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1. Indledning 
 

Som led i arbejdet med udarbejdelse af fælles mål på det tværgående specialiserede socialområde og 

specialundervisningsområdet i hovedstadsregionen har kommunerne i hovedstadsregionen og Region 

Hovedstaden foretaget en revision af afgrænsningen af, hvilke tilbud der er omfattet af samarbejdet 

mellem kommunerne og mellem kommuner og region, der har ligget til grund for Udviklingsstrategierne i 

Rammeaftalerne fra 2012 til 2017.  

 

Revisionen af afgræsningen er foretaget af den permanente task force, der består af nøglepersoner på 

området fra kommunalt og regionalt niveau. Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 er således baseret på 

en revideret definition af afgrænsning af tilbuddene, der omfatter en række præciseringer i forhold til 

tidligere med henblik på at fokusere målgruppen for den mellemkommunale opmærksomhed, koordination 

og samarbejde. Den nye definitionen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2018 tager 

udgangspunkt i seks kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som 

tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen skal imødekomme. Definitionen er nærmere 

beskrevet i afsnit 2, hvor der også kan findes oversigter over de konkrete tilbud, der er omfattet af 

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018.  

 

Udviklingsstrategien har fortsat det primære fokus på højt specialiserede 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 mange kommuner. Det er dog som 

udgangspunkt koordinationsbehovet, der er afgørende for, om et tilbud er omfattet af 

Udviklingsstrategien.               

Rammen for tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen 

 

 
 

Udbuddet af de almene og de let specialiserede tilbud står den enkelte kommune i udgangspunktet selv 

for, hvorfor koordinationsbehovet på tværs af kommunerne i regionen inden for disse tilbud typisk er 

begrænset. Derimod forekommer der typisk i større grad koordination i forhold til udbuddet af de moderat 
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specialiserede tilbud, der i mange tilfælde koordineres mellem mindre grupper af kommuner - ofte 

nabokommuner. De højt specialiserede tilbud, herunder de mest specialiserede tilbud og tilbud omfattet af 

Den Nationale Koordinationsfunktion, koordineres i regi af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen. 

Siden Udviklingsstrategi i Rammeaftale 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 de seks 

kriterier, førend tilbuddet kan defineres som mest specialiseret. Nærmere beskrivelser af kriterier for de 

mest specialiserede tilbud kan findes under afsnit 2, hvor der også kan findes beskrivelser af de ni tilbud, 

der i 2018 lever op til definitionen som mest specialiseret tilbud. 

I bilag 6 til Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som kan findes på den fælleskommunale hjemmeside 

www.rammeaftale-h.dk,  er der 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. 

I afsnit 2 gennemgås afgrænsningen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen samt de 

konkrete højt specialiserede tilbud, som er omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2018. 

I afsnit 3 gennemgås afgrænsningen af de mest specualiserede tilbud samt de konkrete tilbud, som i 

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 defineres som mest specialiserede. 

 

  

http://www.rammeaftale-h.dk/
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2. Tilbud omfattet af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 
 
Udviklingsstrategien fokuserer primært på sociale- og undervisningsindsatser til borgere med de mest 
komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsgrundlag for, at indsatserne kan drives 
rentabelt og med høj faglighed.  
 
Udviklingsstrategien rummer således de højt specialiserede sociale indsatser og 
specialundervisningsindsatser samt indsatser/tilbud, der kræver et stort befolkningsgrundlag og anvendes 
af mange 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 det faglige og økonomiske koordinationsbehov, der er afgørende for, om 
et tilbud er omfattet af udviklingsstrategien. 
 

Definitionen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2018 tager udgangspunkt i seks 

kriterier, der beskriver de særlige karakteristika og behov hos målgrupperne, som tilbud omfattet af 

Udviklingsstrategien i Rammeaftalen skal imødekomme.  

 

Et givent tilbud skal leve op til følgende regel for opfyldelse af de seks kriterier for at blive defineret som et 

tilbud med relevans for den mellemkommunale opmærksomhed, koordination og samarbejde i regi af 

rammeaftalen: 

 

Regel 

 

Tilbuddet skal kunne opfylde mindste fire ud af samtlige seks kriterier, hvoraf de to skal være 

kriterium 4 og 5. 

 

Nedenfor gennemgås de seks kriterier enkeltvist i skematisk form.  

 

Kriterium 1  Der er typisk tale om små målgrupper og delmålgrupper, hvor der på grund af den lille 
volumen ikke er underlag for at opbygge faglig specialviden i en enkelt kommune. 
 
Defineret som i gennemsnit for målgrupper maksimalt 1 tilfælde om året pr. 1.000 
borgere i alderen 0-64 år (svarende til ca. 1 promille). 

 

Kriterium 2 
 

Målgrupperne skal have en stor sværhedsgrad eller flerhed af problemstillinger 
defineret som tre eller flere samtidige funktionsnedsættelser, to eller flere diagnoser eller 
tre eller flere omfattende begrænsninger af længerevarende eller kronisk karakter.  
Som udgangspunkt er der tale om mennesker der har brug for støtte i form af døgn- og 
botilbud eller botilbudslignende tilbud. 
 
Børn, unge og voksne udredt til at have svære eller fuldstændige 
problemer/begrænsninger knyttet til sygdom, handicap, misbrug og/eller kriminalitet, jf. 
VUM og Socialstyrelsens udredningsværktøj på børnehandicapområdet. 

 
Kriterium 3 For at opretholde og udvikle de højt specialiserede indsatser er der behov for et større 

geografisk optageområde, som ofte vil være hele regionen. 
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Kriterium 4 Der er behov for faglig koordinering og samarbejde på tværs af kommuner, sektorer 
mv. for at sikre fastholdelse af højt specialiseret viden og faglige miljøer, forskning og 
faglig udvikling samt måling af effekt og udvikling af evidens. 
 
Højt specialiserede indsatser tilrettelagt for det enkelte barn, ung eller voksen kræver 
koordinering mellem specialister, der ofte vil være placeret i forskellige sektorer (fx 
kommune, sundhedssektor, kriminalforsorg). 
 
Indsatser leveret på et højt specialiseret niveau kræver en helhedsorienteret og 
tværfaglig tilgang. 

 
Kriterium 5 Der er behov for organisatorisk koordinering på tværs af kommuner, sektorer m.v. for 

at sikre økonomisk bæredygtighed. 
 
Da indsatserne i mange tilfælde er målrettet målgrupper med en lille volumen, 
forudsættes der typisk et større befolkningsunderlag for, at specialiserede indsatser og 
vidensmiljøer kan drives og udvikles rentabelt. 
 
Min. 50 procent af pladserne skal anvendes af borgere uden fra driftskommunen målt 
som et gennemsnit over de seneste 3 år. 

 
Kriterium 6 Det grundlæggende i indsatser leveret på et højt specialiseret niveau er, at indsatserne 

baseres på højt specialiserede kompetencer, faglig viden, vidensbaserede metoder, 
særlig avanceret velfærdsteknologier og særlige fysiske rammer.  
 
Indsatserne er overordnet set tilrettelagt med udgangspunkt i døgn- og botilbud eller 
botilbudslignende tilbud. 

 
Revisionen af tilbud omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen samt den reviderede afgrænsning har 

betydet, at nogle tilbud, der tidligere grundet historik eller lignende var omfattet af Udviklingsstrategien, 

ikke er omfattet i 2018, mens andre tilbud er kommet til.  

Følgende tilbud er ikke omfattet af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018:   

 Tilbud, hvor andelen af borgere fra andre kommuner udgør mindre end 50 procent målt som et 
gennemsnit over 3 år, jf. kriterium 5. Det drejer sig om følgende tilbud til voksne med 
udviklingshæmning: 

o Anne Anchers Vej, § 105 stk. 2, Helsingør Kommune 
o Trekløveret, §§ 104 og 108, Halsnæs Kommune 
o Boligerne på Herlufsdalsvej, § 107, Hillerød Kommune 
o Gnisten, § 104, Frederikssund Kommune. 

 Tilbud, der ikke vurderes at leve op til definitionen af højt specialiserede tilbud, jf. kriterium 1-6:  
o Kirkeleddet 8, § 105 stk. 2, Gribskov Kommune 
o Skipperstræde, § 105 stk. 2, Gribskov Kommune. 

 Specialtandplejerne i Rudersdal og Gentofte, jf. afgræsningen i bekendtgørelsen. 

 Tilbud vedr. behandling af alkoholmisbrug, jf. afgræsningen i bekendtgørelsen. 

 Falck Hjælpemiddelcenter, jf. afgræsningen i bekendtgørelsen. 
 

Følgende tilbud er fra 2018 omfattet af og/eller følges i regi af Udviklingsstrategi i Rammeaftale:   

 Kommunikationscenter Bornholm, Bornholms Regionskommune 

 Kvindekrisecenter Bornholm, § 109, Bornholms Regionskommune 

 Kronborgsund som afdeling under Kronborghus, § 105 stk. 2, Helsingør Kommune. 
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I afsnit 2.1 og 2.2 er de tilbud på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet, der er omfattet 

og/eller følges i regi af Udviklingsstrategi 2018 oplistet. 

2.1 TILBUD PÅ BØRNE- UNGEOMRÅDET SOM FØLGES I REGI AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2018 
På børne- og ungeområdet følges i regi af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 16 højt specialiserede 

døgn- og dagtilbud efter paragrafferne i Serviceloven. De højt specialiserede tilbud er målrettet 

målgrupperne børn og unge med psykiske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning. 

Sammenlagt omfatter de 16 højt specialiserede tilbud 262 døgn- og dagpladser i 2018. 

Oversigten nedenfor viser de højt specialiserede tilbud på børne- og ungeområdet fordel på målgrupper.  

Tabel 1: Oversigt over tilbud målrettet Børn og unge fordelt på målgrupper 

Målgruppe Paragraf Tilbud 
Driftsherre 
(kommune/region) 

Antal 
tilbud 
2018 

Antal 
pladser 

2018 

Psykiske vanskeligheder § 36 Behandlingshjemmet Nødebogård Region Hovedstaden  8 

 § 66 nr. 6 Behandlingshjemmet Nødebogård Region Hovedstaden  28 

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

 § 66 nr. 6 afl Behandlingshjemmet Nødebogård Region Hovedstaden  0,1 

Psykiske vanskeligheder  i alt    4 42,1 

Udviklingsforstyrrelser § 32 Sofieskolen* Gladsaxe  8 

 § 36 Sofieskolen* Gladsaxe  25 

 § 66 nr. 6 Sofieskolen* Gladsaxe  17 

 § 66 nr. 6 afl Granbohus Fredensborg  7 

 § 66 nr. 6 afl Ishøjgård Ishøj/Vallensbæk  7 

Udviklingsforstyrrelser i alt    5 64 

Udviklingshæmning § 32 Troldemosen Gentofte   35 

 § 66 nr. 6 Camillehusene Gentofte  20 

 § 66 nr. 6 afl 3-Kløveren Region Hovedstaden  1 

 § 66 nr. 6 afl Granbohus Fredensborg  38 

 § 66 nr. 6 afl Lundø Gentofte  20 

 § 66 nr. 6 / § 107 3-Kløveren Region Hovedstaden  26 

 § 66 nr. 6 / § 107 Broen Gentofte  16 

Udviklingshæmning i alt       7 156 

Erhvervet hjerneskade § 11, stk. 3 Børneungecenter for Rehabilitering Region Hovedstaden  1 - 

Fysisk funktionsnedsættelse § 11, stk. 3 Børneterapien Gentofte kommune 1 - 

Kommunikationscentre LSV Kommunikationscentret Hillerød Hillerød   - 

 LSV Kommunikationscentret i Region H Region Hovedstaden  - 

 LSV CSV København  - 

 LSV Kommunikationscentrer Bornholm Bornholm  - 

Kommunikationscentre i alt       4 - 

Børn og unge total       22 262,1 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018, Fælleskommunalt sekretariat, 
2017.  
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med kommune eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien 
som en samlet del af den højt specialiserede tilbudsvifte. 
Note: § 66 nr. 6 aflastning Granbohus målrettet målgruppen udviklingshæmning omfatter også tilbud til unge voksne. Tilbuddet omfatter både 
udviklingshæmning og fysisk funktionsnedsættelse. 
Note: Børneungecenter for Rehabilitering, Børneterapien samt kommunikationscentrene er ambulante tilbud uden på forhånd fastsatte 
aktivitetstal, hvorfor der ikke er indberettet pladstal for disse tilbud. Kommunikationscentrene er etableret efter Lov om Specialundervisning for 
Voksne (LSV). 
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2.2 TILBUD PÅ VOKSENOMRÅDET SOM FØLGES I REGI AF UDVIKLINGSSTRATEGI 2018 
I regi af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 følges 123 døgn- og dagtilbud samt 3 ambulante tilbud til 

voksne med stofmisbrug efter paragrafferne i Serviceloven og Sundhedsloven. Tilbuddene er målrettet ni 

overordnede målgrupper inden for voksenområdet (voksne med psykiske vanskeligheder, 

udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, fysisk funktionsnedsættelse, erhvervet hjerneskade, 

stofmisbrug, samt overgreb og hjemløshed). Tilbuddene omfatter i 2018 sammenlagt 3.241 døgn- og 

dagpladser samt 1.422 ambulante forløb til stofmisbrugere. Desuden omfatter Udviklingsstrategien på 

voksenområdet fire kommunikationscentre, som i 2016 havde 14.212 aktive sager. 

Oversigten nedenfor viser de højt specialiserede tilbud på voksenområdet fordel på målgrupper.  

Tabel 2: Oversigt over tilbud målrettet voksne med psykiske vanskeligheder   
 

Paragraf Tilbud Driftsherre (kommune/region) 

Antal 
tilbud 
2017 

Antal 
pladser 

2018 

§ 104 JAC Vestegnen - sindslidelse Brøndby  6 

 Klintegården Frederikssund  1 

 Orion-Kulturhuset Region Hovedstaden  2 

§ 104 i alt   3 9 

§ 105, stk. 2 Nybrogård Gladsaxe  24 

 Slotsvænget Lyngby-Taarbæk  32 

§ 105, stk. 2 i alt   2 56 

§ 107 Behandlingshjemmet Nødebogård 18 år Region Hovedstaden  5 

 Behandlingshjemmet Nødebogård Østervang Region Hovedstaden  9 

 Kløverengen Ishøj/Vallensbæk  27 

 Måløvgård* Ballerup  12 

 Orion-Hostel Region Hovedstaden  6 

 Skibbyhøj Frederikssund  23 

 Nybrogård Refugieplads Gladsaxe  6 

§ 107 i alt     7 88 

§ 108 Juvelhuset Herlev  16 

 Klintegården Frederikssund  65 

 Kløverengen Ishøj/Vallensbæk  13 

 Parkvænget Glostrup  56 

 Pilekrogen Gentofte  16 

§ 108 i alt   5 166 

§ 107 og §108 Botilbuddet Lunden Region Hovedstaden  36 

 Fabianhus Gribskov  18  

 Orion - Flex Region Hovedstaden  4 

 Skovvænget Region Hovedstaden  30 

 Orion - Planetstien Region Hovedstaden  28 

§ 107 og §108 i alt    5 116 

 
Psykiske vanskeligheder total   22 437 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018, Fælleskommunalt sekretariat, 
2017.  
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med kommune eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien 
som en samlet del af den højt specialiserede tilbudsvifte. 
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Tabel 3: Oversigt over tilbud målrettet voksne med udviklingsforstyrrelser  

Paragraf Tilbud Driftsherre (kommune/region) 

Antal 
tilbud 
2018 

Antal 
pladser 

2018 

§ 104 Espevangen Rødovre  34 

 Gefion Rudersdal  32 

 Lyngdal Lyngen Region Hovedstaden  9 

 Stokholtbuen Ballerup  26 

 Vega - dagtilbud Gribskov  16 

 Stokholtbuen (skærmede enheder) Ballerup  9 

 Rudersdal Dagtilbud Lærken Rudersdal  14 

§ 104 Total   7 140 

§ 105, stk. 2 Chr. D. X Allé Lyngby-Taarbæk  50 

 Kellersvej 6 Gladsaxe  24 

 Vega - Boliger Gribskov  10 

§ 105, stk. 2 i alt   3 84 

§ 107 Sofieskolen* Gladsaxe  3 

§ 107 Total   1 3 

§ 108 Bakkehuset Glostrup  18 

 Gefion Rudersdal  29 

 Lyngdal Region Hovedstaden  14 

 Lyngdal (skærmede enheder) Region Hovedstaden  1 

 Skovdiget* Gladsaxe  5 

 Stokholtbuen Ballerup  26 

 Stokholtbuen (skærmede enheder) Ballerup  9 

§ 108 Total   7 102 

Udviklingsforstyrrelser total   18 329 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018, Fælleskommunalt sekretariat, 
2017.  
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med kommune eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien 
som en samlet del af den højt specialiserede tilbudsvifte. 
 
 

Tabel 4: Oversigt over tilbud målrettet voksne med nedsat fysisk funktionsnedsættelse  
 

Paragraf Tilbud Driftsherre (kommune/region) 

Antal 
tilbud 
2018 

Antal 
pladser 

2018 

§ 104 Jonstrupvang* Region Hovedstaden  23 

 Solgaven Dagcenter* Region Hovedstaden  20 

§ 104 i alt     2 43 

§ 108 Jonstrupvang* Region Hovedstaden  46 

 Solgaven* Region Hovedstaden  66 

§ 108 i alt     2 112 

Fysisk funktionsnedsættelse total   4 155 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018, Fælleskommunalt sekretariat, 
2017.  
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med kommune eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien 
som en samlet del af den højt specialiserede tilbudsvifte. 
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Tabel 5: Oversigt over tilbud målrettet voksne med udviklingshæmning   
 

Paragraf Tilbud Driftsherre (kommune/region) 
Antal 

tilbud 2018 

Antal 
pladser 

2018 

§ 103 Bredegaard Værksted* Region Hovedstaden  24 

 Rønnegård Region Hovedstaden  14 

§ 103 i alt     2 38 

§ 104 Aktivitetscentret Kellersvej Gladsaxe  130 

 Bank-Mikkelsens Vej 20-28 Gentofte  27 

 Birkegården* Gentofte  24 

 Blindenetværket Gentofte  38 

 Bredegaard Døv/Blindeafdeling* Region Hovedstaden   18 

 Bøgelunden Bøgen Rudersdal  23,5 

 Center for Job og Oplevelse Helsingør  24 

 Gnisten Frederikssund  64 

 JAC Vestegnen - psykisk udviklingshæmning Brøndby  200 

 Job- og Aktivitetscenter Nord Gentofte  170 

 Kobbelhusene - særligt tilrettelagt dagtilbud Gribskov  4 

 Kobbelhusenes dagtilbud på Kirkeleddet Gribskov  6 

 Linden Fredensborg  18 

 Midgården Halsnæs  10 

 Pensionistklubben Ebberød Rudersdal  15 

 Regnbuen Hillerød  36 

 Rudersdal Dagtilbud Bifrost Rudersdal  23 

 UUC Maglemosen Ballerup  85 

§ 104 i alt     18 915,5 

§ 105, stk. 2 Ahornparken Gribskov  29 

 Bakkebo Egedal  5 

 Boligerne Gl. Lyngevej Allerød  12 

 Cathrinegården Gladsaxe  23 

 Følstruphusene Hillerød  59 

 Kobbelhusene Kirkeleddet 6 Gribskov  8 

 Lindegården Fredensborg  24 

 Rosenfeldthusene Frederikssund  17 

 Skelhøj, Lillestræde Egedal  30 

 Skovgården Herlev  24 

 Søvænge Egedal  28 

 Vestfløjen (Slotsherrens Vænge 6) Rødovre  14 

 Rugvænget Egedal  3 

 Vejbo Egedal  8 

 Kronborghus/-Sund Helsingør  29 

§ 105, stk. 2   15 313 

§ 105, stk. 2 / § 108 Ebberød Rudersdal  69 

§ 105, stk. 2/§ 108 i alt   1 69 

§ 107 Boligerne på Herlufsdalsvej Hillerød  20 

 Boligerne på Skovstien 8-12 Hillerød  16 

 Hulegården Region Hovedstaden  1 

 Brederødvej Egedal  1 

§ 107 i alt   4 38 
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Tabel 5: Oversigt over tilbud målrettet voksne med udviklingshæmning …fortsat   
 

Paragraf Tilbud Driftsherre (kommune/region) 
Antal 

tilbud 2018 

Antal 
pladser 

2018 

§ 107 afl. Torvevej Ballerup  12,5 

§ 107 afl. i alt   1 12,5 

§ 108 Bank-Mikkelsens Vej 20-28 Gentofte  38 

 Blindenetværket Gentofte  38 

 Blomsterhusene Gentofte  42 

 Boligerne Brøndbyøstervej Brøndby  25 

 Boligerne på Skovstien 2-6 Hillerød  17 

 Frøgård Alle Høje-Taastrup  24 

 Herstedøster Sidevej Albertslund  24 

 Hulegården Region Hovedstaden  40 

 Højsletten Herlev   24 

 Kamager Region Hovedstaden  40 

 Kellersvej 10 Gladsaxe   59 

 Kellersvej 8-9 Gladsaxe   42 

 Kobbelhusene - Gydevej Gribskov  14 

 Midgården Halsnæs  28 

 Pensionatet Lionslund Brøndby  24 

 Rønnegård Region Hovedstaden  24 

 Ved Kirkeengen Egedal  2 

 Bredegaard* Region Hovedstaden  33 

 Bredegaard Døv/Blindeafdeling* Region Hovedstaden  7 

§ 108 i alt   19 545 

Udviklingshæmning total   60 1.931 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018, Fælleskommunalt sekretariat, 
2017.  
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med kommune eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien 
som en samlet del af den højt specialiserede tilbudsvifte. 
 
 

Tabel 6: Oversigt over tilbud målrettet voksne med stofmisbrug   
 

Paragraf Tilbud Driftsherre (kommune/region) 
Antal 

tilbud 2018 

Antal 
pladser 

2018 

§ 101 KABS Glostrup  715 

 Nordsjællands Misbrugscenter Region Hovedstaden  240 

§ 101 i alt     2 955 

§ 142 KABS Glostrup  467 

§ 142 i alt     1 467 

Stofmisbrug total   3 1.422 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018, Fælleskommunalt sekretariat, 
2017.  
Note: De ambulante tilbud er opgjort i antal ambulante forløb. 
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Tabel 7: Oversigt over tilbud målrettet voksne udsat for overgreb og hjemløshed   
 

Paragraf Tilbud Driftsherre (kommune/region) 
Antal tilbud 

2018 

Antal 
pladser 

2018 

§ 109 Frederiksværk Krisecenter* Halsnæs  8 
Overgreb 

Hellerup Krisecenter* Gentofte  11 

 Kvindehuset Lyngby-Taarbæk  10 

 Kvindekrisecenter Bornholm* Bornholm  4 

§ 109 i alt     4 33 

§ 110 Blå Kors pensionat* Høje-Taastrup  17 
Hjemløshed 

Lænkepensionatet Glostrup  10 

 Nordsjællands Misbrugscenter Boafsnit Region Hovedstaden  67 

 Nordsjællands Misbrugscenter Pensionat Region Hovedstaden  8 

 Omsorgscentret Thorsgade* Region Hovedstaden  8 

 Overførstegården* Gentofte  23 

 Røde Kors Natherberg* Region Hovedstaden  27 

 Solvang Region Hovedstaden  33 

 Tornehøjgård Gladsaxe  20 

§ 110 i alt     9 213 

§ 109 og § 110 Krisecentret Svendebjerggård* Region Hovedstaden  29 

§ 109 og § 110 i alt   1 29 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018, Fælleskommunalt sekretariat, 
2017. 
Note: Tilbud markeret med (*) er selvejende tilbud med driftsoverenskomst med kommune eller region, som følges i regi af Udviklingsstrategien 
som en samlet del af den højt specialiserede tilbudsvifte. 
 

Tabel 8: Oversigt over tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade 

  

Driftsherre (kommune/region) 

Antal 
tilbud 
2018 

 

Paragraf Tilbud 

Antal 
pladser 

2018 

§ 104 Basen i Rødbo Ballerup   12 

 Basen Taxhuset Høje-Taastrup  12 

§ 104 i alt   2 24 

§ 107 Taxhuset Høje-Taastrup  2 

§ 107 i alt   1 2 

§ 108 Taxhuset Høje-Taastrup  50 

 Tilbuddet Rødbo Ballerup  40 

 § 108 i alt   2 90 

Erhvervet hjerneskade i alt   5 116 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018, Fælleskommunalt sekretariat, 
2017. 
 

Tabel 9: Oversigt over kommunikationscentre til voksne 

Paragraf Tilbud Driftsherre (kommune/region) 

Antal 
tilbud 
2017 

Antal 
pladser 

2018 

LSV Kommunikationscentret Hillerød Hillerød   - 

LSV Kommunikationscentret i Region H Region Hovedstaden  - 

LSV Center for Specialundervisning for Voksne København   - 

LSV Kommunikationscenter Bornholm Bornholm  - 

Kommunikationscentre i alt   4 - 

Kilde: Kommunale og regionale indberetninger om kapacitet og belægning til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018, Fælleskommunalt sekretariat, 
2017.  
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Note: kommunikationscentrene er ambulante tilbud uden på forhånd fastsatte aktivitetstal, hvorfor der ikke er indberettet pladstal for disse tilbud. 
Kommunikationscentrene er etableret efter Lov om Specialundervisning for Voksne (LSV). 

 
3. De mest specialiserede tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2018 
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 skal 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 i Rammeaftalen, 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  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 0-64 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. Grænsen er sat 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, jf. VUM og 
Socialstyrelsens udredningsværktøj på børnehandicapområdet. 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 (se bagerst i dokumentet). 
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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. 

 
 

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. 

 
3.1. DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET 
På baggrund af de opstillede kriterier er for 2018 udvalgt tre selvstændige tilbud målrettet målgrupper på 

børne- og ungeområdet med helt særlige karakteristika og behov for specialiseret støtte og behandling, 

som vurderes lever op til kriterierne på indeværende tidspunkt. Disse tre tilbud var også defineret som 

mest specialiserede i Udviklingsstrategierne for 2015-2017. Tilbuddene gennemgås nedenfor enkeltvis i 

skematisk form. Udvælgelsen af tilbud er et udtryk for et øjebliksbillede af de eksisterende tilbud i 

hovedstadsregionen.  
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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): 

 
 Børneungecenter for Rehabilitering 

 Nødebogård 

 Sofieskolen1. 

Nedenfor beskrives de udvalgte tilbud på børne- og ungeområdet enkeltvis i forhold til målgruppe, 

driftsherre, opfyldelse af kriterier samt øvrige opmærksomhedspunkter. 

 

  

                                                           
1 Tilbud er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune, og følges i regi af Udviklingsstrategien som en samlet del af den 

højt specialiserede tilbudsvifte i hovedstadsregionen. 
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Tilbud:  Børneungecenter 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. 10.000 borgere. 

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 

 - Der er aktuelt ingen særlig opmærksomhed. 
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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. 10.000 borgere. 

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 

 - Der er blevet foretaget en række ændringer omkring den særlig skærmede enhed 
under Nødebogård, Mikkelbo. Tilbuddet er blevet sammenlagt med Haraldslund, 
som ligger i Bagsværd, der er blevet foretaget nogle personalemæssige 
ændringer med henblik på at sikre den nødvendige tværfaglighed. Derudover er 
der foretaget en reduktion i antallet af pladser. 
 

  



                                                      Bilag 1 – Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 
                                                    KKR Hovedstaden  

 

18 
 

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: Selvejende med driftsoverenskomst med 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. 10.000 borgere. 

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 

 - Tilbuddet planlægger en modernisering af afdelinger, der forventes færdig om et 
par år.  
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3.2. 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. Disse seks tilbud var også defineret som mest specialiserede 

i Udviklingsstrategierne for 2015-2017. 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). De første fire af tilbuddene er vurderet helt unikke, mens de sidste to tilbud 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/blindeafdeling2 

 Jonstrupvang3 

 Rønnegård 

 Stokholtbuen 

 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. 

  

                                                           
2 Tilbud er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, og følges i regi af Udviklingsstrategien som en samlet del af den 

højt specialiserede tilbudsvifte i hovedstadsregionen. 
3 Tilbud er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, og følges i regi af Udviklingsstrategien som en samlet del af den 

højt specialiserede tilbudsvifte i hovedstadsregionen. 
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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. 

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 kan på sigt forventes faldende efterspørgsel på grund af fald i diagnose som 
følge af fosterdiagnostik. 

- Tilbuddets er til dels målrettet samme målgruppe som Blindenetværket.  
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Tilbud:  Bredegård Døv/blindeafdeling 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 104, § 108) 

Målgruppe: Voksne døvblindfødte 

Driftsherre: Selvejende tilbud med driftsoverenskomst med 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. 

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.  
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Tilbud:  Jonstrupvang 

Paragraf: Helhedstilbud (SEL § 104, § 108) 

Målgruppe: 
 

Voksne spastikere med svære kognitive vanskeligheder og fysiske funktionsnedsættelser 

Driftsherre: Selvejende tilbud med driftsoverenskomst med 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. 

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 

 -  Der er aktuelt ingen særlig opmærksomhed. 
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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. 

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.  

- Tilbuddet har igangsat en proces med at byggemodne nabogrunden med henblik 
på at kunne etablere flere enkeltmandsprojekter, som der er særlig efterspørgsel 
på. 

  



                                                      Bilag 1 – Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 
                                                    KKR Hovedstaden  

 

24 
 

Tilbud:  Stokholtbuen  

Paragraf: SEL § 104, § 108 (skærmede enheder/domæner) 

Målgruppe: 
 

Voksne med svære udviklingsforstyrrelser/svær autisme og problemskabende adfærd. 

Driftsherrer: Ballerup Kommune 

Kriterium 

O
p

fyld
e

lse
 Begrundelse 

1. Volumen Ja - Tilbuddets 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. 

2. Kompleksitet Ja - Tilbuddets målgruppe er voksne med svære udviklingsforstyrrelser/ svær 
autisme og problemskabende adfærd, der typisk har behov for 1:1 normering. 
Tilbuddets 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 task forcens 
vurdering af tilbuddet. 

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud 

Ja - Tilbuddets målgruppe har, grundet graden af kompleksitet, meget store 
vanskeligheder ved at indgå i sammenhæng med andre mennesker. Behovene 
hos tilbuddets 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 - Tilbuddets 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 tilbuddets 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 op til kriterium 1 og 2. 
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Tilbud:  Lyngdal 

Paragraf: SEL § 104, § 108 (skærmede enheder/domæner) 

Målgruppe: 
 

Voksne med svære udviklingsforstyrrelser/svær autisme og problemskabende adfærd. 

Driftsherrer: Region Hovedstaden 

Kriterium 

O
p

fyld
e

lse
 Begrundelse 

1. Volumen Ja - Tilbuddets 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. 

2. Kompleksitet Ja - Tilbuddets målgruppe er voksne med svære udviklingsforstyrrelser/ svær 
autisme og problemskabende adfærd, der typisk har behov for 1:1 normering. 
Tilbuddets 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 task forcens 
vurdering af tilbuddet. 

4. Mulighed for at 
imødekomme behov i 
andre tilbud 

Ja - Tilbuddets målgruppe har, grundet graden af kompleksitet, meget store 
vanskeligheder ved at indgå i sammenhæng med andre mennesker. Behovene 
hos tilbuddets 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 - Tilbuddets 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 tilbuddets 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 op til kriterium 1 og 2. 
 

 

 


