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VEJLEDNING
OPBYGNING AF INDBERETNINGSDOKUMENTET


Indberetningsdokumentet består af 7 dele og 2 bilag, henholdsvis:
Del 1: Afkrydsningsskemaer og ”fri-tekst” – vedr. sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.
Del 2: Afkrydningsskema og ”fri-tekst”– vedr. behov for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.
Del 3: ”Fri-tekst” vedr. kommunens planer om etablering af nye tilbud og/eller overtagelse af regionale tilbud.
Del 4:”Fri-tekst” vedr. kommunens etablering af forebyggende foranstaltninger.
Del 5: ”Fri-tekst” vedr. kommunens oplevelser af tendenser og bevægelser.
Del 6: ”Fri-tekst” vedr. driftsherreindmeldinger.
Del 7: ”Fri-tekst” vedr. driftsherre oplevelser af tendenser og bevægelser.
Bilag 1: Oversigt over målgruppedefinitioner
Bilag 2: Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.



Det anbefales at danne sig et overblik over hver af de 7 dele og indholdet af de to bilag før besvarelsen påbegyndes.



Det anbefales at læse de vejledende bemærkninger, der indleder hver del før spørgsmålene besvares.
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1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG ”FRI-TEKST” VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG
EFTERSPØRGSEL
VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER


Afkrydsningsskemaer og ”fri-tekst” vedr. sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel skal bidrage til at give et generelt
overblik over kommunernes efterspørgsel på området. Dette overblik skal bidrage til at synliggøre behov for bl.a. omstilling,
udvidelse og/eller etablering af nye specialiserede tilbud/ydelser målrettet særlige målgrupper og/eller funktionsniveauer.
Desuden kan det give et grundlag for drøftelser af behovet for at dette sker i samarbejdesrelationer mellem kommuner.



I nedenstående spørgsmål skal kommunen vurdere, hvorvidt der opleves sammenhæng mellem kommunens behov for
specialiserede tilbud og det samlede udbud af disse tilbud i regionen. Der tages udgangspunkt i 12 overordnede målgrupper
på henholdsvis voksenområdet samt børne- og ungeområdet.



Målgruppedefinitionerne tager udgangspunkt i de kategoriseringer, der er udarbejdet af Socialstyrelsen. Der spørges som
udgangspunkt ind til overordnede målgrupper, hvorfor flere af disse overordnede målgrupper omfatter to eller flere
undermålgrupper. For at sikre en så korrekt og anvendelig besvarelse som muligt anbefales det derfor, at der kigges på
målgruppedefinitionerne inden besvarelsen. Målgruppedefinitionerne findes bagerst i spørgeskemaet (bilag 1).



Under hvert spørgsmål har kommunen mulighed for at uddybe besvarelsen. Kommunen anmodes om at benytte disse fritekst felter til uddybende beskrivelser af årsag og baggrund for vurderingen. Dette især, når der ikke vurderes en
sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dette kan skal give et langt bedre grundlag for at udlede generelle
udfordringer og behov på det specialiserede socialområde.



Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i ”fri-tekst” felterne.

VOKSENOMRÅDET
1. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående
målgrupper på voksenområdet, og det samlede udbud af specialiserede tilbud til denne målgruppe, der er omfattet af
Udviklingsstrategien i Rammeaftalen?
Bemærk: Voksenområdet omfatter voksne fra og med 18 år.
Angiv svar med ét X for hver af nedenstående
målgrupper

Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5 (1=mindst grad og 5= højest grad)
1

i

Fysisk funktionsnedsættelse
ii
Hjerneskade - herunder både medfødt og erhvervet
iii
Udviklingsforstyrrelser
iv
Udviklingshæmning
v
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
vi
Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse
vii
Multiple funktionsnedsættelser
viii
Sjældent forekommende funktionsnedsættelser
ix
Hjemløshed
x
Overgreb - herunder voldsramte kvinder
xi
Misbrug (alkohol- og stofmisbrug)
xii
Øvrige svære sociale problemer
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3

4

5

Ved ikke

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Hvis kommunen svarer ”1-2” til en eller flere af ovenstående målgrupper, uddyb da svar med beskrivelse af, hvor der opleves mindre
grad af sammenhæng med en nærmere specifikation af målgruppen og angivelse af tilbudstype (§) samt eksempelvis antal pladser,
indhold i tilbud m.v.:
Der pågør i øvrigt overvejelser om hjemtagelse med hensyn til den fremtidige løsning af opgaver der vedr. dysartri, stemme og
stamme.
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BØRNE- OG UNGEOMRÅDET
2. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående
målgrupper på børne- og ungeområdet, og det samlede udbud af specialiserede tilbud til denne målgruppe, der er omfattet af
Udviklingsstrategien i Rammeaftalen?
Bemærk: Børne- og ungeområdet omfatter børn og unge i alderen 0-17 år.
Angiv svar med ét X for hver af nedenstående
målgrupper

Opfyldelsesgrad efter skala fra 1-5 (1=mindst grad og 5= højest grad)
1

2

3

4

5

Ved ikke

xiii

Fysisk funktionsnedsættelse
x
Hjerneskade - herunder både medfødt og
x
xiv
erhvervet
xv
Udviklingsforstyrrelser
x
xvi
Udviklingshæmning
x
xvii
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
x
xviii
Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse
x
xix
Multiple funktionsnedsættelser
x
xx
Sjældent forekommende funktionsnedsættelser
x
xxi
Hjemløshed
x
Overgreb - herunder seksuelle og voldelige
x
xxii
overgreb
xxiii
Misbrug (alkohol- og stofmisbrug)
x
Øvrige svære sociale problemer - herunder
x
xxiv
omsorgssvigt
Hvis kommunen svarer ”1-2” til en eller flere af ovenstående målgrupper, uddyb da svar med beskrivelse af, hvor der opleves mindre
grad af sammenhæng med en nærmere specifikation af målgruppen og angivelse af tilbudstype (§) samt eksempelvis antal pladser,
indhold i tilbud m.v.:

Der er sammenhæng mellem Hjørring Kommunes behov og specialiserede tilbud.
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2. AFKRYDSNINGSSKEMA OG ”FRI-TEKST” VEDR. LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG
SIKREDE AFDELINGER
VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER


Afkrydsningsskema og”fri-tekst” vedr. lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger skal bidrage til at give et
bredt regionalt overblik over, hvilke generelle udviklingstendenser inden for efterspørgsel og målgrupper der forventes, samt
at give indikationer på årsagssammenhænge hertil. Det generelle overblik kan give en indikation af eventuelle tendenser
og/eller udviklingstræk, der kan få betydning for omstilling af kerneydelser og/eller målgruppe/funktionsniveau.



Såfremt kommunen oplever, at der er forhold, udviklingsperspektiver, kommunens strategi på området, indsatser m.v., som
vedrører/har betydning for målgrupperne for de enkelte tilbud, beskrives det i ”fri-tekst” felterne.



Specifikke tendenser indenfor de underordnede målgrupper (fx i forhold til stigende forekomst af bestemte diagnoser)
angives ligeledes i ”fri-tekst” felterne.



Kommunens uddybende beskrivelser om efterspørgslen på de konkrete tilbud og målgrupper herfor i ”fri-tekst” felterne er
afgørende for at kunne få et billede af de årsagssammenhænge, der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette
tilbud og kerneydelser.



Kommunen bedes specifikt angive den forventede efterspørgsel på ydelser i regi af Center for Døvblinhed og Høretab i det
særskilte skema herfor.



Kommunen bedes desuden indskrive bemærkninger i ”fri-tekst” felterne vedrørende følgende forhold omkring de lands- og
landsdelsdækkende tilbud og for de sikrede afdelinger:



-

Bemærkningerne bedes så vidt muligt målrettes de konkrete lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede
afdelinger (se bilag 2).

-

Hvis forholdene for målgrupperne på ”lang sigt” (2017 og 2018) vurderes anderledes, bedes dette også skitseres i
”fri-tekst” felterne under hvert tilbud.

Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i ”fri-tekst” felterne.

3.

4.

Ved ikke

Der må godt både sættes X i kolonne 1 samtidig med i 2, 3 eller 4.

2.

Ikke sammenhæng
mellem udbud og
efterspørgsel

1. kolonne: Marker med X - de tilbud, som kommunen ikke havde borgere på i det
foregående år.
2.-4. kolonne: Marker med X - hvert tilbud for sig i relation til kommunens
vurdering af, hvorvidt der opleves sammenhæng mellem kommunens behov for
tilbud af denne karakter og tilbuddets udbud af ydelser, pladser m.v.

1.

Sammenhæng mellem
udbud og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud

Havde ingen borgere på
tilbuddet foregående år

LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD

Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland)
x
Kofoedsminde (Region Sjælland).
x
Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning (Region Sjælland)
x
Børneskolen på Kolonien Filadelfia (Region Sjælland)
x
Instituttet for Blinde og Svagsynede (Københavns Kommune)
x
Center for Døve (Gladsaxe Kommune)
x
Kommunen bedes i feltet indskrive bemærkninger i vedrørende følgende forhold omkring de lands- og landsdelsdækkende tilbud:
- Årsag og baggrund (antal pladser, indhold m.v.) for vurderingen af, hvorvidt der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Især
væsentlig, såfremt der ikke vurderes sammenhæng.
- Ændringer i kommunens forventede behov for pladser og årsager hertil
- Udviklingstendenser vedrørende målgrupperne for de lands- og landsdelsdækkende tilbud fx ændringer inden for målgruppe, nye
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behandlingsmetoder og teknologier med betydning for fremtidigt behov m.v.
- Udviklingstendenser i i forhold til behovet for de leverede ydelser
- Udfordringer på området

Hjørring kommune har for nuværende 4 borgere på Kofodsminde, heraf er 3 borgere anbragt på lukket sikret afdeling. 1 borger
har ophold i åbent regi.
Kommunen er for nuværende ikke bekendt med behov for yderligere plads på sikret afdeling, men det vil kunne opstå.
Hjørring Kommune har oplevet et kapacitetsproblem i 2014, hvor kommunen i en enkelt situation ikke kunne få en person
overflyttet til sikret afdeling straks behovet opstod.
Hjørring Kommune har dog en forventning om, at effekten af behandlingsmetoderne på Kofodsminde på lidt længere sigt vil
ændre behovet for ophold på sikret afdeling, så domstolene finder grundlag for at ændre dommene, hvorefter ophold i åbent
regi igen vil blive muligt.

CENTER FOR DØVBLINDHED OG HØRETAB
Lovgrundlag
Angiv med ét ”X” kommunens vurdering af
efterspørgslen efter hver af ydelserne

Faldende
efterspørgsel

Uændret
efterspørgsel

Stigende
efterspørgsel

Undervisningstilbud til børn og unge under 18 år - herunder
Skoleafdelingen – Børn med høretab

FSL § 20, stk. 3

x

Skoleafdelingen – Børn med høretab med yderligere
funktionsnedsættelser
Skoleafdelingen for døvblinde børn

FSL § 20, stk. 3

x

FSL § 20, stk. 3

x

Skoleafdelingen – Voksne med høretab

LSV § 1, stk. 2

x

Skoleafdelingen for døvblinde voksne

LSV § 1, stk. 2

x

Undervisningstilbud til voksne - herunder

Sikrede afdelinger samlet set

3.

4.

Ved ikke

Der må ikke sættes X i kolonne 1 samtidig med i 2, 3 eller 4.

2.

Ikke sammenhæng
mellem udbud og
efterspørgsel

1. kolonne: Marker med X – hvis kommunen ikke havde borgere på sikrede
afdelinger foregående år.
2.-4. kolonne: Marker med X – hvis kommunen havde borgere på sikrede
afdelinger foregående år i relation til kommunens vurdering af, hvorvidt der
opleves sammenhæng mellem kommunens behov for tilbud af denne karakter og
tilbuddenes udbud af ydelser, pladser m.v.

1.

Sammenhæng mellem
udbud og efterspørgsel

Sikrede afdelinger

Havde ingen borgere på
tilbuddet foregående år

SIKREDE AFDELINGER

x

Kommunen bedes i feltet nedenfor indskrive bemærkninger i vedrørende følgende forhold omkring de sikrede afdelinger:
- Årsag og baggrund (antal pladser, indhold m.v.) for vurderingen af, hvorvidt der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Især
væsentlig, såfremt der ikke vurderes sammenhæng.
- Ændringer i kommunens forventede behov for pladser og årsager hertil
- Udviklingstendenser vedrørende målgrupperne for de sikrede afdelinger fx ændringer inden for målgruppe, nye behandlingsmetoder og
teknologier med betydning for fremtidigt behov m.v.

6

- Udviklingstendenser ii forhold til behovet for de leverede ydelser
- Udfordringer på området.

Se kommentar til ”Lands- og landsdelsdækkende tilbud”.
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3. ”FRI-TEKST” VEDR. KOMMUNENS PLANER OM ETABLERING AF NYE TILBUD OG/ELLER
OVERTAGELSE AF REGIONALE TILBUD
VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER


Nedenstående omfatter alene den planlagte etablering af egne nye tilbud, som kommunen vurderer vil få betydning for
kommunens efterspørgsel på antal pladser, indhold m.v. på tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen.



Både tilbud, der etableres/forventes etableret i 2015 og 2016 eller senere er relevant for besvarelsen. Angiv i hvert tilfælde
gerne tilbudstype, målgruppe, foreløbigt planlagt pladsantal og forventet ibrugtagningstidspunkt.



I forhold til nedenstående spørgsmål om overtagelse af regionale tilbud, der er geografisk placeret i kommunen, bemærkes
det, at såfremt kommunen ønsker at overtage regionale tilbud i indeværende valgperioden, så skal det indmeldes i
forbindelse med Udviklingsstrategi i Rammeaftalen for 2016. Herefter vil næste mulighed være i forbindelse med
indmeldingerne til udviklingsstrategien for 2020.



Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i ”fri-tekst” felterne.



Hvilke nye tilbud har kommunen etableret eller planlægger at etablere i 2015/2016, som har betydning for
planlægning og udvikling af tilbud omfattet af rammeaftalen? (skriv hvilke i boksen nedenfor)

Hjørring kommunes tilbud til borgere med handicap og sindslidelse udgør en bred vifte af tilbud.
Der vil fortsat være behov for at anvende tilbud i andre kommuner/regioner til borgere med autismespektrumsforstyrrelser
og borgere med massiv udadreagerende adfærd, borgere med dom til anbringelser, tilbud til døve og synshandicap.
Hjørring Kommune har konstateret, at et stigende antal borgere - primært midaldrende og ældre borgere med lettere
udviklingshæmning - får større plejebehov i takt med at de bliver ældre, og derfor også får brug for et døgndækket botilbud.
Generelt kendetegnes målgruppen i dag ved en højere levealder, og dermed også en øget forekomst af demens hos
målgruppen.
For at kunne imødekomme denne udvikling planlægger Hjørring Kommune, at foretage en sammenlægning af 4 små botilbud
uden døgndækning, som oprindelig var oprettet til målgruppen af velfungerende yngre udviklingshæmmede.
I forbindelse med sammenlægningen af de 4 små døgndækkede botilbud etableres et samlet tilbud i nyetablerede fysiske
rammer, som gør det muligt, at sikre målgruppen et fagligt relevant tilbud, der imødekommer de fremtidige behov. Tilbuddet
oprettes efter Servicelovens § 108.



Ønsker kommunen at overtage tilbud fra Region Nordjylland? (Hvis ja, angiv hvilke i boksen nedenfor).

Hjørring Kommune har ikke ønsker om at overtage tilbud fra Region Nordjylland.
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4. ”FRI-TEKST” VEDR. KOMMUNENS ETABLERING AF FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER
VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER


Nedenstående omfatter alene forebyggende foranstaltninger, som kommunen vurderer, erfarer og/eller forventer vil få
betydning for kommunens efterspørgsel på antal pladser, indhold m.v. på de specialiserede tilbud, der er omfattet
aframmeaftalen.



Både forebyggende foranstaltninger, der er etableret i 2015 og forebyggende foranstaltninger, der planlægges etableret i
2016 eller senere er relevant for besvarelsen.



Kommunens uddybende beskrivelser i ”fri-tekst” feltet omkring forebyggende foranstaltninger er afgørende for at kunne få
et billede af de årsagssammenhænge, der kan indvirke på tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser på
det specialiserede socialområde.



Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i ”fri-tekst” feltet.



Hvilke forebyggende foranstaltninger, har kommunen etableret eller planlægger at etablere i 2015/2016, som har
betydning for planlægning og udvikling af de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien i Rammeaftalen? (skriv
hvilke i boksen nedenfor)

Hjørring Kommune har ikke planer om at etablere nye foranstantninger.
Udgangspunktet for handicap- og psykiatriområdets målrettede arbejde med recovery- og rehabiliteringstankegangen er, at
borgeren kan opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, allerhelst i eget hjem med støtte efter § 85.
For borgere med et mere omfattende behov for støtte, og som rækker ud over bostøtte i eget hjem, har Hjørring Kommune
fokus på, at disse borgere om muligt visiteres til midlertidige tilbud, med mulighed for at vende tilbage til et så selvstændigt
og selvhjulpet liv, som muligt.
Resultatet heraf er, at de pladser der efterspørges udenfor Hjørring Kommune i højere grad vil være til borgere, der har behov
for et specialiseret til et højt specialiseret helhedstilbud enten af midlertidig eller længerevarende karakter.
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5. ”FRI-TEKST” VEDR. KOMMUNENS OPLEVELSER AF TENDENSER OG BEVÆGELSER
VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER


Kommunens uddybende beskrivelser om tendenser og bevægelser med relevans for det specialiserede socialområde under
”fri-tekst”- felterne nedenfor er afgørende for at kunne få et billede af de årsagssammenhænge, der kan indvirke på
tilrettelæggelsen af udbuddet af de rette tilbud og kerneydelser.



Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i ”fri-tekst” felterne.



Hvilke tre tendenser vil i kommunen være de mest dominerende i 2015/2016 på det specialiserede socialområde?
(skriv hvilke i boksen nedenfor)





Flere borgere med komplekse problemstillinger, herunder misbrug/ psykiatri.
Flere borgere med svære demens tilstande og udadreagerende adfærd
Flere borgere som efterspørger misbrugsbehandling



Ser kommunen nogen tendenser eller behov i kommunen, der giver anledning til ændring i kapaciteten i forhold til de
målgrupper som fremgår af bilag 1? (skriv hvilke i boksen nedenfor)




Tilbud til svært demente med udadreagerende adfærd
Specialiserede tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser.



Oplever kommunen andre bevægelser, som kan have betydning for det fælleskommunale samarbejde på det
specialiserede socialområde? (skriv hvilke i boksen nedenfor)

Ingen bemærkninger



Øvrige bemærkninger (skriv hvilke i boksen nedenfor)

Ingen bemærkninger

10

6. DRIFTSHERREINDMELDINGER
VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER


Herunder bedes Region Nordjylland/kommunen som driftsherrer for rammeaftaletilbud indmelde permanente
ændringer i forhold til kapacitet, ydelser og fagligt indhold m.v.



Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i felterne.

Navn på tilbud: Dagtilbuddene i Hjørring (NBV)
Målgruppe: Voksne udviklingshæmmede
Ydelser: Servicelovens §§ 103, 104
Beskrivelse af forslag:
Økonomiske konsekvenser ved forslaget:
Rettelse til takstbilag: Aktuel kapacitet på NBV er 18 pladser jf. § 103, 95 pladser jf. § 104.
Kontaktoplysninger: Klaus Wehner, områdeleder Email: klaus.wehner@hjoerring.dk

Navn på tilbud: Reva, Hjørring
Målgruppe: Voksne udviklingshæmmede
Ydelser: Servicelovens § 103
Beskrivelse af forslag:
Økonomiske konsekvenser ved forslaget:
Rettelse til takstbilag: Aktuel kapacitet på Reva, Hjørring er 42 pladser jf. § 103
Kontaktoplysninger: Klaus Wehner, områdeleder Email: klaus.wehner@hjoerring.dk

Navn på tilbud:
Målgruppe:
Ydelser:
Beskrivelse af forslag:
Økonomiske konsekvenser ved forslaget:
Kontaktoplysninger:

Navn på tilbud:
Målgruppe:
Ydelser:
Beskrivelse af forslag:
Økonomiske konsekvenser ved forslaget:
Kontaktoplysninger:

Navn på tilbud:
Målgruppe:
Ydelser:
Beskrivelse af forslag:
Økonomiske konsekvenser ved forslaget:
Kontaktoplysninger:
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7. ”FRI-TEKST” VEDR. DRIFTSHERRES OPLEVELSER AF TENDENSER OG BEVÆGELSER
VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER


Driftsherres uddybende beskrivelse af tendenser og bevægelser på området i nedstående fritekstfelter giver et billede af, om
der er behov for ændringer i udbuddet af tilbud og ydelser samt et indblik i årsagerne hertil.



Bemærk, at der ikke er begrænsninger i antal anslag i ”fri-tekst” felterne.



Oplever kommunen/Region Nordjylland som driftsherrer for rammeaftaletilbud bevægelser, der kan have betydning
for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde? (skriv hvilke i boksen nedenfor)

Ingen bemærkninger



Oplever kommunen/Region Nordjylland som driftsherrer for rammeaftaletilbud, at der er særlige problemstillinger
med hhv. venteliste eller tomme pladser? (hvis ja, angiv hvilke i boksen nedenfor)

Efter den seneste pensionsreform oplever Hjørring Kommune, at unge handicappede borgere ikke har et
forsørgelsesgrundlag, der gør dem i stand til at betale for boligdelen i botilbud oprettet efter almenboligloven .
Det kan få betydning i forbindelse med oprettelse af nye tilbud, men kan også betyde ledig kapacitet. Flere tomme pladser i et
døgntilbud indebærer, at det kan være svært at opretholde en forsvarlig normering indenfor den økonomiske ramme, som
taksten faslægger.



Oplever kommunen/Region Nordjylland ændrede strategier eller tendenser hos kommuner i andre regioner, og i
tilfælde heraf kommunens/Regionens vurdering af konsekvenserne heraf? (skriv hvilke i boksen nedenfor)

Ingen bemærkninger



Øvrige bemærkninger (skriv hvilke i boksen nedenfor)

Ingen bemærkninger
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BILAG 1: MÅLGRUPPEDEFINITION I RAMMEAFTALE 2016
Målgruppedefinition med afsæt i Socialstyrelsen målgruppekategorisering
Overordnet målgruppe, der indgår i rammeaftalen

Eksempler

Fysisk funktionsnedsættelse





























Hjerneskade
Udviklingsforstyrrelser

Udviklingshæmning
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse

Multiple funktionsnedsættelser
Sjældent forekommende funktionsnedsættelser
Hjemløshed
Misbrug
Overgreb

Øvrige svære sociale problemer






















Døvblindhed (medfødt og erhvervet)
Hørenedsættelse
Kommunikationsnedsættelse
Mobilitetsnedsættelse
Synsnedsættelse
Anden fysisk funktionsnedsættelse.
Medfødt
Erhvervet.
Autismespektrum
Opmærksomhedsforstyrrelse
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
Anden udviklingsforstyrrelse.
Downs syndrom
Anden udviklingshæmning.
Demens
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse.
Angst
Depression
Forandre virkelighedsopfattelse
Personlighedsforstyrrelse
Spiseforstyrrelse
Stressbelastning
Tilknytningsforstyrrelse
Anden sindslidelse.
Borgere uden talesprog med flerhed af svære fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser.
Sjældne, alvorlige og kroniske diagnoser/syndromer, som under 1000 borgere
i Danmark lider af.
Husvilde
Funktionelt hjemløse.
Alkoholmisbrug
Stofmisbrug.
Overgreb i nære relationer
Seksuelt overgreb
Voldeligt overgreb
Ærerelateret konflikt
Andet overgreb.
Indadreagerende adfærd
Kriminalitet
Omsorgssvigt
Prostitution
Seksuel krænkende adfærd
Selvmordstanker eller - forsøg
Selvskadende adfærd
Social isolation
Udadreagerende adfærd
Andet socialt problem.
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BILAG 2: OVERSIGT OVER LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD OG SIKREDE AFDELINGER
Landsdækkende tilbud
Tilbud

Målgruppe

Driftsherre (kommune/region)

Kofoedsminde

Voksne udviklingshæmmede, som har en
dom eller er idømt en foranstaltning på åbne
eller sikrede afsnit.

Region Sjælland

Center for Døvblindhed og Høretab

Døvblinde børn og unge.

Region Nordjylland

Synscenter Refsnæs, Synscenter
Refsnæs/Rådgivning

Blinde børn og unge.

Region Sjælland

Instituttet for Blinde og Svagsynede

Unge og voksne blinde og svagsynede.

Københavns Kommune

CFD (Center for Døve)

Unge og voksne med høretab.

Selvejende institution med overenskomst
med Gladsaxe Kommune

Børneskolen på Kolonien Filadelfia

Børn med epilepsi.

Selvejende institution med overenskomst
med Region Sjælland

Landsdelsdækkende tilbud med relevans for Nordjylland
Tilbud

Målgruppe

Driftsherre (kommune/region)

Center for Døvblindhed og Høretab

Døve og hørehæmmede børn og unge.

Region Nordjylland

Sikrede afdelinger
Tilbud

Driftsherre (kommune/region)

Kompasset

Region Nordjylland

Koglen

Region Midtjylland

Grenen

Region Midtjylland

Egely

Region Syddanmark

Bakkegården

Region Sjælland

Stevnsfortet

Region Sjælland

Sølager

Region Hovedstaden

Sønderbro

Københavns Kommune

i

Døvblindhed (medfødt og erhvervet), Hørenedsættelse, Kommunikationsnedsættelse, Mobilitetsnedsættelse, Synsnedsættelse, Anden fysisk funktionsnedsættelse.
Medfødt, Erhvervet
iii
Autismespektrum, Opmærksomhedsforstyrrelse, Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder, Udviklingsforstyrrelse
af tale og sprog, Anden udviklingsforstyrrelse.
iv
Downs syndrom, Anden udviklingshæmning.
v
Demens, Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
vi
Angst, Depression, Forandret virkelighedsopfattelse, Personlighedsforstyrrelse, Spiseforstyrrelse, Stressbelastning, Tilknytningsforstyrrelse, Anden sindslidelse.
vii
Borgere uden talesprog med flerhed af svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
viii
Sjældne, alvorlige og kroniske diagnoser/syndromer, som under 1000 borgere i Danmark lider af.
ix
Husvilde, Funktionelt hjemløse.
x
Overgreb i nære relationer, Seksuelt overgreb, Voldeligt overgreb, Ærerelateret konflikt, Andet overgreb.
xi
Alkoholmisbrug, Stofmisbrug.
xii
Indadreagerende adfærd, Kriminalitet, Omsorgssvigt, Prostitution, Seksuel krænkende adfærd, Selvmordstanker eller - forsøg, Selvskadende adfærd, Social isolation,
Udadreagerende adfærd, Andet socialt problem.
ii

14

xiii

Døvblindhed (medfødt og erhvervet), Hørenedsættelse, Kommunikationsnedsættelse, Mobilitetsnedsættelse, Synsnedsættelse, Anden fysisk funktionsnedsættelse.
Medfødt, Erhvervet
xv
Autismespektrum, Opmærksomhedsforstyrrelse, Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder, Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder,
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog, Anden udviklingsforstyrrelse.
xvi
Downs syndrom, Anden udviklingshæmning.
xvii
Demens, Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
xviii
Angst, Depression, Forandret virkelighedsopfattelse, Personlighedsforstyrrelse, Spiseforstyrrelse, Stressbelastning, Tilknytningsforstyrrelse, Anden sindslidelse.
xix
Borgere uden talesprog med flerhed af svære fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
xx
Sjældne, alvorlige og kroniske diagnoser/syndromer, som under 1000 borgere i Danmark lider af.
xxi
Husvilde, Funktionelt hjemløse.
xxii
Overgreb i nære relationer, Seksuelt overgreb, Voldeligt overgreb, Ærerelateret konflikt, Andet overgreb.
xxiii
Alkoholmisbrug, Stofmisbrug.
xxiv
Indadreagerende adfærd, Kriminalitet, Omsorgssvigt, Prostitution, Seksuel krænkende adfærd, Selvmordstanker eller - forsøg, Selvskadende adfærd, Social isolation,
Udadreagerende adfærd, Andet socialt problem.
xiv
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