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs (Region Sjælland) 
 Kofoedsminde (Region Sjælland) 
 CFD (Center for Døve) (Gladsaxe Kommune) 
 Skolen på Kastelsvej (Københavns Kommune) 
 Børnekliniken (Københavns Kommune) 
 Institut for Blinde og Svagsynede (Københavns Kommune) 
 Geelsgårdskolen (Region Hovedstaden) 

Samlet set har belægningen på de lands- og landsdelsdækkende været på 98 procent i 2013. 
Belægningen på de enkelte tilbud svinger dog fra 14,3 procent til 368 procent på ydelsesniveau.  
Overordnet set forventer driftsherrerne ikke de store forandringer i tilbuddenes kapacitet frem mod 
2017.   

Synscenter Refnæs, Skolen på Kastelvej samt Center for Døve har dog nedjusteret antallet af pladser 
frem mod 2017, mens Center for Døvblindhed og Høretab og Geelsgårdsskolen har øget antallet af 
pladser frem mod 2017.  

De øvrige tilbud forventer på nuværende tidspunkt uændret kapacitet frem til 2017. 

Tabel 1: Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende tilbud 
  

Tekst Antal tilbud 2013 2014 2015 2016 2017 

Pladstal 9 988,4 962 959,9 954,9 951,9 

Pladsforbrug samlet 
 

968,4 
    Belægningsprocent   98 %         

Pladsforbrug Syddanmark 
 

127,27 
    Pladsforbrug Midtjylland 

 
101,78 

    Pladsforbrug Nordjylland 
 

124,48 
    Pladsforbrug Sjælland 

 
139,65 

    Pladsforbrug Hovedstaden 
 

463,78 
    Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.)   11,39         

Note: Opgørelsen er eksklusiv Børnekliniken samt en ydelse på Kofoesminde, SEL 108, stk 6. Inklusiv Børnekliniken er der i alt 10 lands- og 
landsdelsdækkende tilbud.  
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 

 

Nedenstående tabel viser, at de landsdækkende tilbud overvejende har borgere fra kommunerne i 
beliggenhedsregionen eller de omkringliggende regioner. Der er ingen landsdækkende tilbud i den 
midtjyske region.  I bilag 1 ses den regionvise fordeling af belægningen for de enkelte tilbud. 
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Tabel 2: Belægning på de landsdækkende tilbud i 2013 fordelt på regioner 
  Tilbuddenes beliggenhed 

Tekst Syddanmark Nordjylland Sjælland Hovedstaden 

Antal tilbud 1 1 3 2 

Pladstal 26 133,4 160 322 

Pladsforbrug samlet 22,8 142,3 127,62 290,6 

Pladsforbrug fra Syddanmark 33,3% 10,5% 13,2% 14,2% 

Pladsforbrug fra Midtjylland 31,6% 22,7% 13,2% 8,1% 

Pladsforbrug fra Nordjylland 0,0% 28,9% 4,5% 3,1% 

Pladsforbrug fra Sjælland 26,3% 12,2% 41,8% 18,0% 

Pladsforbrug fra Hovedstaden 8,8% 22,3% 25,8% 55,8% 

Pladsforbrug fra andre (Færøerne..) 0,0% 3,6% 1,6% 0,8% 
Note: Opgørelsen er eksklusiv Kofoesminde, SEL 108, stk 6.  
Center for Døvblindhed og Høretab samt Center for Høretab har begge både en landsdækkende og en landsdelsdækkende funktion. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 
 
I nedenstående tabel ses den regionsvise fordeling af belægningen på de landsdelsdækkende tilbud. 
Som det fremgår anvendes disse tilbud primært af kommuner i beliggenhedsregionen, mens borgere 
fra kommuner i den anden region i landsdelen udgør en mindre andel af pladsforbruget. Der er ingen 
landsdækkende tilbud i den midtjyske region. I bilag 1 ses den regionsvise fordeling af belægningen for 
de enkelte tilbud.   

Tabel 3: Belægning på de landsdelsdækkende tilbud i 2013 fordelt på regioner 
  Tilbuddenes beliggenhed 

Tekst Syddanmark Nordjylland Hovedstaden 
 Antal tilbud 1 1 2 
 Pladstal 57 74 216 
 Pladsforbrug samlet 55,8 86,9 242,4 
 Pladsforbrug fra Syddanmark 77,6% 3,9% 0,0% 
 Pladsforbrug fra Midtjylland 14,3% 16,2% 0,0% 
 Pladsforbrug fra Nordjylland 0,9% 78,5% 0,0% 
 Pladsforbrug fra Sjælland 0,0% 0,0% 4,4% 
 Pladsforbrug fra Hovedstaden 3,6% 1,4% 95,6% 
 Pladsforbrug fra andre (Færøerne..) 3,6% 0,0% 0,0% 
 Note: Opgørelsen er eksklusiv Børnekliniken.  Inklusiv Børnekliniken er der i alt 10 landsdelsdækkende tilbud. 

Center for Døvblindhed og Høretab samt Center for Høretab har begge både en landsdækkende og en landsdelsdækkende funktion. 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 
 
De sikrede afdelinger er følgende: 
 

 Kompasset (Region Nordjylland) 
 Koglen (Region Midtjylland) 
 Grenen (Region Midtjylland) 
 Egely (region Syddanmark) 
 Bakkegården (Region Sjælland) 
 Stevnsfortet (Region Sjælland) 
 Sølager (Region Hovedstaden) 
 Sønderbro (Københavns Kommune). 

 
Belægningen på de sikrede afdelinger var i 2013 samlet set på 83,7 procent, spændende fra 59,8 til 
98,8 procent på de enkelte tilbud. De tilknyttede skoletilbud indgår ikke i opgørelsen. 
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Til sammenligning var belægningsprocenten i 2012 samlet set på 69 %.1 Antallet af pladser er i 
perioden 2012 til 2013 nedjusteret med i alt 15 pladser, fra 141 pladser i 2012 til 126 pladser i 2013.  

Tabel 4: Samlet kapacitet og belægning på sikrede afdelinger 
  

Tekst Antal tilbud 2013 2014 2015 2016 2017 

Pladstal 8 126 126 126 126 126 

Pladsforbrug samlet 
 

105,5 
    Belægningsprocent   83,7%         

Pladsforbrug Syddanmark 
 

20,15 
    Pladsforbrug Midtjylland 

 
13,17 

    Pladsforbrug Nordjylland 
 

4,46 
    Pladsforbrug Sjælland 

 
15,84 

    Pladsforbrug Hovedstaden 
 

47,09 
    Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.)   4,78         

Note: De tilknyttede skoletilbud indgår ikke i opgørelsen 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 

 
Som det fremgår af nedenstående tabel bliver pladserne i de sikrede afdelinger primært belagt med 
borgere fra kommuner i den region, hvor tilbuddet ligger, eller omkringliggende regioner. Borgere fra 
Hovedstadsregionen er dog forholdsvist højt repræsenteret i alle beliggenhedsregioner. 

Tabel 5: Belægning på de sikrede afdelinger i 2013 fordelt på regioner 

 
Tilbuddenes beliggenhed 

Tekst Syddanmark Midtjylland Nordjylland Sjælland Hovedstaden 

Antal tilbud 1 2 1 2 2 

Pladstal 19 25 8 35 39 

Pladsforbrug samlet 16,87 23,2 6,26 24,79 34,3 

Pladsforbrug fra Syddanmark 46% 35% 21% 6% 4% 

Pladsforbrug fra Midtjylland 9% 36% 30% 5% 0% 

Pladsforbrug fra Nordjylland 1% 8% 39% 0% 0% 

Pladsforbrug fra Sjælland 11% 10% 1% 32% 11% 

Pladsforbrug fra Hovedstaden 27% 11% 4% 57% 75% 

Pladsforbrug fra andre (færøerne..) 5% 0% 5% 0% 11% 
Note: De tilknyttede skoletilbud indgår ikke i opgørelsen 
Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 

 
Hovedtendenser omkring forventninger til efterspørgsel og behov  
Som led i fastsættelse af konceptet for koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede 
afdelinger blev kravet til informationsniveauet for kommunernes indmeldinger af forventninger til 
efterspørgsel og behov for 2014-2015 begrænset til frivillige bemærkninger omkring tilbuddene. 
Grundlaget for at konkludere egentlige hovedtendenser i kommunernes efterspørgsel og behov for 
disse tilbudstyper er således meget begrænset og ikke sammenlignelige, ligesom det alene er et 
begrænset antal af landets kommuner, der har valgt at anføre bemærkninger herom.  

                                                           
1 Kilde: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger- Opgørelse af kapacitet og belægning samt 
behov og efterspørgsel, februar 2013 
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Indberetningerne giver derfor alene nogle ikke-repræsentative indikationer på det kommunale 
landskabs efterspørgsel og behov efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger. 

Nedenfor er kort opsummeret de helt overordnede hovedtendenser omkring kommunernes 
efterspørgsel og behov. Kommunernes mere konkrete tilbagemeldinger målrettet de enkelte tilbud 
fremgår senere i notatet.   

Gennemgående oplyser kommunerne, at efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud i 
2015 vil være uændret. Generelt er tilbuddene kendetegnet ved, at volumen af målgrupperne for 
tilbuddenes ydelser er lille, hvorfor de enkelte kommuner typisk kun anvender disse tilbud i et meget 
begrænset omfang. Desuden spiller tilbuddenes geografiske placering umiddelbart en stor rolle i 
forhold til om kommunerne anvender tilbuddene, således at tilbud i geografisk nærhed af 
handlekommunen i højere grad anvendes. 

Generelt fremhæves det fra kommunerne i hele landet, at målgruppen børn, unge og voksne med 
hørenedsættelse, som tilbuddene Center for Døvblindhed og Høretab, Center for Høretab, Skolen på 
Kastelvej og CFD (Center for Døve) er målrettet, forventes at være faldende. Årsagen hertil er blandt 
andet udbredelsen af Cochlear Implant-operationer.  

Tilsvarende oplyser kommunerne, at efterspørgslen efter de sikrede afdelinger i 2015 gennemgående 
vil være uændret. Flere kommuner på tværs af landet fremhæver i den forbindelse, at det alene er 
med afsæt i lægehenvisning eller efter domsafsigelse, der bliver trukket på tilbuddene. Kommunerne 
oplever det derfor svært at kunne prognosticere på, hvordan henvisnings- og domsmønstre vil være i 
2015. Der ses en særlig stigende tendens for behov for pladser fra kommuner, som har asylcentre 
beliggende i kommunen, da der kommer mange udsatte uledsagede flygtningebørn- og unge. Der er 
ikke nødvendigvis tale om langvarige pladser, men om akutpladser.  
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Kapacitet og belægning samt efterspørgsel og behov på de enkelte tilbud 
I den resterende del af notatet gennemgås de lands- og landsdelsdækkende tilbud enkeltvist i forhold 
til kapacitet og belægning samt forventet efterspørgsel og behov. De sikrede afdelinger gennemgås 
enkeltvist i forhold til kapacitet og belægning og samlet i forhold til behov og efterspørgsel. 

 
Center for Døvblindhed og Høretab 
Driftsherre: Region Nordjylland 
Målgruppe: Børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed og høretab. 
Type: Døvblindhed er landsdækkende; Høretab er landsdelsdækkende. 
Finansiering: Undervisningstilbud til børn og unge er delvist objektivt finansieret. 

Specialrådgivning til børn og unge er objektivt finansieret. 
Øvrige tilbud er fuldt takstfinansierede. 
Tilbuddet varetager desuden et landsdækkende materialecenter, som er fuldt objektivt 
finansieret. 

 
Tabel 6: Oversigt over kapacitet og belægning for Center for Døvblindhed og Høretab   

Tilbud Paragraf Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 

Døvblindhed 
       Skoleafdeling, børn og 

unge FSL § 20 stk. 3 Pladstal 11 11 11*** 11*** 11*** 

  
Belægningsprocent 65,1% 

    Skoleafdeling, voksne LSV § 1 stk. 2 Pladstal 42 42 42 42 42 

    Belægningsprocent 101,1% 
    Døgnophold, børn og unge SEL § 67 nr. 2 Pladstal 10 10 10 10 10 

  
Belægningsprocent 69,9% 

    Midl. døgnophold, unge SEL § 107 Pladstal 11 11 11 11 11 

    Belægningsprocent 164,4% 
    Døgnophold, voksne SEL § 108 Pladstal 28,42* 38 38 38 38 

    Belægningsprocent 99,5% 
    Aktivitets- og 

samværstilbud SEL § 104 Pladstal 31 31 31 31 31 

  
Belægningsprocent 127% 

    Høretab     
     Skoleafdeling, børn og 

unge FSL § 20 stk. 3 Pladstal 16 16 16*** 16*** 16*** 

    Belægningsprocent 82,3% 
     Skoleafdeling, voksne LSV § 1 stk. 2 Pladstal (lektioner) 50** 50** 50** 50** 50** 

    Belægningsprocent 136,1% 
    Aflastningstilbud SEL § 67 nr. 2  Pladstal (stk.) 8 8 8 8 8 

    Belægningsprocent 70,4% 
    Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 

fem regioner, 2014. 
 
Center for Døvblindhed og Høretab er en fusion af tidligere Døvblindecentret og Aalborgskolen.  
Center for Døvblindhed og Høretab, CDH, omfatter to specialer – et landsdelsdækkende 
kompetencecenter for børn og voksne med høretab samt et landsdækkende helhedstilbud til børn, 
unge og voksne med medfødt døvblindhed samt børn og unge med erhvervet døvblindhed. For 
målgruppen af døvblinde børn og voksne dækker CDH alle landets 98 kommuner, mens CDH på 
høretabsområdet dækker de 11 nordjyske kommuner samt Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, 
Syddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune.  
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Hertil varetager CDH et landsdækkende Materialecenter for visuelle og auditive 
specialundervisningsmaterialer, samt vejlednings- og rådgivningsydelser. Disse ydelser finansieres 
gennem objektive kriterier og er derfor ikke medtaget i indberetningen.  
 
* Pladsantallet er pr. 15. november 2013 øget fra 27 til 38 pladser, hvilket giver 28,42 helårspladser i 
2013.  
** Ydelsen er fastsat på timebasis med en normering på 2.520 timer om året. Omregnet til pladser 
giver det ca. 50. 
*** Der har været en faldende efterspørgsel i Skoleafdelingen for døvblinde børn samt i 
Skoleafdelingen for børn med høretab med yderligere funktionsnedsættelser. Der bør derfor være 
opmærksomhed på den samlede udvikling i efterspørgslen på undervisningsområdet med særligt fokus 
på børneskoletilbuddet (efter folkeskoleloven). 
 
KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Den gennemgående tilbagemelding på tværs af landet er en forventning om uændret efterspørgsel 
efter ydelser fra Center for Døvblindhed og Høretab.  

I Nordjylland melder en kommune om fald i efterspørgslen. 
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Center for Høretab 
Driftsherre: Region Syddanmark 
Målgruppe: Børn og unge med høretab 
Type Landsdækkende: LSV § 1 stk. 3 og SEL § 108 

Landsdelsdækkende: FSL § 20 stk. 3 og  SEL § 67 nr. 2 
Finansiering: Undervisningstilbud er delvist objektivt finansieret. 

Specialrådgivning er objektivt finansieret. 
Øvrige tilbud er fuldt takstfinansierede. 

 

Tabel 7: Oversigt over kapacitet og belægning for Center for Høretab   

Tilbud Paragraf Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 

Skoleafdeling FSL § 20 stk. 3 Pladstal 42 42 42 42 42 

  
Belægningsprocent 98,6% 

    Elevhjem SEL § 67 nr. 2 Pladstal 15 15 15 15 15 

  
Belægningsprocent 95,9% 

    Skoleafdeling LSV § 1 stk. 3 Pladstal 13       13       13 13 13 

(tidligere Nyborgskolen) Belægningsprocent 101,6% 
    Boafsnit SEL § 108 Pladstal 13 13 13 13 13 

(tidligere Nyborgskolen) Belægningsprocent 73,9% 
     

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 
Note: Pladserne på Skoleafdeling LSV § 1 stk. 3 samt Boafsnit, SEL § 108 har været udbudt fra 1. august 2013 

 
Udbyderen forventer ikke ændringer i kapaciteten i årene fremover. 

Region Syddanmark bemærker, at kapaciteten af pladser tilpasses efter den kommunale efterspørgsel, 
så jo mere konkrete tilkendegivelser regionen får om den fremtidige efterspørgsel efter disse tilbud, jo 
bedre et planlægningsgrundlag er der for justering af kapaciteten. 

Pladserne på Skoleafdeling, LSV § 1, stk 3 samt Boafsnit § 108 er erstatning for de tidligere pladser på 
det landsdækkende tilbud Nyborgskolen. Pladserne har kun været udbudt fra 1. august 2013. Region 
Syddanmark har lukket det landsdækkende specialundervisningstilbud Nyborgskolen med udgangen af 
juli 2013.  

 
KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Den gennemgående tilbagemelding fra landets kommunerne omkring efterspørgslen efter ydelser fra 
Center fra Høretab er en forventning om en uændret efterspørgsel.  

I Syddanmark melder en kommune om fald i efterspørgslen. 

En enkelt kommune melder, at der med fordel kan hjemtages flere konsulentopgaver, opgaver som de 
lokale audiologopæder varetog indtil 2007. Ved at hjemtage disse opgaver kan tiden på landevejen 
reduceres. 
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Børneskolen Filadelfia 
Driftsherre: Region Sjælland 
Målgruppe: Børn i alderen 6-16 år indlagt på Epilepsihospitalets børneafdeling 
Type: Landsdækkende 
Finansiering: Undervisningstilbud er delvist objektivt finansieret. 

Specialrådgivning er objektivt finansieret. 
 

Tabel 8: Oversigt over kapacitet og belægning for Børneskolen Filadelfia   

Tilbud Paragraf Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 

Specialundervisning FSL § 20 stk. 3 Pladstal 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

  
Belægningsprocent 77,7% 

 
      

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 

 
Der er ingen forventede kapacitetsændringer på Børneskolen Filadelfia i 2014 og de kommende år. 

 

KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Generelt er vurderingen på tværs af landet, at efterspørgslen efter Kolonien Filadelfias ydelser i 2015 
vil være uændret. 

Enkelte kommuner bemærker, at de oplever et faldende behov. 
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Refsnæsskolen/Synscenter Refsnæs 
Driftsherre: Region Sjælland 
Målgruppe: Blinde og svagsynede børn og unge 
Type: Landsdækkende 
Finansiering: Undervisningstilbud er delvist objektivt finansieret. 

Specialrådgivning er objektivt finansieret. 
Tilbuddet varetager desuden et landsdækkende materialecenter, som fuldt objektivt finansieret. 
Øvrige tilbud er fuldt takstfinansierede. 

 

Tabel 9: Oversigt over kapacitet og belægning for Refsnæsskolen/Synscenter refsnæs 

Tilbud Paragraf Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 

Undervisning FSL § 20 stk. 3 Pladstal 30 20 20 20 20 

  
Belægningsprocent 70,4% 

    Undervisning LSV § 1 stk. 2 Pladstal 9 8 8 8 8 

  
Belægningsprocent 134,2% 

    STU STU Pladstal 7 1 1 1 1 

  
Belægningsprocent 14,3% 

    Døgnophold SEL § 66 nr. 6 / § 107 Pladstal 38 27 27 27 27 

  
Belægningsprocent 79,4% 

    Klubtilbud SEL § 36 Pladstal 19,5 10,4 10,4 10,4 10,4 

  
Belægningsprocent 55,1% 

    Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 

 
 
 
KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Generelt er vurderingen på tværs af landet, at efterspørgslen efter Synscenter Refsnæs, Synscenter 
Refnæs/rådgivning i 2015 vil være uændret. 

Enkelte fremhæver, at behovet forventes stigende.  

Der er stadig behov for uddannelse af forældre og medarbejdere. 
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Kofoedsminde 
Driftsherre: Region Sjælland 
Målgruppe: Voksne domsfældte udviklingshæmmede 
Type: Landsdækkende 
Finansiering: Opholdstilbud er fuldt objektivt finansieret. 

Øvrige tilbud er fuldt takstfinansierede. 
 

Tabel 10: Oversigt over kapacitet og belægning for Korfoedsminde 

Tilbud Paragraf Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 

Sikret ophold SEL § 108 stk. 6 Pladstal 34 34 34 34 34 

  
Belægningsprocent 96,8% 

    Beskyttet beskæftigelse SEL § 103 Pladstal 45 45 45 45 45 

  
Belægningsprocent 

     Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 

 
KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Den gennemgående tilbagemelding fra landets kommuner omkring efterspørgslen efter 
Kofoedsmindes pladser, er en forventning om en uændret efterspørgsel, men hvor nogle kommuner 
forventer stigende behov. 

En kommune forventer faldende behov. 

En kommune fremhæver, at det på voksenområdet kan være vanskeligt at forudsige behovet for 
pladser. Samlet set ses en stigning i domsfældte udviklingshæmmede, men behovet for en plads på 
sikret afdeling er vanskeligt at forudsige. 
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CFD (Center for Døve) 
Driftsherre: Gladsaxe Kommune 
Målgruppe: Voksne døve og voksne med høretab 
Type: Landsdækkende 
Finansiering: De sociale tilbud er fuldt takstfinansierede. 

Specialrådgivning er objektivt finansieret. 
 

Tabel 11: Oversigt over kapacitet og belægning for CFD (Center for Døve) 

Tilbud Paragraf Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 

Beskyttet beskæftigelse SEL § 103 Pladstal 67 64 64 64 64 

  
Belægningsprocent 73,4% 

    Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104 Pladstal 62 62 62 62 62 

  
Belægningsprocent 87,4% 

    Midlertidigt ophold SEL § 107 Pladstal 5 5 5 5 5 

  
Belægningsprocent 79,0% 

    Længerevarende ophold SEL § 108 Pladstal 101 101 101 101 101 

  
Belægningsprocent 98,3% 

    Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 

 
Antallet af pladser på CFD’s beskyttet beskæftigelse (§ 103) blev nedjusteret med 3 pladser fra 2013 til 
2014. Derudover er der en forventning om uændret efterspørgsel. 

KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Den gennemgående tilbagemelding fra landets kommunerne omkring efterspørgslen efter ydelser fra 
CFD (Center for Døve) er en forventning om en uændret efterspørgsel.  

Der er kommuner som bemærker, at de forventer en faldende efterspørgsel. Årsagen hertil er blandt 
andet udbredelsen af Cochlear Implant-operationer.  

Endvidere fremhæves, at på voksenområdet anvendes tilbudet i særligt vanskelige tilfælde. 
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Skolen på Kastelsvej 
Driftsherre: Københavns Kommune 
Målgruppe: Børne og unge med nedsat fysisk funktionsevne 
Type: Landsdelsdækkende 
Finansiering: Undervisningstilbud er delvist objektivt finansieret. 
 

Tabel 12: Oversigt over kapacitet og belægning for Skolen på Kastelsvej 

Tilbud Paragraf Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 

Undervisning FSL § 20 stk. 3 Pladstal 33 32 29 24 21 

  
Belægningsprocent 99,4% 

    Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 

 
Der er en forventning om en faldende efterspørgsel i 2014 og de kommende år. Driftsherre bemærker 
følgende vedr. den faldende normering på Skolen på Kastelsvej: Teknologen indenfor bl.a. Cochlear-
implantater er så udviklet, at færre børn forventes at få behov for skolegang på Kastelsvej. De kan 
derimod løbende inkluderes i den københavnske almenskole.  

KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Den gennemgående tilbagemelding fra landets kommuner omkring pladser på Skolen på Kastelvej, er 
en forventning om, at efterspørgslen i 2015 vil være uændret .  

Tilsvarende de øvrige tilbud målrettet hørehæmmede, bemærker flere kommuner, at de forventer en 
faldende efterspørgsel grundet øget udbredelse af Cochlear Implant-operationer.  

Enkelte kommuner bemærker også i forhold til dette tilbud, at kommunernes gennemgående øget 
fokus på inklusion af børn og unge i normal- og lokal området, også kan få betydning for den 
fremtidige efterspørgsel efter denne type tilbud.  

En kommune melder om forventet øget visitering til tilbuddet. 

En kommune melder, at de ikke har behov for tilbuddet efter sommer 2015. 
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Børnekliniken  
Driftsherre: Københavns Kommune 
Målgruppe: Førskolebørn med kommunikationsvanskeligheder 
Type: Landsdelsdækkende 
Finansiering: Undervisningstilbud er delvist objektivt finansieret. 

Specialrådgivning er objektivt finansieret. 
 
Tabel 13: Oversigt over kapacitet og belægning for Institut for Børnekliniken 

Tilbud Paragraf Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 

Udredning og kurser - Aktive sager 369 
      Udredninger 239     

  Kursister 288     

 
 
Børnekliniken er et efterspørgselsdrevet ambulant tilbud, der som udgangspunkt ikke arbejder med en 
fast kapacitet i antal pladser eller antal forløb.  

Børnekliniken har i 2013 haft en jævn efterspørgsel på udredningsopgaver og en stigende 
efterspørgsel på generel rådgivning i form af kursusudbud og supervision. Børnekliniken har i 2013 
afvist 191 ansøgere til kursus. Driftsherre forventer fremadrettet en tilsvarende efterspørgsel på 
udredningsopgaver og kursustilbud. Dog afventes den faktiske efterspørgsel i regi af VISO, som 
driftsherre forventer at skulle kontrakte med om fremtidige opgaver med virkning fra 1. juli 2014. 

 
KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Generelt er vurderingen på tværs af landet, at efterspørgslen efter Børneklinikens ydelser i 2015 vil 
være uændret. 

Enkelte kommuner bemærker dog, at de forventer en lille stigning i efterspørglen, mens andre 
kommuner modsat oplever en tendens i retning af en mindre fald i efterspørgslen blandt andet på 
grund af hjemtagelse af opgaven. 

Det fremhæves, at Børnekliniken også benyttes til udredning af komplekse sager. 

Endelig bemærkes det af en kommune, at Børnekliniken ikke anvendes, da kommunen har et godt 
samarbejde med audiologisk afdeling på Gentofte Hospital. 
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Institut for Blinde og Svagsynede 
Driftsherre: Københavns Kommune 
Målgruppe: Voksne blinde og svagsynede 
Type: Landsdækkende 
Finansiering: Undervisningstilbud er delvist objektivt finansieret. 

Specialrådgivning er objektivt finansieret 
Øvrige tilbud er fuldt takstfinansierede. 

 

Tabel 14: Oversigt over kapacitet og belægning for Institut for Blinde og Svagsynede 

Tilbud Paragraf Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 

Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104 Pladstal 16 16 16 16 16 

  
Belægningsprocent 99,8% 

    Erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser Pladstal 28 28 28 28 28 

  
Belægningsprocent 99,7% 

    Længerevarende ophold SEL § 108 Pladstal 7 7 7 7 7 

  
Belægningsprocent 113,2% 

    Midlertidigt ophold SEL § 107 Pladstal 19 19 19 19 19 

  
Belægningsprocent 87,2% 

    STU STU Pladstal 10 10 10 10 10 

  
Belægningsprocent 91,3% 

    Synsrehabilitering Rehabilitering, § 85 Pladstal 7 7 7 7 7 

  
Belægningsprocent 92,6% 

    Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 

 
Driftsherre forventer ikke ændringer i efterspørgslen i 2014 og de kommende år. 

KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Den gennemgående tilbagemelding fra landets kommuner omkring efterspørgslen efter ydelser fra 
Instituttet for Blinde og Svagsynede er en forventning om en uændret efterspørgsel.  

En kommune i hovedstadregionen melder om fremtidig stigende behov for tilbuddet. 

Kommuner geografisk beliggende i hovedstadsregionen fremhæver, at Regeringens udmøntning af 
justeringerne af kommunalreformen bør følges nøje eventuelt med henblik på at skabe et tættere 
samarbejde i kommunalt regi  på kommunikationsområdet for at sikre en opgavemasse, som gør 
opgaveløsningen og udviklingen heraf bæredygtig 
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Geelsgårdskolen 
Driftsherre: Region Hovedstaden 
Målgruppe: Børn og unge med svære fysiske funktionsnedsættelser og døvblinde børn og unge. 
Type: Landsdelsdækkende 
Finansiering: Undervisningstilbud til børn og unge er delvist objektivt finansieret. 

Øvrige tilbud er fuldt takstfinansierede. 
 

Tabel 15: Oversigt over kapacitet og belægning for Geelsgårdskolen 

Tilbud Paragraf Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 

Undervisning på døgntilbud FSL § 20 stk. 3 Pladstal 78 85 85 85 85 

  
Belægningsprocent 106,3% 

    STU STU Pladstal 18 11 11 11 11 

  
Belægningsprocent 84,2% 

    Døgntilbud SEL § 66 nr. 6 Pladstal 7 7 7 7 7 

  
Belægningsprocent 100,9% 

    Aflastningstilbud SEL § 66 nr. 6 afl Pladstal 7 7 7 7 7 

  
Belægningsprocent 368,4% 

    Klubtilbud SEL § 36 Pladstal 62 69 69 69 69 

  
Belægningsprocent 108,0% 

    Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104 Pladstal 11 10 10 10 10 

  
Belægningsprocent 106,0% 

    Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 
fem regioner, 2014. 

 
I forhold til Undervisning på døgntilbud samt Klubtilbud forventes en stigende efterspørgsel. Der 
forventes en faldende efterspørgsel på STU samt aktivitets- og samværstilbud.  

KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Generelt er vurderingen på tværs af landet, at efterspørgslen efter Geelsgårdskolens pladser i 2015 vil 
være uændret. 

Enkelte kommuner i hovedstadsregionen bemærker, at efterspøgslen er svagt faldende blandt andet 
fordi man benytter andre skoler, fx i nærområdet . 

En kommune fremhæver, at efterspørgselen har været stigende særligt grundet stærke 
forældreønsker. 
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Sikrede afdelinger 
Driftsherrer: De fem regioner og Københavns Kommune 
Målgruppe: Domsanbragte børn og unge samt børn og unge med særligt behov for observation m.v. 
Type: Landsdækkende 
Finansiering: Forvaltningsanbringelse er fuldt takstfinansieret. 

Domsanbringelse er delvist objektivt finansieret. 
 
Tabel 16: Kapacitet og belægning på sikrede afdelinger 2013-2017 

    Tilbud Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 
Københavns Kommune             
Sønderbro Pladstal 18 18 18 18 18 

 
Pladsforbrug samlet 16,10 

    
 

Belægningsprocent 89,4% 
    

 
Pladsforbrug Syddanmark 0,25 

    
 

Pladsforbrug Midtjylland 0,00 
    

 
Pladsforbrug Nordjylland 0,00 

    
 

Pladsforbrug Sjælland 0,93 
    

 
Pladsforbrug Hovedstaden 14,83 

      Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0,09 
    Region Nordjylland 

      Kompasset Pladstal 8 8 8 8 8 

 
Pladsforbrug samlet 6,26 

    
 

Belægningsprocent 78,2% 
    

 
Pladsforbrug Syddanmark 1,32 

    
 

Pladsforbrug Midtjylland 1,87 
    

 
Pladsforbrug Nordjylland 2,44 

    
 

Pladsforbrug Sjælland 0,08 
    

 
Pladsforbrug Hovedstaden 0,22 

    
 

Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0,33 
    Region Midtjylland             

Grenen - alm. Sikrede Pladstal 10 10 10 10 10 

 
Pladsforbrug samlet 9,88 

    
 

Belægningsprocent 98,8% 
    

 
Pladsforbrug Syddanmark 3,58 

    
 

Pladsforbrug Midtjylland 3,74 
    

 
Pladsforbrug Nordjylland 0,72 

    
 

Pladsforbrug Sjælland 1,45 
    

 
Pladsforbrug Hovedstaden 0,39 

    
 

Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0,0 
    Grenen - særligt Sikrede Pladstal 5 5 5 5 5 

 
Pladsforbrug samlet 3,80 

    
 

Belægningsprocent 76,1% 
    

 
Pladsforbrug Syddanmark 0,8 

    
 

Pladsforbrug Midtjylland 0,88 
    

 
Pladsforbrug Nordjylland 0,0 

    
 

Pladsforbrug Sjælland 0,8 
    

 
Pladsforbrug Hovedstaden 1,32 

    
 

Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
    Koglen Pladstal 10 10 10 10 10 

 
Pladsforbrug samlet 9,55 

    
 

Belægningsprocent 95,5% 
    

 
Pladsforbrug Syddanmark 3,85 

    
 

Pladsforbrug Midtjylland 3,80 
    

 
Pladsforbrug Nordjylland 1,04 

    
 

Pladsforbrug Sjælland 0,0 
    

 
Pladsforbrug Hovedstaden 0,87 

      Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0,0 
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Tabel 16: Kapacitet og belægning på sikrede afdelinger 2012-2016 …fortsat 
Tilbud Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 
Region Syddanmark 

      Egely - alm. sikrede Pladstal 14 14 14 14 14 
(inkl. sociale pladser) Pladsforbrug samlet 12,6 

    
 

Belægningsprocent 89,6% 
    

 
Pladsforbrug Syddanmark 6,91 

    
 

Pladsforbrug Midtjylland 1,46 
    

 
Pladsforbrug Nordjylland 0,25 

    
 

Pladsforbrug Sjælland 0,85 
    

 
Pladsforbrug Hovedstaden 2,54 

    
 

Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0,53 
    Egely – særligt sikrede Pladstal 5 5 5 5 5 

5(inkl. sociale pladser) Pladsforbrug samlet 4,32     
 Belægningsprocent 86,4%     
 Pladsforbrug Syddanmark 0,83     
 Pladsforbrug Midtjylland 0,10     
 Pladsforbrug Nordjylland 0     
 Pladsforbrug Sjælland 1,04     
 Pladsforbrug Hovedstaden 2,08     
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0,28     
Region Sjælland   

     Bakkegården Pladstal 20 20 20 20 20 

 
Pladsforbrug samlet 11,97 

    
 

Belægningsprocent 59,8% 
    

 
Pladsforbrug Syddanmark 0,38 

    
 

Pladsforbrug Midtjylland 1,33 
    

 
Pladsforbrug Nordjylland 0 

    
 

Pladsforbrug Sjælland 3,36 
    

 
Pladsforbrug Hovedstaden 6,90 

    
 

Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
    Stevnsfortet Pladstal 15 15 15 15 15 

 
Pladsforbrug samlet 12,82 

    
 

Belægningsprocent 85,5% 
    

 
Pladsforbrug Syddanmark 1,16 

    
 

Pladsforbrug Midtjylland 0 
    

 
Pladsforbrug Nordjylland 0 

    
 

Pladsforbrug Sjælland 4,54 
    

 
Pladsforbrug Hovedstaden 7,12 

      Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
    Region Hovedstaden 

      Sølager Pladstal 21 21 21 21 21 

 
Pladsforbrug samlet 18,24 

    
 

Belægningsprocent 86,9% 
    

 
Pladsforbrug Syddanmark 1,07 

    
 

Pladsforbrug Midtjylland 0 
    

 
Pladsforbrug Nordjylland 0 

    
 

Pladsforbrug Sjælland 2,78 
    

 
Pladsforbrug Hovedstaden 10,83 

      Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 3,56 
    Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi 2015, Fælleskommunalt sekretariater i de 

fem regioner, 2014. 
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BEMÆRKNINGER FRA DRIFTSHERRER: 
 
Kompasset, Region Nordjylland:  

Der har været en stigende belægning på Kompasset henover 2013 og der har i sidste halvdel af 2013 
været flere perioder med fuld udnyttelse af kapaciteten. Det har betydet flere situationer, hvor unge 
har måttet viderevisiteres på grund af fuld belægning. 

 

Grenen, Region Midtjylland: 

Kapaciteten af pladser tilpasses den kommunale efterspørgsel. Den særlige sikrede afdeling er den 
eneste særligt sikrede afdeling for unge med psykiatriske lidelser, og har derfor en landsdækkende 
funktion.  

 

Koglen, Region Midtjylland:  

Kapaciteten af pladser tilpasses den kommunale efterspørgsel. 

 

Egely, Region Syddanmark:  

Drøftelser af udvikling på de sikrede institutioner sker med det af kommunerne nedsatte 
koordinationsforum og med øvrige driftsherrer gennem Danske Regioner, hvor udviklingen i belægning 
mm. følges løbende, jf. bl.a. den aftalte fælles tekst vedr. de sikrede institutioner, rammeaftale 2015. 
Der er i efteråret 2013 rettet politisk henvendelse fra regionen til socialministeren vedr. udfordringer 
omkring magtanvendelsesreglerne på de sikrede institutioner, i forhold til at forhindre tilstedeværelse 
af ikke-tilladte effekter, rusmidler mm. Dette er formidlet og indgår nu i det af regeringen nedsatte 
magtanvendelsesudvalg, der pt. ser på magtanvendelsesreglerne på hele børn- og ungeområdet. Dette 
udvalg har primo januar 2014 således aflagt besøg på Egely.  

Bakkegården, Region Sjælland 
 
Den opgjorte belægningsprocent på Bakkegården tegner ikke et retvisende billede, idet Region 
Sjælland løbende tilpasser ressourceforbruget til den aktuelle belægning. Ved takstmæssigt overskud – 
underbelægning – tilbagebetales kommunerne. Således er der i 2013 for året 2012 til landets 
kommuner tilbagebetalt ca. 5,24 mio. kr. fsva. Stevnsfortet og ca. 3,1 mio. kr. fsva. Bakkegården. 
Årsagen til at der budgetteres med 20 pladser på Bakkegården, selvom belægningen i perioder er 
lavere, er, at Bakkegården har akut modtagepligt. Endvidere kan det oplyses, at der er sket en 
harmonisering af serviceniveauet på Bakkegården og Stevnsfortet, således at de ordinære 
driftsudgifter pr. plads nærmer sig samme niveau. Dette medfører, at udgifterne pr. plads pr. døgn på 
Bakkegården er reduceret i år. 

 
Synscenter Refsnæs, Region Sjælland 
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En særlig udfordring på Synscenter Refsnæs er sammenhængen mellem den landsdækkende 
specialrådgivning, der er objektivt finansieret og skole -, klub- og botilbud, der er takstfinansieret. 
Udfordringen er, at den knowhow, der trækkes på i specialrådgivningen, udvikles i skole-, klub- og 
botilbuddet. Fx løsninger på IKT området. De afprøves og udvikles som del af indsatsen for de børn der 
har ophold på Refsnæs og er grundlag for den rådgivning der gives de enkeltintegrerede børn i deres 
hjem og i kommunale daginstitutioner, folkeskoler mv.  

Igennem de sidste 2 år har Region Sjælland arbejdet med udviklingsprojekt, der igennem nye ydelser 
til kommunerne skal sikre specialrådgivningen den praksistilknytning, der er dens faglige grundlag. 
Som eksempler kan nævnes korte og intensive skoleophold og et efterskolelignende tilbud til de 
blinde/svagtseende teenagebørn. Udviklingsprojektet har været gennemført uden at de 
kapacitetstilpasninger, der under normale vilkår ville følge af vigende belægning, er gennemført i fuld 
skala. Dette har været begrundet i dels i uklarhed om den fremtidige finansiering og dels for at sikre 
udviklingsprojektet de fornødne udviklingsressourcer 

Som det fremgår, er pladstal i 2014 tilpasset efterspørgslen. 

 
KOMMUNERNES FORVENTNINGER TIL BEHOV OG EFTERSPØRGSEL 
Den gennemgående tilbagemelding fra landets kommuner omkring pladser sikrede afdelinger, er en 
forventning om, at efterspørgslen i 2015 vil være uændret.  

Dog fremhæver flere kommuner på tværs af landet, at det alene er med afsæt i lægehenvisning eller 
efter domsafsigelse, at der bliver trukket på de sikrede afdelinger.  
 
Kommunerne oplever det derfor svært at kunne prognosticere på, hvordan henvisnings- og 
domsmønstre vil være i 2015. På nuværende tidspunkt er antallet af varetægtsfængslinger faldende, 
men det er endnu for tidligt at sige, om denne udvikling vil fortsætte, idet området hurtigt kan ændre 
sig. En komme fremhæver at det kan være svært at planlægge da sagerne kommer i ”stimer”, og at det 
kan være svært at få placering i nærmiljøet. 

Enkelte kommuner oplever således en tendens til fald i efterspørgslen, mens enkelte andre bemærker, 
at der er forventet en mindre stigning i forbruget af de sikrede pladser. Det er særligt kommuner med 
asylcentre der melder om en stigning i efterspørgslen, da der kommer mange udsatte uledsagede 
flygtningebørn- og unge. Der er ikke nødvendigvis tale om langvarige pladser, men om akutpladser.  
 

En kommune fra region Sjælland fremhæver, at de forventer, at de sikrede afdelinger tilpasser kvalitet 
og indhold, så der er overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel. 
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Bilag 1: Oversigt over belægning på de Lands- og landsdelsdækkende tilbud  
Bilaget viser belægningen på lands- og landsdelsdækkende tilbud i 2013 opgjort efter, hvilken region 
borgerne i de pågældende tilbud kommer fra. Oversigten er eksklusiv Børneklinikken.  

Tilbud Center for Døvblindhed og Høretab 
 Målgruppe Børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed og høretab 

Type Døvblindhed: landsdækkende, Høretab: Landsdelsdækkende  
Paragraf  Tekst 2013 
FSL §20 stk. 3 Børn og Unge Pladstal 11 

 
(Døvblindhed) Pladsforbrug samlet 7,2 

 
 Belægningsprocent 65,1% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 0 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 1,6 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 4 

 
 Pladsforbrug Sjælland 1,6 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 0 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 

LSV§ 1 stk. 2. Voksne Pladstal 42 
 (Døvblindhed) Pladsforbrug samlet 42,5 
  Belægningsprocent 101,1% 
  Pladsforbrug Syddanmark 5 
  Pladsforbrug Midtjylland 9,2 
  Pladsforbrug Nordjylland 12 
  Pladsforbrug Sjælland 4,7 
  Pladsforbrug Hovedstaden 10 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 1,6 
SEL § 67 nr. 2 Børn og Unge Pladstal 10 
 (Døvblindhed) Pladsforbrug samlet 7 
  Belægningsprocent 69,9% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0 
  Pladsforbrug Midtjylland 0,39 
  Pladsforbrug Nordjylland 4,6 
  Pladsforbrug Sjælland 2 
  Pladsforbrug Hovedstaden 0 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
SEL § 107 Børn og Unge Pladstal 11 
 (Døvblindhed) Pladsforbrug samlet 18,1 
  Belægningsprocent 164,4% 
  Pladsforbrug Syddanmark 1,3 
  Pladsforbrug Midtjylland 5,4 
  Pladsforbrug Nordjylland 3,7 
  Pladsforbrug Sjælland 2,9 
  Pladsforbrug Hovedstaden 3 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 1,9 
SEL § 108 Børn og Unge Pladstal 28,4 
 (Døvblindhed) Pladsforbrug samlet 28,3 
  Belægningsprocent 99,5% 
  Pladsforbrug Syddanmark 4,1 
  Pladsforbrug Midtjylland 6,3 
  Pladsforbrug Nordjylland 7,3 
  Pladsforbrug Sjælland 2,1 
  Pladsforbrug Hovedstaden 8,4 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0,1 
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Tilbud Center for Døvblindhed og Høretab 
 Målgruppe Børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed og høretab 

Type Døvblindhed: landsdækkende, Høretab: Landsdelsdækkende  
Paragraf  Tekst 2013 
SEL § 104 Voksne Pladstal 31 

 
(Døvblindhed) Pladsforbrug samlet 39,4 

 
 Belægningsprocent 127% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 4,5 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 9,5 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 9,5 

 
 Pladsforbrug Sjælland 4,1 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 10,3 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 1,5 

FSL § 20 stk. 3 Børn og Unge Pladstal 16 
 (Høretab) Pladsforbrug samlet 13,2 
  Belægningsprocent 82,3% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 13,2 
  Pladsforbrug Sjælland 0 
  Pladsforbrug Hovedstaden 0 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
LSV § 1 stk. 2 Voksne Pladstal 50 
 (Høretab) Pladsforbrug samlet 68,1 
  Belægningsprocent 136,1% 
  Pladsforbrug Syddanmark 3,4 
  Pladsforbrug Midtjylland 14,1 
  Pladsforbrug Nordjylland 49,4 
  Pladsforbrug Sjælland 0 
  Pladsforbrug Hovedstaden 1,2 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
SEL § 67 nr. 2 Børn og Unge Pladstal 8 
 (Høretab) Pladsforbrug samlet 5,63 
  Belægningsprocent 70,4% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 5,63 
  Pladsforbrug Sjælland 0 
  Pladsforbrug Hovedstaden 0 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
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Tilbud Center for Høretab 
  Målgruppe Høretab 
  

Type 
Landsdækkende: LSV § 1. stk. 3 og SEL § 108  
Landsdelsdækkende: FSL § 20 stk. 3 og SEL § 67, nr. 2. 

Paragraf  Tekst 2013 
FSL §20 stk. 3 Børn og Unge Pladstal 42 

 
 Pladsforbrug samlet 41,4 

 
 Belægningsprocent 98,6% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 33,4 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 5,4 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 0,5 

 
 Pladsforbrug Sjælland 0 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 1 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 1 

SEL § 67, nr. 2. Børn og Unge Pladstal 15 
  Pladsforbrug samlet 14,38 
  Belægningsprocent 95,9% 
  Pladsforbrug Syddanmark 9,8 
  Pladsforbrug Midtjylland 2,6 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 0 
  Pladsforbrug Hovedstaden 1 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 1 
LSV § 1. stk. 3 Voksen Pladstal 13 
  Pladsforbrug samlet 13,2 
  Belægningsprocent 101,6% 
  Pladsforbrug Syddanmark 5,6 
  Pladsforbrug Midtjylland 3,6 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 3 
  Pladsforbrug Hovedstaden 1 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
SEL § 108 Voksen Pladstal 13 
  Pladsforbrug samlet 9,6 
  Belægningsprocent 73,9% 
  Pladsforbrug Syddanmark 2 
  Pladsforbrug Midtjylland 3,6 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 3 
  Pladsforbrug Hovedstaden 1 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
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Tilbud Børneskolen Filadelfia 
 Målgruppe Børn i alderen 6- 16 år indlagt på Epilepsihospitalet 
 Type Landsdækkende 

  Paragraf  Tekst 2013 
FSL §20 stk. 3 Børn og Unge Pladstal 11,5 

 
 Pladsforbrug samlet 8,9 

 
 Belægningsprocent 77,7% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 1,3 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 2,1 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 0,8 

 
 Pladsforbrug Sjælland 2,9 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 1,8 

 

 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland 
mv.) 0 

Tilbud Refsnæsskolen/ Synscenter Refsnæs 
 

Målgruppe 
Blinde og 
svagtsynede 

  Type Landsdækkende 
  Paragraf  Tekst 2013 

FSL §20 stk. 3 Børn og Unge Pladstal 30 

 
 Pladsforbrug samlet 21,1 

 
 Belægningsprocent 70,4% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 0,2 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 2,3 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 0 

 
 Pladsforbrug Sjælland 15,1 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 3,5 

 

 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland 
mv.) 0 

LSV § 1 stk. 2 Børn og Unge Pladstal 9 
  Pladsforbrug samlet 12,1 
  Belægningsprocent 134,2% 
  Pladsforbrug Syddanmark 1,5 
  Pladsforbrug Midtjylland 1 
  Pladsforbrug Nordjylland 1 
  Pladsforbrug Sjælland 4 
  Pladsforbrug Hovedstaden 4,6 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland 

mv.) 0 
SEL § 36 Børn og Unge Pladstal 19,5 
  Pladsforbrug samlet 10,7 
  Belægningsprocent 55,1% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 10,7 
  Pladsforbrug Hovedstaden 0 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland 

mv.) 0 
SEL § 67 nr. 2/ § 107 Børn og Unge Pladstal 38 
  Pladsforbrug samlet 30,2 
  Belægningsprocent 79,4% 
  Pladsforbrug Syddanmark 2,7 
  Pladsforbrug Midtjylland 3,3 
  Pladsforbrug Nordjylland 0,8 
  Pladsforbrug Sjælland 12,7 
  Pladsforbrug Hovedstaden 10,7 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland 

mv.) 0 
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Tilbud Refsnæsskolen/ Synscenter Refsnæs 
Målgruppe Blinde og svagtsynede 

  Type Landsdækkende 
Paragraf  Tekst 2013 
STU Børn og Unge Pladstal 7 

 
 Pladsforbrug samlet 1 

 
 Belægningsprocent 14,3% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 0 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 0 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 0 

 
 Pladsforbrug Sjælland 0 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 1 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 

Tilbud Koedsminde 
  Målgruppe Domsfældte udviklingshæmmede 

 Type Landsdækkende 
Paragraf  Tekst 2013 
SEL § 103 Voksen Pladstal 45 

 
 Pladsforbrug samlet 43,6 

 
 Belægningsprocent 96,8% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 11,2 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 8 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 3 

 
 Pladsforbrug Sjælland 8 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 11,3 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 2 

SEL § 108 stk. 6 Voksen Pladstal 34 
  Pladsforbrug samlet  
  Belægningsprocent  
  Pladsforbrug Syddanmark  
  Pladsforbrug Midtjylland  
  Pladsforbrug Nordjylland  
  Pladsforbrug Sjælland  
  Pladsforbrug Hovedstaden  
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.)  
Tilbud CFD (Center for Døve)   
Målgruppe Døve og høretab   
Type Landsdækkende 
Paragraf  Tekst 2013 
SEL § 103 Voksen Pladstal 67 

 
 Pladsforbrug samlet 49,2 

 
 Belægningsprocent 73,4% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 13,8 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 4,5 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 2 

 
 Pladsforbrug Sjælland 7,1 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 21,8 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 

SEL § 104 Voksen Pladstal 62 
  Pladsforbrug samlet 54,2 
  Belægningsprocent 87,4% 
  Pladsforbrug Syddanmark 4,6 
  Pladsforbrug Midtjylland 6,4 
  Pladsforbrug Nordjylland 1,4 
  Pladsforbrug Sjælland 10,4 
  Pladsforbrug Hovedstaden 31,4 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
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Tilbud 

 
CFD (Center for Døve)   

Målgruppe Døve og høretab   
Type Landsdækkende 
Paragraf  Tekst 2013 
SEL § 107 Voksen Pladstal 5 
  Pladsforbrug samlet 4 
  Belægningsprocent 79% 
  Pladsforbrug Syddanmark 1,1 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 0,5 
  Pladsforbrug Hovedstaden 2,3 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
SEL § 108 Voksen Pladstal 101 
  Pladsforbrug samlet 99,3 
  Belægningsprocent 98,3% 
  Pladsforbrug Syddanmark 18,4 
  Pladsforbrug Midtjylland 11,4 
  Pladsforbrug Nordjylland 4 
  Pladsforbrug Sjælland 18 
  Pladsforbrug Hovedstaden 47,5 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
Tilbud Skolen på Kastelsvej    
Målgruppe Nedsat fysisk funktionsevne  
Type Landsdelsdækkende 
Paragraf  Tekst 2013 
FSL § 20 stk. 3 Børn og Unge Pladstal 33 

 
 Pladsforbrug samlet 32,8 

 
 Belægningsprocent 99,4% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 0 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 0 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 0 

 
 Pladsforbrug Sjælland 2,7 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 30,1 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 

Tilbud Institut for Blinde og svagtsynede 
 Målgruppe Blinde og svagtsynede 

  Type Landsdækkende 
Paragraf  Tekst 2013 
Erhvervsuddannelser Voksen Pladstal 28 

 
 Pladsforbrug samlet 27,9 

 
 Belægningsprocent 99,7% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 0,3 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 0,8 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 0,2 

 
 Pladsforbrug Sjælland 4,5 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 21,8 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0,4 

Rehabilitering § 85 Voksen Pladstal 7 
  Pladsforbrug samlet 6,48 
  Belægningsprocent 92,6% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 0,4 
  Pladsforbrug Sjælland 0 
  Pladsforbrug Hovedstaden 6 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0,1 
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Tilbud Institut for Blinde og svagtsynede 
 Målgruppe Blinde og svagtsynede 

  Type Landsdækkende 
Paragraf  Tekst 2013 
SEL § 104 Voksen Pladstal 16 
  Pladsforbrug samlet 16 
  Belægningsprocent 99,8% 
  Pladsforbrug Syddanmark 1 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 2,6 
  Pladsforbrug Hovedstaden 12,4 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
SEL § 107 Voksen Pladstal 19 
  Pladsforbrug samlet 16,6 
  Belægningsprocent 87,2% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0,6 
  Pladsforbrug Midtjylland 0,4 
  Pladsforbrug Nordjylland 1 
  Pladsforbrug Sjælland 3,3 
  Pladsforbrug Hovedstaden 10 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 1,4 
SEL § 108 Voksen Pladstal 7 

 
 Pladsforbrug samlet 7,9 

 
 Belægningsprocent 113,2% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 1 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 0 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 0 

 
 Pladsforbrug Sjælland 4,5 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 2,4 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 

STU Voksen Pladstal 10 
  Pladsforbrug samlet 9,1 
  Belægningsprocent 91,3% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0,5 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 1,5 
  Pladsforbrug Hovedstaden 6,8 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0,4 
Tilbud Geelsgårdsskolen   
Målgruppe Svære fysiske funktionsnedsættelser og døvblinde  
Type Landsdelsdækkende 
Paragraf  Tekst 2013 
SEL § 36 Børn og Unge Pladstal 62 

 
 Pladsforbrug samlet 67 

 
 Belægningsprocent 108% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 0 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 0 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 0 

 
 Pladsforbrug Sjælland 2,3 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 64,7 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
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Tilbud Geelsgårdsskolen   
Målgruppe Svære fysiske funktionsnedsættelser og døvblinde  
Type Landsdelsdækkende 
Paragraf  Tekst 2013 
FSL § 20 stk. 3 Børn og Unge Pladstal 78 
  Pladsforbrug samlet 83 
  Belægningsprocent 106,3% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 4,1 
  Pladsforbrug Hovedstaden 78,8 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
STU Voksen Pladstal 18 

 
 Pladsforbrug samlet 15,2 

 
 Belægningsprocent 84,2% 

 
 Pladsforbrug Syddanmark 0 

 
 Pladsforbrug Midtjylland 0 

 
 Pladsforbrug Nordjylland 0 

 
 Pladsforbrug Sjælland 1 

 
 Pladsforbrug Hovedstaden 14,2 

 
 Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 

SEL § 104 Børn og Unge Pladstal 11 
  Pladsforbrug samlet 11,7 
  Belægningsprocent 106% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 0 
  Pladsforbrug Hovedstaden 11,7 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
SEL § 66 nr. 6 Børn og Unge Pladstal 7 
  Pladsforbrug samlet 7,1 
  Belægningsprocent 100,9% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 0,4 
  Pladsforbrug Hovedstaden 6,7 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
SEL § 66 nr. 6 afl Børn og Unge Pladstal 7 
  Pladsforbrug samlet 25,8 
  Belægningsprocent 368,4% 
  Pladsforbrug Syddanmark 0 
  Pladsforbrug Midtjylland 0 
  Pladsforbrug Nordjylland 0 
  Pladsforbrug Sjælland 0 
  Pladsforbrug Hovedstaden 25,8 
  Pladsforbrug andre (Færøerne, Grønland mv.) 0 
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