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Fremtidens kommunestyre 

Danmark har et stærkt repræsentativt lokaldemokrati. Sammenlignet med 

andre lande er den økonomiske og opgavemæssige decentralisering bety-

delig. Kommunalbestyrelsernes beslutninger har aldrig haft større betydning 

for udviklingen af velfærden i Danmark, og for landets vækst og udvikling. 

Borgernes tillid til kommunalpolitikerne er høj sammenlignet med lands- og 

regionsrådspolitikere. Kommunerne er forandringsmotoren i det danske vel-

færdssamfund og leverer hver dag en solid opgaveløsning til borgere og 

virksomheder. Alligevel sættes der løbende spørgsmålstegn ved betydnin-

gen af et velfungerende lokaldemokrati. 

 

KL og kommunerne har derfor en vigtig fælles opgave. Der er brug for at 

synliggøre og underbygge værdien af et stærkt repræsentativt lokaldemo-

krati, og der er brug for løbende at udvikle kommunestyret, så det kan hånd-

tere fremtidens udfordringer.   

 

Der er brug for en modreaktion til de senere års centraliseringstendenser. 

Kommunerne må ikke trinvist blive reduceret til datterselskaber eller til imple-

menteringsled i en statslig velfærdskoncern, hvor kommunerne i højere grad 

bliver et redskab for staten end for de borgere, der bor i lokalområderne. Det 

er der flere grunde til. Den decentrale model med et stærkt repræsentativt 

lokaldemokrati er potentiel mere effektivt, fordi kommunalbestyrelserne har 

et økonomisk og kvalitetsmæssigt ansvar direkte over for borgerne og kan 

skalere udgifterne efter lokale behov. Desuden kan det repræsentative lokal-

demokrati sikre, at borgernes synspunkter, oplevelser og bekymringer tages 

med ind i de kommunalpolitiske beslutningsprocesser samtidig med, at det 

overordnede ansvar og blik for samfundsudviklingen og behovet for politiske 

prioriteringer på tværs fastholdes. 

 

Men forudsætningen for et effektivt lokaldemokrati er, at kommunalbestyrel-

serne har et reelt politisk råderum og kan prioritere og udvikle de borger-

nære opgaver i den offentlige sektor. Samtidig skal der være mulighed for lo-

kal tilpasning, og for at tage hensyn til lokale mål og egne initiativer – også 

når der kommer nye opgaver til som integration, sundhed, klimatilpasning og 

erhverv/vækst. 

 

Kommunestyret var anderledes for ti år siden og vil se anderledes ud om 5-

10 år. Forandringer er et vilkår i den kommunale sektor, og kommunerne har 

altid være gode til at sætte retningen for udviklingen og få den realiseret.   

 

En række kræfter og udviklingstendenser presser og udfordrer kommunesty-

ret i disse år. Det er vigtigt, at kommunestyret ikke tilfældigt tilpasser sig ud-

viklingen, men at KL og kommunerne aktivt er med til at forme det gennem 

fælles sigtepunkter og mål for, hvor udviklingen skal hen.  
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Nye vilkår for det politiske arbejde sætter en ny dagsorden  

En række forhold er med til at sætte en markant udviklingsdagsorden i kom-

munerne. Det er en dagsorden, som også indebærer nye vilkår for det politi-

ske arbejde i kommunerne. Politikerrollen er under et stadigt forandrings-

pres, og det er blevet mere komplekst at være kommunalpolitiker. Samtidig 

rejser der sig nye demokratiske spørgsmål som kalder på debat og afklaring. 

Det skal bl.a. ses i lyset af, at kommunestyrets rammebetingelser helt grund-

læggende er i forandring. De centrale forandringstendenser er:  

 

– Globalisering/information. Verden er blevet mindre. Informationer er 

blevet lettere tilgængelige og viden løber hurtigt. Store udfordringer kryd-

ser landegrænser fx flygtninge, vækst og klima. Borgernes bindinger til 

hjemstavnskommunen er blevet svagere.  

– Urbanisering/mobilitet. Befolkningen og erhvervslivet samler sig. Der er 

større forskelle mellem land og by både i og mellem kommuner. Befolk-

ningsforskydningerne udfordrer både til- og fraflytterkommuner.   

– Økonomi. Kommunernes økonomi er under pres, og reform- og effektivi-

seringsdagsorden må forventes at være dominerende i de næste mange 

år.  

– Teknologi. Stadig mere digitaliseres – også velfærdsløsninger. Der er i 

befolkningen et stigende pres for, at mest muligt – privat såvel som offent-

lig service – kan håndteres let, digitalt og uafhængigt af tid og sted. Ønske 

om individualisering af ydelser. 

 

Forandringstendenserne har bl.a. igangsat en udvikling præget af:  

– Centralisering og stordrift. Målsætningen om kommunerne som ”bor-

gernes hovedindgang til det offentlige” står ikke længere så stærkt, og der 

er pres fra central side for at samle driftsopgaver (fx beredskab) og myn-

dighedsfunktioner (fx UDK).  

– Aktivt medborgerskab og civilsamfund. Borgeren bliver i stadig større 

grad ”medproducent” (fx rehabiliteringen på ældreområdet) og får medind-

flydelse i velfærdsopgaverne. Flere borgere tager medejerskab for at løfte 

udfordringer og udvikle fælleskabet i lokalområderne. 

– Nye governancestrukturer. Stadig flere opgaver kræver et tæt samar-

bejde på tværs af kommuner eller mellem kommunen og aktører som sy-

gehuset, uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet m.v. Det kan handle om 

at finde fælles retning, om koordinering og egentlige driftssamarbejder.  

 

Dertil kommer, at strukturelle ændringer i den offentlige sektor er blevet en 

fast del af den politiske debat og dagsorden. Velfærdssamfundet var tidli-

gere karakteriseret ved en relativ stabil struktur. I dag er strukturen mere fly-

dende, og fordelingen og organiseringen af opgaver, samspillet mellem for-

skellige sektorer, og finansieringsformer drøftes og justeres løbende. Alt ty-

der på, at der også fremover vil være behov for omstillinger, reformer og 

økonomisk tilpasning af velfærdssamfundet. Det kommer bl.a. til udtryk ved: 

 

– Løbende diskussioner om strukturer og rollefordelinger fx erhvervsfremme 

og sundhedsområdet.  

– Indførelse af omprioriteringsbidrag og massivt effektiviseringspres på 

kommunerne.  

– Løbende reformer af velfærd, strukturer og overenskomster. Reformerne 

følges helt til dørs, og der er et øget pres for dokumentation af resultater.     
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– At aftaler mellem KL og regeringen skal overholdes på decimaler (Budget-

lov og sanktioner). 

– Puljestyring og enkeltsagsstyring.  

 

Endeligt er der tegn på, at tolerancen i befolkningen, medierne og i Folketin-

get over for store forskelle i kernevelfærden er blevet mindre. Det er en ny 

præmis. Bag den udvikling ligger et ønske om et sammenhængende Dan-

mark. Denne velfærdsharmonisering er et klart opmærksomhedspunkt for 

udviklingen af fremtidens kommunestyre.  

 

Samlet set er det alt sammen forhold, der sætter en betydelig forandrings-

dagsorden i kommunerne. Forudsætningen er, at udviklingen har en klar ret-

ning, og at der er en stærk sammenhængskraft kommunerne imellem, så 

kommunernes fælles interesser tilgodeses mest muligt.   

 

Kommunerne kan levere de nødvendige forandringer 

Kommunerne har i betydeligt omfang bidraget til at genoprette landets øko-

nomi efter krisen, og kommunerne har levereret resultater i forhold til de re-

former, som Folketinget har besluttet. Folkeskolereformen og reformerne på 

beskæftigelsesområdet er klare eksempler herpå. Det er kommunerne, der 

driver udviklingen af velfærden. Et godt eksempel er udviklingen af det nære 

sundhedsvæsen, hvor der i kommunerne etableres robuste tilbud lokalt til 

når de store og langt mere specialiserede superhuse står klar. Men det gæl-

der også kommunernes indsats i forhold til vækst- og udviklingsdagsorde-

nen, kultur- og turismepolitikken, ungeindsatsen, erhvervsudviklingen, ud-

bredelsen af digitalisering og velfærdsteknologi, rehabiliteringen på ældre-

området, og omstillingen fra institutions- til netværksløsninger på det specia-

liserede socialområde.  

 

Kommunerne har siden kommunalreformen udviklet nye roller. Nogle af de 

klareste indikatorer på det er, at:  

– Kommunerne i høj grad er det sted, borgere og virksomheder ser hen, når 

problemstillinger skal løses. Kommunerne er fleksible og formår at få 

”samlet opgaverne op” og få dem løst.   

– Kommunerne i stadig højere grad løfter opgaver sammen med andre 

kommuner og aktører i og uden for kommunegrænserne fx virksomheder, 

sygehuse, uddannelsesinstitutioner, andre kommuner, praktiserende læ-

ger m.fl. Fx er det blevet en del af kommunernes opgaveløsning på 

børne- og ungeområdet at bidrage til, at der er et uddannelsessystem ef-

ter folkeskolen, der er gearet til opgaven både i forhold til indhold, geogra-

fisk placering og i forhold til de kompetencebehov, virksomhederne har. 

På ældreområdet er det blevet en del af opgaveløsningen at sikre tæt ko-

ordination og dialog mellem sygehus og ældreplejen i forbindelse med 

ind- og udskrivninger.  

– Kommunerne påtager sig et meget stort ansvar med at understøtte og 

mobilisere sammenhængskraften i kommunen blandt borgere, virksomhe-

der, foreningsliv og forretningslivet. Det gælder, når kommunen skal ud-

vikles, og når der opstår lokale udfordringer fx hvis en større virksomhed 

lukker. Kommunerne løser ikke bare opgaver, men påtager sig også rollen 

som facilitator, der bringer forskellige aktører sammen for at finde løsnin-

ger og som bidrager til udviklingen i lokalområdet, til vækst m.v. 
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– Kommunerne har generelt igangsat en nytænkning af samspillet mellem 

kommune og borger. Borgerne bliver i langt højere grad en del af opgave-

løsningen gennem samskabelse, de bidrager som frivillige på de store 

velfærdsområder, og flere borgere er med, når lokalområder skal udvikles. 

Her er kommunens rolle ofte at skabe rammerne for, at borgerne kan bi-

drage, når fællesskabet står over for nye udfordringer. 

 

Kommunestyret har klare styrker – og i og med kommunerne har formået at 

skabe forandringer og levere resultater, spiller de en central rolle for sam-

fundsudviklingen og for udviklingen af demokratiet. Den udvikling skal fort-

sætte. 

 

Den videre udvikling af kommunestyret  

I den videre udvikling af et stærkt kommunestyre kan følgende sigtepunkter 

fremhæves:  

– Der er en stærk og tydelig kommunalpolitisk ledelse af den lokale velfærd 

og kommunen som lokalsamfund.  

– Samspillet mellem borgerne og kommunen skal til stadighed udvikles  

– Kommunerne skal også i fremtiden være forandringsmotoren i velfærds-

samfundet. 

– Kommunerne løfter nye opgaver – alene såvel som i fælleskab – når op-

gaverne bedst løses tæt på borgerne. 

– Vækstpolitik er en kerneopgave  i kommunalpolitikken på lige fod med vel-

færdspolitikken.   

– Kommunerne er en del af et sammenhængende velfærdssamfund, og 

kommunernes viden og erfaringer indgår i arbejdet med kommende refor-

mer.  

 

Der skal være en stærk og tydelig kommunalpolitisk ledelse af den lokale 

velfærd og kommunen som lokalsamfund 

Den politiske ledelsesopgave ændrer sig over tid og formes af de udfordrin-

ger, kommunen står over for, fx når der sker væsentlige ændringer i de øko-

nomiske vilkår, i befolkningssammensætningen, erhvervsstrukturerne, de 

teknologiske muligheder osv. 

 

Kommunalbestyrelsen er ikke en bestyrelse men en politisk ledelse. Politik 

og drift adskilles derfor ikke skarpt og betyder, at kommunalpolitikere både 

er tæt på maskinrummet og oppe på kommandobroen. Maskinrummet giver 

indsigt og viden om institutioner og fagområder og om de styringsmæssige 

dilemmaer og diskussioner, mens arbejdet på kommandobroen handler om 

at formulere politikken, lægge strategi og sætte retningen – og især med af-

sæt i viden fra maskinrummet og fra dialogen med borgerne.   

 

En væsentlig forudsætning for det kommunalpolitiske arbejde er et velfunge-

rende samspil med forvaltningen. I en tid hvor kommunestyret skal tilpasses 

ændrede rammevilkår og arbejdsbetingelser, er det ekstra vigtigt, at de gen-

sidige forventninger mellem politikere og forvaltning afklares.  

 

Udviklingen i politikerrollen og i den politiske ledelsesopgave kræver også 

opmærksomhed, ikke mindst fordi kompleksiteten er stigende, og fordi de 

ændrede rammevilkår sætter spørgsmålstegn ved, hvad det skal betyde for 

politikudviklingsprocesserne, politikimplementeringen og politikenes rolle 

heri.  
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Samspillet mellem borgerne og kommunen skal til stadighed være i udvikling  

Samspillet mellem borgerne og kommunen er i konstant udvikling. Samska-

belse, inddragelse af civilsamfundet som frivillige, og nye dialogprocesser 

som led i politikudviklingen er aktuelt blot nogle af overskrifterne. Det hand-

ler grundlæggende om, at borgerne skal kunne tage et medansvar, når de 

får lokale velfærdsydelser og i udviklingen af kommunen og dens lokalområ-

der.  

 

Samspillet handler også om, borgerne kan følge med i kommunalbestyrel-

sens arbejde og have mulighed for at engagere sig. Borgerne skal kunne 

genkende de udfordringer, kommunen står over for og opleve, at der er sam-

menhæng mellem udfordringerne og de konkrete sager, kommunalbestyrel-

sen behandler. Kommunikationsformerne er i udvikling og bl.a. de sociale 

medier er kommet i spil for at understøtte denne udvikling.  

 

Kommunerne skal også i fremtiden være forandringsmotoren i velfærdssam-

fundet. 

Den grundlæggende omstilling af velfærdssamfundet udspringer langt hen 

ad vejen af behov, der opstår i den daglige opgaveløsning. Der er mange 

eksempler på reformer og omstillinger, der er spiret frem lokalt. 

 

Kommunernes generelle tilpasningsdygtighed, vilje og evne til at påtage sig 

nye opgaver og tage ny teknologi og nye arbejdsformer i anvendelse, har 

gjort kommunerne til forandringsmotoren i velfærdssamfundet.  

 

Kommunerne skal også fremadrettet være innovative og aktivt nytænke og 

inddrage lokale aktører i at finde nye løsninger. Det giver bedre velfærd, 

bedre lokalsamfund og større livskvalitet for borgerne. Derfor skal kommu-

nerne fortsat arbejde proaktivt for at udvikle den lokale velfærd, sikre kvalite-

ten i kerneydelserne, effektivisere, prioritere og styre ressourcerne og lede 

borgerne gennem omstillinger.  

 

Kommunerne er parate til at løfte nye opgaver – alene såvel som i fælleskab 

– når opgaverne bedst løses tæt på borgerne. 

Beskæftigelsesopgaven, udviklingen af det nære sundhedsvæsen, flygt-

ninge og integration og klimatilpasning er blevet nye kommunale kerneopga-

ver. Disse nyere opgaver er alle kendetegnet ved at være komplekse, speci-

aliserede og ved at kræve betydelig tværfaglig koordinering. Derfor er det 

lige præcis kommunerne, der kan løfte disse områder, hvis borgere og virk-

somheder skal opleve helhed og sammenhæng på tværs af indsatser.  

 

Det er også kendetegnende for disse opgaver, at de kræver, at kommunen 

er åben og samarbejder med bl.a. virksomheder, sygehuse, uddannelsesin-

stitutioner og med andre kommuner. Samarbejdet kan antage vidt forskellige 

former, og der er ikke én samarbejdsstruktur, der kan bruges på alle områ-

der. Det tværkommunale samarbejde er et udtryk for et løsningsorienteret og 

fleksibelt kommunestyre, der formår at gå nye veje for at løse velfærdsopga-

verne bedst muligt.  

 

Et stærkt kommunestyre er afhængigt af, at kommunerne i fællesskab kan 

løfte nye specialiserede opgaver, og at kommunerne er åbne og synlige over 

for deres omverden og kan samle aktører i og uden for kommunen, når nye 
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opgaver og udfordringer skal løftes – også selvom udfordringerne kan være 

store, og stiller nye krav til den politiske ledelsesopgave, til forvaltningen og 

til kompetenceudviklingen i kommunerne.  

 

Vækstpolitik er en kerneopgave på lige fod med velfærdspolitik.   

Kommunerne har gennem de seneste fem år for alvor taget vækstdagsorde-

nen til sig som et vigtigt politikområde på linje med velfærdspolitikken.  

Udviklingen er gået fra at stille erhvervsservice til rådighed for de lokale virk-

somheder til nu at forme en samlet og proaktiv vækstpolitik. Det kommer 

også til udtryk med de nye business regions. Gennem fælles satsninger in-

den for erhvervsstruktur, infrastruktur, uddannelse, kultur og turisme samar-

bejder kommuner om at gøre et geografisk område attraktivt for investorer, 

virksomheder og arbejdskraft.  

 

Den mere aktive kommunale rolle i vækstpolitikken betyder, at der er fokus 

på, hvordan den lokale velfærd bedst understøtter vækst og udvikling. Åb-

ningstider i dagtilbud, skolestruktur, infrastruktur, udbuddet af kultur- og fri-

tidstilbud danner fundamentet for, hvordan borgeren kan få hele sit liv til at 

hænge sammen. For nogle virksomheder er det afgørende, at deres medar-

bejdere har adgang til en international skole, mens andre er afhængige af 

sagsbehandlingstider, et specialiseret redningsberedskab eller lokalplaner, 

der giver særlige muligheder.  

 

Vækst- og udviklingsdagsordenen betyder også, at det er vigtigere end no-

gensinde, at kommunen har en klar identitet. Ikke alle kommuner kan gå 

samme vej. Men alle kommuner kan udnytte de forskellige muligheder, de 

hver især har for at udvikle sig. Det er ikke alene et spørgsmål om, hvorvidt 

man eksempelvis vil være en grøn kommune eller kulturkommune. Det 

handler om de grundlæggende til- og fravalg, om befolkningssammensæt-

ning, virksomhedsstruktur, fordelingspolitik mellem land og by, og om ar-

bejdsdelingen i den omegn, kommunen er en del af.  

 

Kommunerne er en del af et sammenhængende velfærdssamfund, og kom-

munernes viden og erfaringer indgår i arbejdet med kommende reformer  

Det vil ofte være kommunerne, der i praksis erfarer det, når velfærdssamfun-

det indrettes uheldigt fx når der er uhensigtsmæssig lovgivning, dilemmaer 

mellem faglighed, borgernes synspunkter og de politiske udmeldinger eller 

tiltag på velfærdsområderne, der ikke virker.  

 

Det er kommunerne, der får problemer, hvis nationale mål i reformer er for 

rigide, og hvor der ikke er mulighed for at tilpasse til lokale forhold og i sam-

spil med borgerne. Og det er ofte kommunerne, der først ser hvilke udvik-

lingstendenser og ændringer i efterspørgselsmønstre, der tegner sig.     

 

Kommunernes viden og erfaringer skal derfor bringes ind i statens arbejde 

med lovgivningen og med reformer. Her har KL en vigtig rolle at spille. Det 

kræver, at KL er tæt på kommunerne og den kommunale opgaveløsning. 

Men det kræver også, at der er en forståelse i staten for, at man ikke nød-

vendigvis kan få den ønskede effekt af ny lovgivning hos borgerne, hvis im-

plementeringen gennemføres fra centralt hold. Det handler således om for-

ståelsen af roller og arbejdsdeling i den offentlige sektor og om betydningen 

af, at beslutninger og gennemførelse sker bedst, mest effektivt og demokra-

tisk tæt på borgerne.  
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Fælles udviklingsområder og nødvendige debatter  

KL’s bestyrelse er optaget af udviklingen af kommunestyret og det repræ-

sentative lokaldemokrati og af, hvordan KL og kommunerne sammen kan 

fortsætte udviklingen.  

 

I forbindelse med de seneste forhandlinger om kommunernes økonomi blev 

der formuleret syv principper for statens styring af kommunerne. Det bæ-

rende princip er mål- og rammestyring. KL og kommunerne skal gennem 

konkrete strategier og projekter og med afsæt i principperne arbejde på at 

kommunestyret bevæger sig i den rigtige retning. En række initiativer er alle-

rede i gang, andre skal først drøftes, og en række temaer i relation til det lo-

kale demokrati kalder på fælleskommunale drøftelser af den videre udvik-

ling. 

 

Det aktuelle arbejde om den fortsatte digitalisering, styring og effektivisering 

i og på tværs af kommunerne, som KL og kommunerne sammen er i fuld 

gang med, er ét eksempel. Det sker bl.a. gennem to omfattende indsatser: 

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi og styrings- og effektiviserings-

programmet. Begge indsatser har til formål at øge det lokale råderum, og 

skabe grundlag for at udvikle nye løsninger til borgerne fx gennem velfærds-

teknologi og nye selvbetjeningsløsninger og gennem styrkede løsninger på 

tværs af forvaltningsområder. Samtidig skal projekterne afklare de barrierer i 

lovgivningen m.v., der måtte være, og som skal bringes ind i KL’s dialog 

med regeringen og Folketinget.  

 

Data får stadig større betydning både i de politiske beslutningsprocesser lo-

kalt og landspolitisk i drøftelserne af reformer og implementeringen af refor-

mer, nye tiltag m.v. Data kan også være med til at gøre kommunernes resul-

tater mere synlige og på den måde bidrage til at underbygge værdien af det 

repræsentative lokaldemokrati. KL og kommunerne skal derfor sammen på-

tage sig ansvaret for udviklingen af data og for at sikre en afklaring af, hvor-

dan data og dokumentation bedst kan understøtte de politiske beslutninger 

og ledelsesopgaven i kommunerne.  

 

Kommunerne er en del af et samlet kommunestyre, hvor viden, nye initiati-

ver, data og resultater deles, benchmarkes og bruges til at skabe bedre re-

sultater lokalt. Et indsatsområde i de kommende år handler om at styrke vi-

densdelingen yderligere og mulighederne for at lære af hinanden på tværs. 

Dette skal også ses i lyset af, at der i alle kommuner er mange eksempler på 

nye veje i de lokale velfærdsløsninger og i samspillet med borgerne. Målet 

er ikke at blive ens men at bruge hinandens erfaringer.  

 

Tilsvarende synes der at være behov for at kommunerne i fællesskab styrker 

omstillingen til nye kompetencer på velfærdsområderne. Krav om fortsat ef-

fektivisering, reformimplementering, nye rammebetingelser (globalisering, ur-

banisering, ny teknologi og kommunikationsformer m.v.), øget kompleksitet i 

opgaverne, nye samspilsformer med borgerne og mindre stabile strukturer 

vil betyde en fortsat foranderlig opgaveløsning i den kommunale sektor.  

 

De kommunale organisationer vil derfor fortsat skulle udvikles, professionali-

seres og tilpasses. En vigtig del af den kommunale ledelsesopgave og ar-

bejdsgiveransvar vil i stigende grad handle om at sikre kompetenceudvikling 
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af de chefer, ledere og medarbejdere, der understøtter, at opgaverne kan 

løftes under ændrede betingelser, strukturer og med andet indhold. Samtidig 

handler en del af omstillingen til nye vilkår om at styrke de muligheder og til-

bud, hvor kommunalpolitikere og borgmestre kan arbejde med deres egen 

rolle og rolleafklaring og få viden om redskaber, processer og muligheder i 

det kommunalpolitiske arbejde.  

 

Endelig er der en række temaer i relation til udviklingen af det lokale demo-

krati, som KL’s bestyrelse vil drøfte nærmere for at understøtte fælles afkla-

ring og udviklingsretning. Det handler bl.a. om politikudviklingen og imple-

menteringen af de politiske beslutninger, herunder:  

– Politikerroller og rammer og vilkår for det politiske arbejde 

– Processerne og involveringen af borgere og andre aktører  

 

Det handler også om at drøfte de demokratiske spørgsmål, der knytter sig til 

de forskellige governancestrukturer – lokalt og på tværs af kommunegræn-

ser. Det kan være drøftelser af, hvordan demokratiet og den demokratiske 

legitimitet sikres, når der samarbejdes i regi af KKR, i business regions, i 

den nye beredskabsstrukturer m.v. Nye strukturer og samarbejder skal ikke 

bare tilpasses de enkelte opgaver, men der skal sikres effektive og gennem-

sigtige organisationsformer med demokratisk legitimitet i kommunalbestyrel-

sen såvel som blandt borgerne.  

 

Endelig er samspillet mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen som tid-

ligere nævnt et vigtigt fokusområde i den videre udvikling af kommunestyret. 

Et velfungerende godt samspil er en forudsætning for det politiske arbejde. 

Udgangspunktet er godt, men i en tid hvor kommunestyret er i forandring, 

bliver det vigtigt at drøfte hvordan normer og samspil udfordres, og hvad det 

skal betyde. Drøftelserne er allerede i gang bl.a. med afsæt i det kodeks for 

forvaltningens rådgivning og betjening af politikerne, der blev lanceret i efter-

året 2015. 



3.2 Afrapportering på central udmelding vedr. borgere med 
svære spiseforstyrrelser
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Resumé 
Antallet af børn og unge (under 18 år) med en svær spiseforstyrrelse og med behov for en højt speciali-

seret rehabiliteringsindsats og/eller tilbud er, i de midtjyske kommuner, opgjort til i alt 40 – 47 børn og 

unge i 2014 og i alt 50 – 58 børn og unge i 2015. Antallet af voksne (18 år og derover) med en svær 

spiseforstyrrelse og med behov for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats og/eller tilbud er, i de 

midtjyske kommuner, opgjort til i alt 97 – 103 voksne i 2014 og i alt 117 – 123 voksne i 2015. Målgrup-

pen er opgjort som antallet af borgere med en svær spiseforstyrrelse, som de midtjyske kommuner har 

været handlekommune for i 2014 og/eller 2015, og som på et tidspunkt i løbet af 2014 og/eller 2015 

har modtaget højt specialiseret rehabilitering.  For de kommuner, der angiver at de har borgere i mål-

gruppen, indberettes der samtidigt om enten en stigning i antallet eller om status quo fra 2014 til 2015.  

Det er vigtigt, at understrege at målgruppestørrelsen er et skøn, som er behæftet med en vis usikkerhed 

– bl.a. fordi kommunerne ikke registrerer borgere ud fra diagnose, men ud fra graden af funktionsevne-

nedsættelsen. Dertil kommer, at det kommunale system i sig selv er en kompleks størrelse – særligt i 

forhold til borgere, som er berørt af flere forskellige lovgivninger. En yderligere omstændighed, der bi-

drager til målgruppestørrelsens usikkerhed, er, at nogle borgere kan være kendetegnet ved at have en 

svær spiseforstyrrelse, men ikke være motiveret for at modtage de kommunale indsatser. Endvidere 

kan det private markeds rolle på dette område ligeledes bidrage til en vis usikkerhed i forhold til mål-

gruppeantallet. 

Indberetningerne viser, at de midtjyske kommuner fortrinsvis anvender en gruppe af tre tilbud til børn 

og unge med en svær spiseforstyrrelse, hvoraf det ene er fondsbaseret og beliggende i region Nordjyl-

land. De to andre tilbud, et regionalt og et kommunalt tilbud, er beliggende i region Midtjylland. De 

samme tre tilbud som på børn og ungeområdet, anvendes ligeledes til voksne med en svær spiseforstyr-

relse. Derudover anvendes tre tilbud til voksne med en svær spiseforstyrrelse, hvoraf to er kommunale 

tilbud, beliggende i region Midtjylland og et er regionalt, ligeledes beliggende i region Midtjylland. Af 

tabel 2 og 3 på side 8 og 9 fremgår de konkrete tilbud. Foruden gruppen af matrikelbundne tilbud an-

vender de fleste midtjyske kommuner i et eller andet omfang såkaldte matrikelløse rehabiliteringsind-

satser til voksne med en svær spiseforstyrrelse, hvor det på børn og ungeområdet er et fåtal af kommu-

nerne.  

Indberetningerne fra de midtjyske kommuner viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der 

er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær 

spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer 

med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og 

unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners ved-

kommende, fokus på at håndtere. 

De midtjyske kommuner er enige om, at der imidlertid også findes en række opmærksomhedspunkter i 

forhold til fortsat at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede tilbud til borgere med en svær 

spiseforstyrrelse. Et af disse opmærksomhedspunkter er manglen på en fælles forståelse mellem kom-

munerne og Regionen. Et andet opmærksomhedspunkt er – jf. fraværet af en fælles forståelse, vanske-

ligheder med at koordinere indsatser rettidigt og i sammenhæng med andre tilbud. Et tredje opmærk-

somhedspunkt er for tidlig udskrivning, som ligeledes er forbundet med koordineringen af en tidlig og 

rettidig indsats. Det sidste opmærksomhedspunkt, som kommunerne peger på, er sikring af tilstrække-

lige faglige kompetencer. 
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I forlængelse af ovenstående peger DASSOS (Den Administrative Styregruppe på Social- og Specialun-

dervisningsområdet) i drøftelsen af fremtidig tilrettelæggelse og koordinering på, at man i regi af det 

tværkommunale/regionale samarbejde om rammeaftalen, vil rette opmærksomhed mod de opmærk-

somhedspunkter kommunerne beskriver. I første omgang har DASSOS i samarbejde med Region Midt 

og KOSU (Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet) samt, hvis muligt, PLO, nedsat en fælles 

styregruppe, hvori opmærksomhedspunkterne forankres. Styregruppens opgave er, at se på relevante 

løsningsmodeller for fortsat at styrke indsatsen over for borgere med en svær spiseforstyrrelse i region 

Midtjylland. 

 

Indledning  
Socialstyrelsen har udarbejdet en central udmelding, der vedrører det mest specialiserede socialområde 

for målgruppen borgere med en svær spiseforstyrrelse. 

Formålet med Socialstyrelsens udmelding er, at sikre den nødvendige koordination og planlægning af 

de højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen på tværs af kommuner og regioner. 

Den Centrale Udmelding skal danne baggrund for en dialog med kommunalbestyrelserne om de højt 

specialiserede indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med en svær spiseforstyrrelse. Socialstyrel-

sens indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde. 

Kommunalbestyrelserne skal afrapportere på Den Centrale Udmelding om borgere med en svær spise-

forstyrrelse senest den 15. oktober 2016. Besvarelsen skal ske i overensstemmelse med Socialstyrelsens 

beskrivelse og afgrænsning af målgruppen samt Socialstyrelsens karakterisering af højt specialiserede 

indsatser og tilbud. 

I denne rapport præsenteres hovedkonklusionerne fra de midtjyske kommuners indberetninger i for-

bindelse med Socialstyrelsens centrale udmelding for børn og unge samt voksne med en svær spisefor-

styrrelse og behov for et højt specialiseret rehabiliteringstilbud.  Det skal understreges, at der er tale om 

en overordnet generisk analyse. Således fremgår der ikke data på kommuneniveau. Såfremt Socialsty-

relsen ønsker at se de kommunale baggrundsdata for rapporten, kan de rekvireres hos Sekretariat for 

rammeaftaler. 

Afrapportering afspejler den centrale udmeldings inddeling af temaerne. Således er afrapportering byg-

get op omkring følgende fire temaer: 

1. Målgruppen 

2. Højt specialiserede indsatser og tilbud 

3. Eventuelle udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsat-

ser og tilbud til borgere med en svær spiseforstyrrelse 

4. Kommunernes tilrettelæggelse og koordination af de højt specialiserede indsatser og tilbud til 

målgruppen 

I Den Centrale Udmelding inddeles målgruppen i henholdsvis børn og unge samt voksne med svær spi-

seforstyrrelse. I indberetningsskemaet til kommunerne defineres børn og unge som værende under 18 
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år og voksne som værende 18 år og derover. Denne inddeling afspejler sig igennem indeværende afrap-

portering. 

Relevante bilag – herunder udsendte indberetningsskemaer til kommuner og tilbud kan findes på Se-

kretariatet for rammeaftalers hjemmeside på dette link. 

Kontakt vedrørende afrapporteringen bedes rettes til Sekretariatet for rammeaftaler for det specialise-

rede socialområde. Kontaktoplysninger kan findes på sekretariatets hjemmeside: http://rammeaf-

tale.viborg.dk/ 

 

Proces 
De midtjyske kommuner fik den 31. november 2015 fremsendt indberetningsskemaer i forhold til Den 

Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser – med svarfrist den 12. januar 2016. Ind-

beretningsskemaet er – på baggrund af Socialstyrelsens skabelon til indberetning – udarbejdet på tværs 

af Rammeaftalesekretariaterne, som hver især har haft en særligt nedsat tværkommunal/regional faglig 

følgegruppe bestående af videnspersoner på området, til at bistå med udarbejdelsen. Sekretariat for 

rammeaftaler i Midtjylland har indsamlet og bearbejdet data fra kommunerne, som efterfølgende er 

yderligere kvalificeret i den faglige følgegruppe. For at kvalificere og uddybe indsatsen i de højt specia-

liserede tilbud og indsatser, som de midtjyske kommuner anvender til målgruppen yderligere, er der 

sendt et supplerende indberetningsskema til disse matrikelfaste højt specialiserede tilbud. Data fra 

begge indberetningsskemaer indgår således i indeværende afrapportering.   Afrapporteringen er lø-

bende blevet drøftet i det fælleskommunale chefnetværk på børn- og unge området, der er et tværkom-

munalt/regionalt netværk for børne- og familiechefer fra de midtjyske kommuner og Region Midtjyl-

land. Afrapporteringen og indsatsen for borgere med en svær spiseforstyrrelse er endvidere temasat på 

de midtjyske kommuners Myndighedsnetværksmøde den 15. marts 2016. Myndighedsnetværket består 

af ledelsesrepræsentanter på myndighedsområdet fra Region Midt og de 19 midtjyske kommuner.  

Rapporten er behandlet og godkendt af DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Speci-

alundervisningsområdet) den 18. maj 2016. Afrapporteringen er efterfølgende behandlet i regi af Ram-

meaftale 2017 i de 19 midtjyske kommunalbestyrelser samt i Regionsrådet.  

 

1. Målgruppen  
1.1. Målgruppens størrelse  
Antallet af børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og med behov for en højt specialiseret rehabili-

teringsindsats og/eller tilbud er i 2014 opgjort til 40 -47 børn og unge og i 2015 opgjort til 50 – 58 børn 

og unge i de midtjyske kommuner. Antallet af voksne med en svær spiseforstyrrelse og med behov for 

en højt specialiseret rehabiliteringsindsats og/eller tilbud er i 2014 opgjort til 97 – 103 og i 2015 opgjort 

til 117 – 123. Målgruppen er opgjort som antallet af børn og unge samt voksne med en svær spisefor-

styrrelse, som de midtjyske kommuner har været handlekommune for i 2014 og 2015, og som i løbet af 

2014 og 2015 har modtaget et højt specialiseret socialt rehabiliteringstilbud.  

 

http://rammeaftale.viborg.dk/Indsatsomraader/National-koordination/Borgere-med-svaere-spiseforstyrrelser
http://rammeaftale.viborg.dk/
http://rammeaftale.viborg.dk/
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Tabel 1: Oversigt over målgruppen størrelse i 2014 og 2015 

 2014 2015 

Børn og unge (under 18 år) 40 - 47 50 - 58 

Voksne (18 år eller derover) 97 - 103 117 - 123 

 

I alt indberetter 14 ud af de 19 midtjyske kommuner, at de i 2014 og 2015 har haft 0 – 3 børn og unge i 

målgruppen, 4 kommuner angiver at de i 2014 og 2015 har haft 4 – 10 børn og unge i målgruppen. Én 

enkelt kommune angiver at de har haft 18-23 børn og unge i målgruppen. På voksenområdet ses den 

samme tendens, idet 12 ud af de 19 midtjyske kommuner angiver at de i 2014 og 2015 har haft 0 – 5 

voksne inden for målgruppen, 6 kommuner angiver at de har haft 6 – 17 borgere inden for målgruppen 

og én enkelt kommune angiver at de har haft 35-40 voksne inden for målgruppen i 2014 og 2015. Der 

tegner sig således et billede af, at målgruppen for langt de fleste af de midtjyske kommuners vedkom-

mende, er særdeles lille. Samtidig tegner der sig et billede af, at de større kommuner i Midtjylland opta-

ger den største andel af borgere med svær spiseforstyrrelse og med behov for en højt specialiseret re-

habiliteringsindsats.  

Den indberettede målgruppestørrelse for de midtjyske kommuner skal læses med en række generelle 

forbehold. Det fremgår af flere kommuners indberetninger samt den løbende dialog, som Sekretariat for 

rammeaftaler har haft med kommunerne under arbejdet med den centrale udmelding, at det generelt 

har været vanskeligt for kommunerne at opgøre målgruppens størrelse.  

Den gennemgående årsag til dette er, at kommunerne ikke registrerer borgere ud fra diagnose og der-

med ej heller om en borger har en ”svær spiseforstyrrelse”. Kommunerne registrer borgeren ud fra støt-

tebehov, hvilket i denne kontekst kan betyde at en række borgere ikke er medtaget som spiseforstyr-

rede, fordi spiseforstyrrelsen ikke altid er den primære diagnose, men ofte ses i kombination med andre 

komplekse problemstillinger. Som en naturlig konsekvens heraf tilbydes borgeren et tilbud, der fokuse-

rer på den enkeltes primære problemstilling og støttebehov – og dermed ikke nødvendigvis et tilbud 

der er højt specialiseret til målgruppen for svært spiseforstyrrede. Borgere med spiseforstyrrelser kom-

mer typisk først i kontakt med det kommunale system, når der er tale om afledte vanskeligheder fra 

spiseforstyrrelsen, som for eksempel funktions- eller mobilitetsnedsættelse, manglende evne til at va-

retage praktiske opgaver, manglende sociale kompetencer etc. Det er således graden af og kompleksite-

ten af funktionsnedsættelsen på de ovenstående områder og ikke spiseforstyrrelsen i sig selv, som er 

afgørende for, om borgere med svære spiseforstyrrelser har behov for højt specialiserede rehabilite-

ringsindsatser på det sociale område. Jf. målgruppedefinitionen i Den Centrale Udmelding har kommu-

nerne derfor kun indberettet de borgere med svære spiseforstyrrelser, som har haft behov for en højt 

specialiseret rehabiliteringsindsats på det sociale område – uden skelen til graden af spiseforstyrrelsen. 

Vurderingen af graden og kompleksiteten af funktionsnedsættelsen kan således godt variere fra graden 

af spiseforstyrrelsen. 

En anden faktor er, at det kommunale system i sig selv er en kompleks størrelse – særligt i forhold til 

borgere, som er berørt af flere forskellige lovgivninger. Netop for borgere med en svær spiseforstyrrelse 

er der flere ”indgange” til det kommunale system. F.eks. kan en borger med en svær spiseforstyrrelse 

være i stationær behandling og være tilknyttet en mentor i Beskæftigelsesforvaltningen. 
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Dertil skal bemærkes at målgruppen kan være kendetegnet ved at have en svær spiseforstyrrelse, men 

ikke være motiveret til at ville modtage de kommunale indsatser. Det er kommunernes oplevelse, at en 

vigtig faktor for at kunne levere højt specialiserede indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser, 

er at borgeren er motiveret for at indgå aktivt i indsatserne. I nogle tilfælde er borgeren/pårørende ikke 

tilstrækkeligt motiveret for at modtage indsatserne, selv om det fagligt vurderes relevant, og derfor af-

viser kommunens tilbud. 

Afslutningsvist skal det nævnes, at det private markeds rolle i denne kontekst også kan have en indfly-

delse på det indberettede antal borgere med svære spiseforstyrrelser, som kommunerne møder i eget 

regi. Der kan være flere årsager til at nogle borgere fravælger kommunens tilbud, til fordel for et privat 

tilbud, bl.a. kan borgerens ønske om ikke at ville optræde i det kommunale system og adgang til økono-

miske ressourcer, være årsag til et andet valg. Dette kan give nogle mørke tal i forhold til målgruppean-

tallet.  

På baggrund af ovenstående er det tilfældet for langt de fleste kommuner, at målgruppens størrelse er 

angivet som et skøn baseret på manuelle optællinger på tværs af fagområder i den enkelte kommune. 

Dertil skal bemærkes at der, på baggrund af ovenstående faktorer, må antages at være flere borgere med 

en svær spiseforstyrrelse og behov for en højt specialiseret social rehabilitering i de midtjyske kommu-

ner end indberettet i denne afrapportering. Det er derfor vigtigt at understrege, at den angivne målgrup-

pestørrelse er behæftet med en vis usikkerhed og skal anvendes herefter.  

1.2. Udviklingen i målgruppens størrelse  
Ses der på antallet af børn og unge inden for målgruppen, ses der en gennemsnitlig stigning i målgrup-

pen fra 2014 til 2015 på 25,6%. Tilsvarende ses der en gennemsnitlig stigning af voksne inden for mål-

gruppen fra 2014 til 2015 på 20,0 %.1 En gennemgang af indberetningerne viser at denne tendens gør 

sig gældende for størstedelen af de kommuner, der har angivet at de har borgere i målgruppen. Der er 

ingen kommuner der angiver at målgruppen er faldende hverken for børn og unge eller voksne. 

Udviklingen følges typisk via den enkelte sagsbehandler og/eller kommunens sundhedskoordinator, 

der opsporer og sætter ind med en tidlig indsats f.eks. på gymnasierne. 

 

2.  Højt specialiserede tilbud  

2.1. Kommunernes anvendelse af højt specialiserede tilbud  
I nedenstående afsnit præsenteres listen af de højt specialiserede tilbud kommunerne anvender til bor-

gere med svær forstyrrelse og behov for en højt specialiseret social rehabilitering. Listen præsenteres 

separat for børn og unge og voksne. De to lister er baseret på kommunernes tilbagemeldinger og der-

udover tilvejebragt ud fra følgende to kriterier: 

 Da besvarelsen skal dække regionen som helhed, skal tilbuddet være anvendt af to eller flere 

kommuner i region Midtjylland i 2014 eller 2015. 

 Tilbuddet skal vurderes af den faglige følgegruppe til i højeste grad at leve op til definitionerne 

af højt specialiserede indsatser og tilbud på det sociale område i Den Centrale Udmelding. 

                                                           
1 Den procentvise udvikling i målgruppeantallet er beregnet ud fra medianen af målgruppeintervallet i hhv. 2014 og 2015. 
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De udvalgte tilbud er således en liste over hvilke tilbud, der er tilgængelige for alle kommuner i region 

Midtjylland og indgår i den samlede tilbudsvifte samt leverer højt specialiserede indsatser på et tilstræk-

keligt højt niveau til borgere med svære spiseforstyrrelser. Der kan godt eksistere tilbud, som lever op 

til et af kriterierne, men ikke begge, hvorfor de ikke vil fremgå af listen. 

Det understreges endvidere at nedenstående lister af tilbud ikke er en blåstempling af tilbuddene som 

højt specialiserede. Kommunerne i region Midtjylland kan alene redegøre for hvilke indsatser og tilbud, 

de anvender til borgere med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede indsatser på det 

sociale område samt begrundelse herfor. 

Indberetningerne viser, at de midtjyske kommuner på børn- og ungeområdet fortrinsvis anvender en 

gruppe af tre forskellige tilbud på et højt specialiseret niveau til børn og unge med en svær spiseforstyr-

relse. Listen af tilbud fremgår af tabel 2.  

 

Tabel 2: Oversigt over højt specialiserede tilbud kommunerne anvender til børn og unge med svær spiseforstyrrelse 

 

*Skiftesporet – Horisont har aldersmæssig dispensation se afsnit 2.2. 

Af tabel 2 fremgår det, at to af de i alt tre tilbud er beliggende inden for region Midtjylland og at et til-

bud er beliggende i region Nordjylland. Et tilbud er regionalt, et er kommunalt og et fondsbaseret. Ind-

beretningerne viser at Holmstrupgård og Skiftesporet - Horisont er de hyppigst anvendte tilbud til 

børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og behov for en højt specialiseret social rehabilitering på 

tværs af de 19 midtjyske kommuner. 

Indberetningerne viser, at de midtjyske kommuner på voksenområdet fortrinsvis anvender en gruppe 

af 6 forskellige tilbud til borgere med en svær spiseforstyrrelse og med behov for en højt specialiseret 

rehabiliteringsindsats. 

 

 

 

 

 

 

Holmstrupgård, Region Midt, SEL § 66, stk 1, nr. 6

Skiftesporet -Horisont, Herning Kommune SEL §§ 85, 102, 104, 
107*

Bakkely, Bakkelyfonden, SEL § 66, stk. 1, nr. 5
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Tabel 3: Oversigt over højt specialiseret tilbud kommunerne anvender til voksne med svær spiseforstyrrelse 

 

Af tabel 3 fremgår det at tilbuddene, der anvendes til målgruppen på voksenområdet, primært er belig-

gende inden for regionen. Således anvendes to Region Midt tilbud, tre midtjyske kommunale tilbud samt 

et fondsbaseret tilbud, som er beliggende i region Nordjylland. Indberetninger viser at Holmstrupgård, 

Skiftesporet – Horisont og Sønderparken er de hyppigst anvendte tilbud til voksne med en svær spise-

forstyrrelse og behov for en højt specialiseret social rehabilitering på tværs af de 19 midtjyske kommu-

ner. 

De to ovenstående lister af tilbud, viser endvidere at der er sammenfald i forhold til kommunernes an-

vendelse af tilbuddene Holmstrupgård, Skiftesporet - Horisont og Bakkely til både børn og unge samt 

voksenmålgruppen. Dette er medvirkende til at understøtte helhedsorienteringen og gode overgange i 

forløbet. 

Det er væsentligt at understrege at de kommuner, der har angivet, at de ikke har en tilstrækkelig stor 

målgruppe med svære spiseforstyrrelser til at kunne etablere højt specialiserede rehabiliteringsindsat-

ser i eget regi, tilkendegiver at de, når behovet opstår, tilkøber relevante indsatser hos de aktører, der 

har højt specialiserede rehabiliteringsindsatser i deres tilbudsvifte. 

 

2.2. Beskrivelse af tilbuddene 

Holmstrupgård 
Holmstrupgård er et af de mest benyttede tilbud til borgere med en svær spiseforstyrrelse og behov for 

en højt specialiseret social rehabilitering i region Midtjylland. Tilbuddet er en selvejende institution, 

som er en del af Jysk Børneforsorg/Fredehjem og driftes af Region Midt. Tilbuddets juridiske grundlag 

hviler på SEL § 66 stk. 1, nr. 6 og § 107. Målgruppen er normaltbegavede unge (14 – 18 år samt 18 – 30 

år) med forskellige psykiatriske, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en forudsige-

lig og struktureret hverdag, herunder bl.a. skizofreni, OCD og spiseforstyrrelser. Holmstrupgård har i alt 

Holmstrupgård, Region Midt, SEL §§ 85/107

Windsor, Aarhus Kommune, SEL § 107

Sønderparken, Region Midt, SEL §§ 107/108

Skiftesporet - Horisont, Herning Kommune, SEL §§ 85, 102, 104, 107

Bakkely, Bakkelyfonden, SEL § 107

Harebakken, Favrskov Kommune, SEL §§ 85, 107
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60 pladser fordelt på 48 døgninstitutionspladser (§ 66 stk. 1, nr. 6) og 12 midlertidige botilbud (§107) 

Heraf blev 2,9 helårspladser2 benyttet til unge med en svær spiseforstyrrelse i 2014, hvor det i 2015 var 

5,3 helårspladser. Ud af det samlede antal helårspladser blev 8,2 helårspladser benyttet i 2014 og 2015 

til voksne med en svær spiseforstyrrelse. Det forventes at det samme antal helårspladser som i 2015, 

også benyttes i 2016 og 2017 både for unge og voksne. Indsatserne inkluderer bl.a. netværksinterven-

tion, måltidsstøtte, genoptræning, familieintervention og træning af dagligdags-, psykologiske- og soci-

ale kompetencer. Derudover har tilbuddet en intern skole og værksted samt udslusningsboliger. Holms-

trupgård leverer endvidere indsatser som led i en matrikelløs indsats f.eks. i form af netværksinterven-

tion og træning af dagligdags-, psykologiske- og sociale kompetencer. Indsatserne leveres af miljøtera-

peutisk uddannet personale, psykologer og lærere, som alle har solid erfaring med målgruppen og viden 

om relevante indsatser. Diætistkompetencer indhentes fra Center for Spiseforstyrrelser.  

Skiftesporet – Horisont 
Skiftesporet - Horisont er et kommunalt tilbud, beliggende i Herning Kommune, som anvendes til unge, 

fra 15 år og opefter, med spiseforstyrrelser og andre sindslidelser. Tilbuddet har således fået en alders-

mæssig dispensation fra Socialtilsynet. Tilbuddets juridiske grundlag hviler på SEL §§ 85, 102, 104 og 

107. Tilbuddet har 14 pladser på døgntilbud, hvor af 2 – 4 er henvendt til borgere med spiseforstyrrelser 

og 24 pladser på dagtilbuddet, hvor af 2 – 6 af pladserne er forbeholdt borgere med spiseforstyrrelser 

samt 9 bostøtte pladser, hvor af de 7 er henvendt til borgere med spiseforstyrrelser. Derudover består 

tilbuddet også af Horisont, som er et ambulant tilbud (§ 102) med 20 årspladser til borgere med spise-

forstyrrelser. Heraf blev der til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse benyttet 4 og 5 helårspladser 

i hhv. 2014 og 2015. Det forventes af der i 2016 og 2017 anvendes 6 helårspladser til børn og unge med 

en svær spiseforstyrrelse. På samme vis blev der til voksne med en svær spiseforstyrrelse benyttet 9 og 

10 helårspladser i hhv. 2014 og 2015. Det forventes at der i 2016 og 2017 benyttes 10 helårspladser til 

målgruppen for indeværende Centrale Udmelding. Indsatserne inkluderer bl.a. netværksintervention, 

måltidsstøtte samt træning af dagligdags, - psykologiske, - og sociale kompetencer. Alle Skiftesporets – 

Horisonts tilbud har fokus på og er rettet mod uddannelse og/eller beskæftigelse, hvilket sker i samar-

bejde med beskæftigelsesområdet eller skolesystemet. Indsatserne leveres af ergoterapeuter, sygeple-

jersker, pædagoger, psykolog og musikterapeut, der alle har specialviden om spiseforstyrrelser og med 

supervision. Tilbuddet leverer både matrikelløse indsatser og er VISO-leverandør. 

Bakkely  
Bakkely er et fondsejet botilbud driftet af Morsø Kommune. Tilbuddet tilbyder i alt 7 pladser fordelt på 

3 SEL § 66, stk. 1, nr. 5 pladser og 4 SEL § 107 pladser, som er målrettet unge personer i alderen 16 – 

26 år med psykiske og sociale problemer. Ud af det samlede antal pladser blev i alt 6 helårspladser an-

vendt til unge under 18 år med en svær spiseforstyrrelse i 2014 og i alt 5 helårspladser til unge under 

18 år med en svær spiseforstyrrelse i 2015. Tilsvarende blev der i 2014 benyttet 1 helårsplads til bor-

gere på 18 år eller derover med en svær spisespiseforstyrrelse, hvor det i 2015 var 2 helårspladser til 

borgere på 18 år eller derover. For 2016 og 2017 forventes antallet af helårspladser, der anvendes af 

unge under 18 år at ligge på 2, hvor det for borgere på 18 år eller derover forventes at ligge på 4 i både 

2016 og 2017. Personalet, som består af Sosu assistenter, pædagoger, ergoterapeuter, diætist samt 

psykoterapeuter, og ledere er specialuddannet bl.a. inden for miljøterapi og psykoterapeutiske samta-

                                                           
2 Antallet af helårspladser er angivet på følgende måde: Hvis to personer har benyttet tilbuddet i hhv. 140 og 365 dage i 2014 er antallet af helårs-
pladser: (140 + 365) / 365 = 1,4. 
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ler og har i indsatsen særligt fokus på det psykologiske traume, der ligger til grund for spiseforstyrrel-

sen. Personalet er endvidere uddannet i KOK, som er en specialuddannelse i opsporing og behandling 

af spiseforstyrrelser. Indsatsen, der gives i botilbuddet, er målrettet den enkeltes behov og ønsker. 

Derudover arbejdes der meget med den unges accept af at være på tilbuddet og deltage i/opretholde 

f.eks. uddannelse og fritidsliv. 

Sønderparken 
Botilbuddet Sønderparken er et Region Midt tilbud målrettet yngre borgere med psykiatriske lidelser – 

herunder spiseforstyrrelser fra 18 år og opefter. Tilbuddets juridiske grundlag hviler på SEL §§ 104 og 

107 og udbyder i alt 32 pladser. I 2014 blev 4,2 helårspladser benyttet til voksne med en svær spisefor-

styrrelse og i 2015 blev 5,7 helårspladser benyttet af voksne med en svær spiseforstyrrelse. Dette for-

ventes at stige til 7 og 9 i hhv. 2016 og 2017. Personalet består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinisk 

diætist, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, musikterapeut og sygeplejersker, som alle har en 

specialiseret viden om spiseforstyrrelser og erfaring med målgruppen. Der arbejdes bl.a. fortløbende 

med borgerens motivation, netværksinddragelse, måltidsstøtte, træning af psykologiske og sociale kom-

petencer og en beskæftigelses- eller uddannelsesrettet indsats f.eks. igennem en mentorordning. Bor-

gerens progression dokumenteres og reguleres løbende ud fra den enkelte borgeres mål for forløbet. 

Windsor 
Botilbuddet Windsor er et kommunalt tilbud, der driftes efter SEL § 107 af Aarhus Kommune. Tilbuddet 

er henvendt til voksne borgere med svære psykiske og sociale vanskeligheder og udbyder i alt 15 plad-

ser. I 2014 og 2015 blev i alt 6 helårspladser benyttet til voksne borgere med en svær spiseforstyrrelse, 

hvilket forventes at stige til 6-7 i 2016 og 2017. Windsor tilbyder bl.a. netværksintervention, måltid-

støtte, beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats samt træning af dagligdags-, psykologiske og soci-

ale kompetencer, som leveres af personale med solid viden om og erfaring med spiseforstyrrelser. Wind-

sor er i gang med et specialtilrettelagt uddannelsesforløb ift. arbejdet med borgere med spiseforstyrrel-

ser. Derudover planlægger tilbuddet at udvikle ift. brugen af de fysiske rammer med henblik på at skabe 

et rum med mere ro, for de borgere med den største udfordring omkring måltidet.  

Harebakken 
Det socialpsykiatriske botilbud Harebakken er et kommunalt tilbud beliggende i Favrskov Kommune. 

Tilbuddet er for nyligt blevet godkendt som et højt specialiseret tilbud til borgere med spiseforstyrrelser 

af Socialtilsyn Midt. Harebakken har 17 SEL § 85 pladser og 3 SEL § 107 pladser målrettet voksne bor-

gere med svære spiseforstyrrelser, skizofreni, personlighedsforstyrrelser m.m. I 2014 blev 0,24 helårs-

pladser benyttet af voksne borgere med en svær spiseforstyrrelse, hvor det i 2015 var 1,74 helårsplad-

ser. Det forventes at stige til 1 – 2 helårspladser forbeholdt voksne borgere med en svær spiseforstyr-

relse. Tilbuddet tilbyder netværksintervention, måltidsstøtte, fritidsaktiviteter, beskæftigelses – eller 

uddannelsesrettet støtte. Harebakken har endvidere et udgående specialteam, som alt efter behov til-

rettelægger individuelle forløb indeholdende indsatser så som måltidsstøtte til borgere under 18 år, 

kognitive samtaler og ressourceforløb bestilt af Jobcentret. Indsatserne leveres bl.a. af psykomotorisk-

uddannede terapeuter, psykolog, tegne- og musikterapeut, sygeplejersker m.m., som alle har specialvi-

den og erfaring med målgruppen. 

Alle tilbuddene har fokus på at sikre kompetenceudvikling f.eks. i form af deltagelse i konferencer nati-

onale såvel som internationale, resultatdokumentation, facilitering af udviklingsdage, studiegrupper og 

efteruddannelse bl.a. inden for ID Life Coaching. Desuden har tilbuddene fokus på at anvende nyeste 
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viden og anbefalinger for området. Tilbuddene har endvidere et tæt samarbejde med Center for Spise-

forstyrrelser og praktiserende læge omkring vejning, blodprøver m.m. samt andre relevante aktører, 

der er med til at sikre en sammenhængende og koordineret indsats. Som det fremgår af ovenstående 

beskrivelser af tilbuddene, har flertallet af tilbuddene en forventning om at øge antallet af helårspladser 

til borgere med en svær spiseforstyrrelse og behov for en højt specialiseret social rehabilitering, hvilket 

harmonerer med den stigning i antallet af borgere med en svær spiseforstyrrelse, som de midtjyske 

kommuner aktuelt oplever. 

 

2.3. Kommunernes anvendelse af matrikelløse indsatser 
Når man taler om højt specialiseret rehabilitering for borgere med en svær spiseforstyrrelse, er det en 

væsentlig pointe, at rehabiliteringen ikke nødvendigvis er ensbetydende med et samlet tilbud afgrænset 

til én fysisk adresse. Siden strukturreformen i 2007, hvor myndigheds- og finansieringsansvaret for de 

specialiserede tilbud entydigt blev placeret i kommunerne, er der sket en udvikling mod i højere grad at 

iværksætte højt specialiseret rehabilitering med udgangspunkt i borgerens eget hjem, når borgerens 

funktionsniveau har muliggjort dette. Baggrunden for udviklingen har været og er stadig et ønske om at 

tilbyde rehabilitering i borgerens nærmiljø med fokus på ”det hele liv” og mestring af eget liv.   

 

Foruden de matrikelbundne tilbud, som fremgår af tabel 2 og 3, anvender en mindre del af de midtjyske 

kommuner såkaldte matrikelløse indsatser til børn og unge, hvor flertallet af de midtjyske kommuner 

anvender matrikelløse indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse. Det vil sige, at den højt spe-

cialiserede rehabilitering foregår gennem et multidisciplinært team, der sammensættes fra sag til sag, 

og som møder borgeren i vedkommendes nærmiljø. 

 

I indberetningerne fra de midtjyske kommuner fremgår det, at 5 ud af 19 kommuner anvender matri-

kelløse indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse. 12 ud af 19 kommuner oplyser, at det 

enten ikke har været relevant at anvende matrikelløse indsatser eller at målgruppen i den pågældende 

kommune er så lille, at kommunen køber de højt specialiserede indsatser i andre kommuner. 2 af kom-

munerne har ikke besvaret spørgsmålet. En matrikelløs indsats for børn og unge indbefatter typisk net-

værksintervention, måltidsstøtte, træning af dagligdags, sociale og psykologiske kompetencer, familie-

intervention og skolerettet indsats. Indsatsen gives primært af pædagogisk uddannet personale, social-

rådgivere, ergoterapeuter, sygeplejersker og SKP – uddannede medarbejde med særlig viden om spise-

forstyrrelser. Den matrikelløse rehabilitering foregår enten i borgerens eget hjem eller som et ambulant 

tilbud forankret i kommunernes egne socialpsykiatriske tilbud og /eller udgår fra et højt specialiseret 

tilbud som det f.eks. ses med Skiftesporet –Horisont jf. nedenstående eksempel fra Herning Kommune. 

Den matrikelløse indsats kan endvidere kombineres med kontrol m.m. hos egen læge. Derudover sam-

arbejdes der med Center for Spiseforstyrrelser med henblik på at optimere indsatsen igennem sparring 

og faglige input omkring indsatsen.  Alt efter behovet koordineres og justeres den matrikelløse indsats 

typisk af en sagsbehandler i Børn og Unge forvaltningen, der sammen med en række andre relevante 

fagpersoner, tilrettelægger den individuelle indsats ud fra barnets/den unges konkrete behov, mål og 

ressourcer.  
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Et eksempel på en matrikelløs rehabilitering over for børn og unge med en svær spiseforstyrrelse findes 

i Herning Kommune. Her vil barnet/den unge, alt efter behov og ønsker, modtage støtte til spisning og 

hjælp til dagligdagsfunktioner så som at få struktur på dagen, guiding ift. motion, skole og fritidsliv, m.m. 

samt indgå i et Horisontforløb, der omfatter familie/netværkssamtaler og evt. et gruppeforløb. Fami-

lie/netværkssamtalerne foregår med en hyppighed på ca. hver tredje uge og omfatter forældre, sø-

skende, bedsteforældre og andre der er tæt på barnet/den unge. Netværkssamtalerne foregår ud fra en 

Åben dialog ramme, hvilket bl.a. betyder at samtalerne er uden dagsorden og at der er en netværksmø-

deleder, der interviewer med henblik på at være undersøgende og udfoldende ift. de udsagn og temaer, 

der kommer op i samtalen. Håbet er gennem samtalen og det at lytte til hinanden, at dialogen kan få 

plads og udvide den gensidige forståelse for hinanden og sammen finde nye/andre veje til håndtering 

af udfordringerne. Videre indeholder samtalerne også en refleksionsproces hvor netværksmødelederen 

sammen med den individuelle samtalepartner (det er altid to forskellige og der er altid som minimum 

to medarbejdere tilknyttet hvert forløb) taler sammen om hvad de har hørt og hvad der i samtalen har 

berørt dem. De individuelle samtaler, der er ca. én gang om ugen kan handle om bearbejdning af det der 

sker på netværksmøderne, men primært om den unges selvforståelse. Parallelt med ovennævnte ind-

satser etableres, alt efter behov, samarbejde med barnet/den unges praktiserende læge omkring vej-

ning, blodprøver m.m. 

 

I indberetningerne fra de midtjyske kommuner fremgår det, at 13 ud af 19 kommuner anvender matri-

kelløse indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse. 5 ud af 19 kommuner oplyser, at det enten 

ikke har været relevant at anvende matrikelløse indsatser eller at målgruppen i den pågældende kom-

mune er så lille, at kommunen køber de højt specialiserede indsatser i andre kommuner. 1 kommune 

har ikke besvaret spørgsmålet. En matrikelløs indsats for den voksne del af målgruppen er typisk ken-

detegnet ved at sammensætte et udvalg af netværksintervention, måltidsstøtte, træning af dagligdags, 

sociale og psykologiske kompetencer, beskæftigelses – og uddannelsesrettet indsats og familieinterven-

tion alt efter borgerens behov, mål og ressourcer. Indsatsen kan suppleres med kontrol hos egen læge. 

Derudover samarbejdes der med Center for Spiseforstyrrelser med henblik på at optimere indsatsen 

igennem sparring og faglige input omkring indsatsen. Indsatserne leveres af fagpersonale med erfaring 

med målgruppen og viden om spiseforstyrrelse f.eks. social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, 

fysioterapeuter og sygeplejersker. Den matrikelløse rehabilitering foregår enten i borgerens eget hjem 

eller som et ambulant tilbud forankret i kommunernes egne socialpsykiatriske tilbud og/eller udgår fra 

et højt specialiseret tilbud. Alt efter behovet koordineres og justeres den matrikelløse indsats oftest af 

en sagsbehandler, der sammen med en række andre relevante fagpersoner, tilrettelægger den individu-

elle indsats ud fra borgerens konkrete behov, mål og ressourcer. 

 

Et konkret eksempel på en matrikelløs rehabilitering over for voksne med en svær spiseforstyrrelse 

findes i Struer Kommune. I samråd med borgeren tilbydes der to psykologsamtaler to gange ugentligt 

hos Horisont samt individuelle samtaler til nærmeste pårørende. Borgeren transporteres af pædagog 

fra socialpsykiatrien til behandlingen, således at der under transporten er mulighed for en snak, og hvor 

relationen alene har betydning for borgerens motivation til at indgå i behandlingen. En gang om måne-

den er der en fælles behandlingstid med Horisont, borger og nærmeste pårørende. Der tilbydes endvi-

dere NADA – behandling i socialpsykiatrien. Der er endvidere tilknyttet støtte i eget hjem, hvor der drøf-

tes struktur, fastholdelse i forhold til behandling, praktik, uddannelse samt en snak om de løbende ud-

fordringer, der i familien. 
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Indsatsen er tilrettelagt ud fra den enkelte borgers aktuelle behov, mål, ressourcer og faser i forløbet, 

hvorfor der vil være variationer i hvilke indsatser der trækkes ind i den matrikelløse indsats. Det poin-

teres endvidere, at fokus på den nyeste forskning og metoder også er centralt for de matrikelløse reha-

biliteringsindsatser. Et flertal af kommunerne understreger, at opgaven i kommunerne typisk er at have 

fokus på de psykosociale problematikker, da en spiseforstyrrelse ofte er et symptom på nogle langt mere 

grundlæggende udfordringer. Derfor er hovedfokus for kommunerne, at være undersøgende i forhold 

til årsagen til borgerens udfordringer. Dette udfoldes yderligere i afsnit 3.1. 

 

 

2.4. Samarbejdsaftaler  
Kommunernes indberetninger viser, at flertallet af de midtjyske kommuner ikke har formaliserede sam-

arbejdsaftaler om højt specialiserede tilbud målrettet børn og unge eller voksne med en svær spisefor-

styrrelse. Formaliserede samarbejdsaftaler forstås som aftaler, der ikke vedrører konkrete, individuelle 

aftaler i forhold til specifikke borgere. Formelle samarbejdsaftaler ses i denne sammenhæng således 

som generelle aftaler så som abonnementsaftaler eller samarbejder, hvor kommunerne forpligter sig på 

at anvende bestemte tilbud. Årsagen til at langt de fleste af de 19 midtjyske kommuner ikke oplever et 

behov for formaliserede samarbejdsaftaler, skal findes i at målgruppen er meget lille. Ved at indgå ek-

sempelvis abonnementsaftaler, forpligter kommunerne sig økonomisk i forhold til at købe pladser til en 

målgruppe, de sjældent møder i den enkelte kommune. For flertallet af kommunerne, er det derfor mest 

hensigtsmæssigt at tilkøbe de enkelte ydelser, når behovet er der. For flertallet af de kommuner, der 

angiver at de har andre formelle samarbejdsaftaler end ovenstående definition, er disse målrettet vok-

senområdet og er indgået imellem følgende aktører: 

Øvrige formelle samarbejdsaftaler for både børn og unge samt voksenområdet: 

 Center for Spiseforstyrrelser (CfS) i hhv. Herning og Risskov, Region Midt 

o Center for Spiseforstyrrelser er en specialafdeling, der arbejder med børn, unge og 

voksne med en spiseforstyrrelse og er beliggende i Herning og Risskov. Behandlingen 

foregår primært ambulant i Herning og Risskov. I Risskov er afsnittet dog også omfattet 

af dag – og døgnbehandling. Kommunerne samarbejder med CfS i forhold til ind- og ud-

skrivningen til/fra behandlingspsykiatrien – herunder omkring tæt koordinering af det 

videre forløb.  

 

Øvrige formelle samarbejdsaftaler på voksenområdet: 

 Herning og Holstebro Kommuner har etableret et formaliseret samarbejde ved Skiftesporet -

Horisont i Herning Kommune. Med udgangspunkt i Skiftesporets- Horisonts specialkompeten-

cer, etableres et tværkommunalt team med medarbejdere både fra Herning og Holstebro kom-

muner til at håndtere de to kommuners indsatser på området for spiseforstyrrelse.  

 

 

 Aarhus Kommune arbejder ud fra Den Cirkulære Samarbejdsmodel, som er en tværsektoriel 

samarbejdsaftale, der indebærer et kommunalt/regionalt fællesskab i tilrettelæggelsen af sam-

arbejdet med de pårørende og omkring indsatsen for bl.a. borgere, der lider af en svær spisefor-

styrrelse. Samarbejdsmodellen indebærer endvidere fokus på offensiv og synlig ledelse samt 
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fælles supervision af medarbejdere. Formålet med Den Cirkulære Samarbejdsmodel er under-

støtte et velfungerende kommunalt/regionalt samarbejde omkring mennesker, der lider af en 

personlighedsforstyrrelse i kombination med svær selvskadende adfærd. 

 

Øvrige formelle samarbejdsaftaler på børn- og ungeområdet: 

 Herning Kommune har et formelt samarbejde med Holmstrupgård, Region Midt omkring fælles 

indsatser i forhold til børn og unge med svære spiseforstyrrelser, som ikke skal indlægges. Sam-

arbejdet handler om et sammenhængende, intensivt ambulant forløb med gruppesamtaler for 

borgere, samt netværks/familiesamtaler og flere familieindsatser.  

 

Foruden samarbejdsaftaler indgået mellem enkelte kommuner og tilbud er alle kommunerne underlagt 

Sundhedsaftalen 2015 – 2018 vedrørende børn og unge samt voksne med psykisk sygdom. Derudover 

viser indberetningerne, at flertallet at kommunerne har et godt samarbejde med Landsforeningen Mod 

Spiseforstyrrelse og Selvskade bl.a. i forhold til faglig rådgivning og kompetenceudvikling. Flere kom-

muner indberetter endvidere om et øget fokus på overgangen fra børn og unge til voksenområdet, hvor 

der arbejdes på en tæt koordination, videndeling og samskabelse af tilbud til unge, der forventes at have 

behov for et tilbud efter det 18. år. Det generelle billede viser at kommunerne har fokus på opsporing af 

borgere med spiseforstyrrelse samt udvikling og koordinering af tilbud til målgruppen. Et eksempel 

herpå er Favrskov Kommune, der har nedsat og iværksat en udviklingsgruppe i forhold til børn og unge 

med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. Udviklingen foregår på tværs og i samarbejde mellem 

folkeskolerne, sundhedsplejen samt området for Børn og Skole. Et andet eksempel er Aarhus Kommune, 

der deltager i projektet ”Tværfagligt Udadgående Team”, som er forankret ved Center for Spiseforstyr-

relser og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital. Formålet med projektet er at begrænse graden af so-

cial isolation, fravær fra skole/uddannelse og hjemmeliv samt at mindske generel funktionsnedsættelse 

hos børn og unge med svære spiseforstyrrelser. Derudover er formålet at forebygge antallet af indlæg-

gelser samt at forkorte indlæggelsestiden for målgruppen.  

  

3. Opmærksomhedspunkter på området  
Indberetningerne fra de midtjyske kommuner viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der 

er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær 

spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver at de oplever udfordringer 

med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og 

unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette gælder både i forhold til udbud 

af antal pladser og udbud af indsatser i forhold til indhold og faglighed. I afsnit 2.2 fremgår det, at flere 

af de højt specialiserede tilbud i region Midtjylland er opmærksomme på den stigning af borgere med 

en svær spiseforstyrrelse, der aktuelt opleves i de midtjyske kommuner, idet flere af tilbuddene forven-

ter en øget anvendelse af antallet af helårspladser til målgruppen. 

I kommunerens indberetninger optræder der en række opmærksomhedspunkter i forhold til fortsat, at 

sikre det nødvendige udbud af højt specialiserede indsatser til børn, unge og voksne med en svær spi-

seforstyrrelse i de midtjyske kommuner. Opmærksomhedspunkterne er alle forbundet med en vis 
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tyngde forstået på den måde, at minimum 3-4 kommuner har beskrevet dem i indberetningerne. Der-

udover tages der højde for kommunens størrelse. Således vil et givent opmærksomhedspunkt i de større 

midtjyske kommuner ligeledes være at finde i nedenstående afsnit. Det skærpes, at nedenstående op-

mærksomhedspunkter er tæt forbundet og dermed med fordel kan fokuseres på og arbejdes med ud fra 

en helhedsbetragtning. 

DASSOS (Den Administrative Styregruppe på Social- og Specialundervisningsområdet) vil fremadrettet, 

i regi af det tværkommunale/regionale samarbejdet om rammeaftalen jf. afsnit 4, rette opmærksomhed 

mod de opmærksomhedspunkter en række kommuner beskriver – ikke mindst i forhold til at klarlægge 

dybden heraf. I første omgang har DASSOS i samarbejde med KOSU (Den Kommunale Styregruppe på 

Sundhedsområdet) og Region Midt samt, hvis muligt, PLO, nedsat en fælles styregruppe, hvori neden-

stående opmærksomhedspunkter forankres3. Styregruppens opgave er at se på relevante løsningsmo-

deller for fortsat at styrke indsatsen over for borgere med en svær spiseforstyrrelse og behov for en højt 

specialiseret rehabiliterende indsats. Dette udfoldes i afsnit 4. 

3.1. Mangel på fælles perspektiv mellem kommunerne og Regionen 

De Midtjyske Kommuner oplever det som et centralt opmærksomhedspunkt, at der arbejdes under for-

skellige vilkår og dermed forskellige holdninger til indsatsen mellem behandlingspsykiatrien og den 

kommunale psykiatri. Der mangler således en gensidig forståelse af hinandens vilkår og de muligheder 

disse giver i forhold til indsatserne. Flere af de midtjyske kommuner oplever det som problematisk at 

behandlingen i behandlingspsykiatrien hovedsageligt udføres ud fra et sundhedsperspektiv, hvor det 

primære mål er at øge vægten. Kommunerne arbejder i højere grad ud fra en helhedsorienteret, kognitiv 

og rehabiliterende tankegang.  Ifølge de midtjyske kommuner bør der i tilrettelæggelsen af indsatsen 

fokuseres på, at spiseforstyrrelsen er et symptom på langt mere grundlæggende udfordringer som f.eks. 

en dysfunktionel familie. Med andre ord, bør der kigges mere på selve årsagen til spiseforstyrrelsen og 

på baggrund af denne, behandle borgeren ud fra en helhedsorienteret tilgang. Arbejdes der ikke ud fra 

en helhedsorientering, er der højere risiko for at få tilbagefald eller en yderligere forværring af lidelsen. 

De midtjyske kommuner ønsker at gå i dialog med Regionen omkring en fælles forståelse, af hvordan 

indsatsen for spiseforstyrrede borgere i højere grad kan gives, således at der skabes en bedre sammen-

hæng imellem de enkelte faser i forløbet.  

 

3.2. Vanskeligt at koordinere indsatser rettidigt og i sammenhæng med andre tilbud 

Et andet opmærksomhedspunkt, som flere kommuner nævner, handler om koordineringen af forskel-

lige indsatser på tværs af både kommuner og region og internt i kommunen samt med praktiserende 

læge. Flere kommuner oplever det som vanskeligt at få koordineret indsatsen på tværs af tilbud og på 

det rette tidpunkt med henblik på en helhedsorienteret indsats. Dette gør sig gældende i forhold til ko-

ordineringen med behandlingspsykiatrien, da denne til tider opleves at være så stramt tilrettelagt, at 

borgeren kan have svært ved at gøre brug af behandlingstilbuddet, samtidig med at borgeren følger 

andet forløb f.eks. i forhold til uddannelse/beskæftigelse. Derudover oplever en række kommuner det 

som vanskeligt at sætte ind med den rette indsats rettidigt, da inddragelse af kommunen ofte ikke sker 

tidsnok i forhold til at sætte ind med bedste indsats og før end spiseforstyrrelsen bliver så svær, at der 

ikke længere er tale om muligheden for en tidlig indsats. Ifølge de midtjyske kommuner kan der med 

                                                           
3 Den fælles styregruppe er i skrivende stund ved at etablere et samarbejde med PLO. 
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fordel arbejdes målrettet med at øge samarbejdet på tværs af sektorer jf. punkt 3.1 og med inddragelse 

af relevante aktører til opsporing af risikogruppen – herunder praktiserende læge og sundhedsplejer-

sker. 

3.3. For tidlig udskrivning  

Flere kommuner peger på, at der sker en for tidlig udskrivning fra behandlingspsykiatrien bl.a. på grund 

af mangel på sengepladser. Kommunerne oplever således at en øget tilgang af borgere inden for mål-

gruppen øger flowet i behandlingspsykiatrien på en uhensigtsmæssig måde. Dette resulterer i at ansva-

ret lægges over på den socialt rehabiliterende indsats i kommunerne, før end borgeren burde have haft 

afsluttet behandlingsindsatsen. Som konsekvens heraf opleves borgeren at være meget lavt vægtig i mø-

det med kommunen og som oftest ikke i stand til at indgå i en social og rehabiliterende indsats gennem 

kommunen. En tidlig udskrivning gør det ikke blot vanskeligt for kommunerne at sætte ind med den 

rette indsats, det kan også resulterer i at borgeren fravælger kommunernes socialt rehabiliterende ind-

satser og ender med en genindlæggelse eller forværring af sin spiseforstyrrelse. På baggrund af de 19 

midtjyske kommuners indberetninger anbefales det, at der arbejdes mere målrettet med at sikre gode 

overgange fra behandlingspsykiatrien til kommunernes rehabiliteringsindsatser, og dermed øge antal-

let af gode rehabiliteringsforløb for borgere med svære spiseforstyrrelser. Der peges endvidere på jf. 

punkt 3.2, at der med god effekt kan arbejdes målrettet på at styrke en tidlig indsats bl.a. på uddannel-

sesinstitutionerne og skolerne. 

3.4. Sikring af tilstrækkelige faglige kompetencer 

De midtjyske kommuner oplever det som et opmærksomhedspunkt, at sikre og fastholde de fornødne 

kompetencer i forhold til borgere med en svær spiseforstyrrelse på et højt specialiseret niveau. Den 

primære årsag skal findes i den relativt lille målgruppe, hvilket gør det vanskeligt for flertallet af de 

midtjyske kommuner, at tilegne sig erfaringer med målgruppen samt at etablere bæredygtige tilbud i 

eget regi, der kan efterleve kravene til et højt specialiseret tilbud. Flere kommuner arbejder dog med 

kompetenceudvikling af medarbejdere og indholdet i tilbuddene, med henblik på at sikre en faglig høj 

indsats til målgruppen. Et eksempel herpå er Windsor jf. afsnit 2.2, som har fået bevilget midler til gen-

nemførelse af et lærings- og udviklingsforløb i forhold til spiseforstyrrelse i 2016 til den samlede med-

arbejdergruppe. De midtjyske kommuner skærper at der fortsat er brug for øget fokus på videndeling, 

kompetenceudvikling og optimal fælles ressourceudnyttelse på tværs af kommuner, tilbud og sektorer. 

 

4. Tilrettelæggelse og koordinering af de højt specialiserede tilbud til 

målgruppen 
Besvarelsen af spørgsmålet vedr. tilrettelæggelse og koordinering af de højt specialiserede tilbud til 

målgruppen bygger i modsætning til den øvrige analyse både på de kommunale indberetninger og en 

fælles drøftelse og tilbagemelding på tværs af kommunerne. Spørgsmålet er således først behandlet i 

indberetningsskemaet, dernæst i følgegruppen samt Myndighedsnetværket i de 19 midtjyske kommu-

ner og afslutningsvist i socialdirektørkredsen – DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og 

Specialundervisningsområdet).  

Indberetningerne viser generelt at de midtjyske kommuner har et fokus på at udvikle de tilbud og ind-

satser, der allerede er etableret med henblik på at sikre et fagligt højt niveau og fastholdelse af de eksi-

sterende vidensmiljøer. Kommunernes indberetninger viser endvidere at flertallet af de 19 midtjyske 
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kommuner ikke har planer om at igangsætte nye tiltag (tilbud, indsatser eller lign.) eller at etablere nye 

tilbud/lukke eksisterende til børn og unge samt voksne med en svær spiseforstyrrelse. Årsagen til dette 

skyldes hovedsagligt den meget lille målgruppe, der gør det vanskeligt at sikre en bæredygtig drift i de 

enkelte kommuner. Indberetningerne viser at et par kommuner, de seneste år, har arbejdet på at etab-

lere tilbud til målgruppen for spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd. Et eksempel herpå er Silkeborg 

Kommune, der har igangsat etableringen af et tilbud, der tilbyder børn, unge og voksne med en spise-

forstyrrelse rehabilitering. Et andet eksempel er Favrskov Kommune, der af Socialtilsyn Midt, har fået 

godkendt Harebakken som et højt specialiseret tilbud til borgere med spiseforstyrrelser jf. afsnit 2.2  

Med henblik på at forankre de i afsnit 3 beskrevne opmærksomhedspunkter, nedsættes en fælles styre-

gruppe i regi af DASSOS og KOSU (Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet), som sammen-

sættes på tværs af kommunale og regionale repræsentanter samt, hvis muligt, PLO. Det overordnede 

formål med styregruppen er at udarbejde en række løsningsmodeller, der kan understøtte og styrke den 

samlede indsats for gruppen af borgere, der lider af en svær spiseforstyrrelse og har behov for en højt 

specialiseret social rehabilitering, med særligt fokus på ovenstående opmærksomhedspunkter. Styre-

gruppen vil således have fokus på at styrke samarbejdet med behandlingspsykiatrien både ift. at få en 

fælles forståelse for hinandens rammer og indsatser, en styrket, koordineret og sammenhængende ind-

sats og ift. at se på hvordan den tilgang af borgere med en svær spiseforstyrrelse, som de midtjyske 

kommuner aktuelt oplever, håndteres bedst muligt – herunder de afledte konsekvenser, så som for tidlig 

udskrivning. Endvidere vil styregruppen arbejde på at styrke det fælleskommunale/regionale samar-

bejde med henblik på at fortsætte den kompetenceudvikling, der i øjeblikket etableres på tværs af tilbud 

og kommuner, der har en solid viden om og erfaring med målgruppen. Styregruppen vil derudover have 

fokus på at etablere en styrket forebyggende indsats – herunder mulighed for tidlig opsporing bl.a. i 

samarbejde med PLO og relevante uddannelsesinstitutioner.  

Myndighedsnetværket og Chefnetværket på børn og ungeområdet på tværs af de midtjyske kommuner 

og Regionen vil fungerer som et rådgivende organ for styregruppen. DASSOS vil endvidere, i regi af ram-

meaftale 2017, følge op på opmærksomhedspunkterne samt de fortsatte udviklingstendenser på områ-

det og for målgruppen. 
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Bilag 5. Organisering på det specialiserede socialområde
Bilag 6. Udtræk fra Tilbudsportalen, samlet overblik over tilbud i den midtjyske region
Bilag 7. Central Udmelding vedr. borgere med svære spiseforstyrrelser. 

Styringsaftale 2017 omfatter følgende bilag: 
Bilag 1. Tilbudsviften – oversigt over alle tilbud omfattet af rammeaftalen inklusiv 
takster og nøgleoplysninger (pr. januar 2017)
Bilag 2. Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller samt 
abonnementsordninger.
Bilag 3. Oversigt over antal pladser omfattet af rammeaftalen, fordelt på målgruppe 
og driftsherre (pr. januar 2017)

Bilag kan findes på dette link: 
http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017

Rammeaftale 2017 samt bilag kan også hentes på kommunernes og Region 
Midtjyllands hjemmesider. 

http://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2017
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Forord
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet 
overblik over tilbudsviften på det område, som de 20 driftsherre i regionen 
samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe 
overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for 
aftalens område.

Derudover er det formålet med rammeaftalen at: 
 Sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af 

kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de 
rigtige tilbud af høj kvalitet til små målgrupper og målgrupper med 
komplicerede problemer.

 Skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt 
takst- og udgiftsudviklingen.

 Sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og 
målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på 
særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. 

Rammeaftalen er opdelt i henholdsvis en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og 
en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Fristen for indgåelse af 
Udviklingsstrategien og Styringsaftalen – tilsammen Rammeaftale 2017, er den 15. 
oktober 2016.  

Rammeaftalen tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Region Midtjylland 
om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om 
tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med 
repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed 
der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

For borgerne har det gode samarbejde stor betydning. Koordinering af indsatsen er 
medvirkende til at sikre, at der altid er tilbud af høj faglig kvalitet – uanset om det er 
egen kommune, anden kommune eller Region Midtjylland, der driver tilbuddet. 

Samtidig har det stor betydning for kommunerne og Region Midtjylland, at 
koordineringen af tilbudsviften bliver en succes - at der sikres den bedst mulige 
anvendelse af tilbuddene på rammeaftalens område såvel fagligt som økonomisk.

Et årshjul for rammeaftalearbejdet ser i grove træk ud som skitseret herunder: 



5

Juni
KKR – Rammeaftale, 

incl. Central Udmelding

Marts / Maj
DASSOS - Central 

Udmelding

Marts / Maj
DASSOS -

Rammeaftale  
15. oktober

Socialstyrelsen 
Rammeaftale, incl. 
Central Udmelding

November
 - Socialstyrelsen 

Central Udmelding 

1. januar

Maj
Kd.net – 

Rammeaftale, incl. 
Central Udmelding

 

August / Oktober
Byråd og regionsråd
Rammeaftale, incl. 
Central Udmelding 

Januarkonference
- politikere, brugerorg., 
pejlemærker for næste 

års rammeaftale

Det er Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet 
(DASSOS), herunder Forretningsudvalget, som har deltagelse af embedsmænd fra 
kommunerne og Region Midtjylland, der har forberedt arbejdet omkring 
Rammeaftalen inden fremsendelse til Kommunekontaktrådet (KKR) og vedtagelse af 
de 20 driftsherrer. Se bilag 5 for yderligere information om organiseringen på det 
specialiserede socialområde. 
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Sammenfatning 
Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre en åben dialog 
om udviklingen på det specialiserede socialområde.

Aftalen skal dels fungere som et redskab, der sikrer balance i udbud og efterspørgsel 
efter specialiserede sociale tilbud ud fra hensyn til driftssikkerhed, 
forsyningssikkerhed og en rationel økonomi, og dels sikre fleksibilitet og faglig 
udvikling i tilbuddene.

Udviklingsstrategi: 
Fokus- og udviklingsområder
I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab 
en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede 
samarbejde er en øget bevågenhed:

1. Kommunikationsområdet
Kommunikationsområdet dækker indsatser til mennesker med tale-, høre- eller 
synshandicap. Handicappet kan enten være medfødt eller opstået som følge af 
sygdom eller ulykke. I den midtjyske region skal borgere med særlige og komplekse 
kommunikationsbehov fortsat sikres en effektfuld rehabiliteringsindsats af høj kvalitet. 
Forudsætningen for dette er rationel drift og et fagligt og økonomisk bæredygtigt 
kommunikationsområde.

I regi af Rammeaftale 2017 vil de midtjyske kommuner og region afdække eventuelle 
udfordringer på området mere konkret. Første skridt er de kommunale indberetninger 
i forbindelse med udarbejdelse af Rammeaftale 2017, hvor kommunerne særskilt har 
vurderet sammenhængen mellem deres behov for tilbud af denne karakter og 
udbuddet af pladser. Envidere har kommunerne vurderet kompetencer, metoder og 
anvendelsen af velfærdsteknologi.   

2. Voksenhandicapområdet
For at omsætte KKR-målsætningen på Voksenhandicapområdet i praksis, har Den 
Administrative Styregruppe på Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) 
besluttet, at kommuner og region i fællesskab skal udarbejde et rammepapir, der 
tegner et samlet billede af, hvordan parterne sikre en styrket indsats på 
voksenhandicapområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at en 
styrket indsats kan bidrage til dels at skabe bevægelse og fortsat fremdrift i den 
enkelte borgeres sag og dels at indfri et stort fagligt og økonomisk 
udviklingspotentiale på voksenhandicapområdet. Centralt er derfor også en fortsat 
fokus på velfærdsteknologi, metodeanvendelse og- udvikling.

3. Fælles metodeudvikling- og anvendelse
I regi af Rammeaftale 2017 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også 
skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse 
af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de 
opstillede målsætninger. Dermed sikres den bedst mulige ressourceanvendelse samt 
fortsat fokus på en styrket indsats, effektive løsninger og god kvalitet i den sociale 
praksis.



7

DASSOS har besluttet, at der igangsættes et nyt fælles metodeudviklingsprojekt på 
handicapområdet. Projektet fokuserer på ”Udvikling og afprøvning af tværsektorielle 
arbejdsmetoder i støtten til borgere med handicap inspireret af collective impact-
tilgangen”. Hvor det er muligt og relevant skal collective impact-tilgangen suppleres af 
velafprøvede og eksisterende velfærdsteknologiske løsninger. Projektet vil med fordel 
fortsættes og udbygges i 2017, hvis tilbagemeldinger er positive. 

Sammenhæng, kommunernes behov for specialiserede tilbud og udbud
I forbindelse med udarbejdelsen af Rammeaftale 2017 har kommunerne udarbejdet 
en vurdering af den oplevede sammenhæng mellem kommunens behov for 
specialiserede tilbud og det samlede udbud af specialiserede tilbud i 2017. 

Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller 
høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og 
det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel 
voksenområdet som børn- og ungeområdet. 

Flere kommuner noterer en generel øget tilgang til området, borgere med ønsker om 
at bosætte sig i lokalområdet samt kommunernes ønsker om øget selvforsyning af 
botilbud. Det betyder også, at kommunerne har fokus på midlertidige, fleksible og 
mindre omkostningstunge pladser i eget regi, herunder bostøtte og på sigt mindre 
efterspørgsel efter eksterne tilbud.    

Afrapportering på Centrale Udmeldinger fra 2015
Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 
2015 en Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. 

Indberetningerne fra de midtjyske kommuner viser, at kommunerne i vid udstrækning 
oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede 
indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. 
Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng 
mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en 
svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners 
vedkommende, fokus på at håndtere.

Fælles fokus på de sikrede institutioner 
Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste rammeaftaler sat fokus 
på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner. Der er på den 
baggrund gennemført en benchmarkinganalyse blandt samtlige driftsherrer med fokus 
på ressourceforbruget og koblingen heraf til både de socialfaglige indsatser samt 
undervisningsdelen.

Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgå i en 
forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner
2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner.
3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning
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Styringsaftale: 
Udviklings i taksterne
Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

 At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, 
at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

 At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive 
løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved 
sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes 
tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og 
serviceniveau.

 At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen 
på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles 
metodeudvikling og anvendelse. 

 At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes 
med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

 At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. 
driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det 
nuværende niveau på 6,1 %. 

 At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af 
mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i 
orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter 
og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion 
gennem de senere år.

 Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i 
perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af 
taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.

 Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på 
voksen og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen 
skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede 
tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til 
den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). 
(Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot 
de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til 
tjenestemandsopsparing ikke ændres). Det bemærkes at 
udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den 
almindelige pris- og lønregulering.

 I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne 
indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.

 De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er 
ikke omfattet af takstreguleringen.
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Udviklingsstrategi
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Kapitel 1. Indledning
Proceskravene til rammeaftalen er begrænsede, således at det i høj grad er op til 
kommunerne selv at vurdere, hvilke oplysninger der er nødvendige i forbindelse med 
indgåelse af rammeaftalen, herunder hvilke tilbudstyper, temaer eller målgrupper, der 
for et givet år skal være i fokus i Udviklingsstrategien.

I forbindelse med fastlæggelse af Udviklingsstrategien skal kommunalbestyrelserne i 
hver region behandle Socialstyrelsens eventuelle Centrale Udmelding af målgrupper 
eller særlige indsatser på det mest specialiserede socialområde og området for den 
mest specialiserede specialundervisning. Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 er 
udmeldt målgruppen ”borgere med svære spiseforstyrrelser”.    

Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene 
ældreboligområde, kan ministeren senest 1. januar udmelde særlige temaer eller 
tilbud, som skal behandles i rammeaftalen. Som følge af Socialstyrelsen Centrale 
Udmeldinger omkring ovenstående målgrupper, har ministeren valgt ikke at benytte 
sig af muligheden for at udmelde et ministertema i relation til Rammeaftale 2017. 
 
Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattende tilbud og 
skal samtidig også indeholde et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af 
pladser og tilbud. I overensstemmelse med lovgivningen skal de respektive 
kommunalbestyrelser og regionsrådet derfor have en drøftelse af, om udbuddet af og 
behovet for pladser og tilbud i det eller de foregående år har været 
overensstemmende både i forhold til antal pladser og tilbud og i forhold til tilbuddenes 
indhold. 

I den midtjyske region er kommunerne derfor blevet bedt om at vurdere, om de 
oplever sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det 
samlede udbud af specialiserede tilbud til de nævnte målgrupper. Kommunerne er i 
den forbindelse blevet bedt om at tage højde for de tendenser og bevægelser samt 
deres etablering af forebyggende foranstaltninger. 
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Kapitel 2. Hvad er omfattet af rammeaftalen 
Myndighedsansvaret, ansvaret for forsyningen og ansvaret for finansieringen på det 
sociale område er placeret i kommunerne. Det indebærer, at den enkelte 
kommunalbestyrelse har det samlede ansvar for at træffe afgørelser om borgerens 
visitation til tilbud, sikre at der er relevante tilbud til borgerne samt finansiere 
tilbuddene. At kommunerne har forsyningsansvaret, jf. Servicelovens § 4, betyder, at 
de skal sørge for, at der er de nødvendige tilbud efter Serviceloven. Denne forpligtelse 
kan de opfylde ved enten selv at oprette tilbuddene eller samarbejde med regionen, 
andre kommuner eller private leverandører. 

Regionen har leverandøransvar, jf. Servicelovens § 5. Det samme leverandøransvar 
har de kommuner, som overtager tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. 
Leverandøransvaret indebærer en forpligtelse til at stille tilbuddene til rådighed efter 
aftale med kommunerne og drive dem fagligt og økonomisk forsvarligt, herunder 
tilpasse kapaciteten, udvikle tilbuddene og føre tilsyn. For at kunne leve op til 
leverandøransvaret er det en væsentlig forudsætning for regionen og de kommunale 
leverandører, at der løbende er dialog om de akutte og fremtidige behov. 

Ud over tilbud omfattet af rammeaftalen driver kommunerne en række andre sociale 
tilbud. Kommunerne opfordrer i fællesskab til, at takstberegningsprincipperne er 
gældende for alle tilbud, jf. Styringsaftalen. 

Parterne har aftalt, at specialiserede sociale tilbud, hvor mere end 5 % af pladserne 
anvendes af andre kommuner end driftsherren, er en del af Rammeaftalen. Alle 
regionale tilbud vil være omfattet af rammeaftalen. Private tilbud er ikke omfattet af 
rammeaftalen, men rammeaftalen får dog afsmittende effekt for de private 
leverandører, da aftalerne i høj grad angiver de rammer, som området kommer til at 
udvikle sig inden for. 

Rammeaftalens anvendelsesområde er følgende typer af tilbud, der ligger i regionen: 

Tabel 2.1. Lovhjemmel for tilbud omfattet af rammeaftalen
Lovgivning Indhold
Serviceloven § 32 Særlige dagtilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne
Serviceloven § 36 Særlige klubtilbud til større børn og unge med nedsat 

fysisk eller psykisk funktionsevne
Serviceloven § 66, stk. 1, 2, jf. 
lovens § 142, stk. 1, nr. 1 

Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte 
kommunale plejefamilier

Serviceloven § 66, stk. 5 Opholdssteder for børn og unge
Serviceloven § 66, stk. 6 Døgninstitutioner til børn og unge
Serviceloven § 83 * Personlig hjælp, pleje og støtte
Serviceloven § 84 * Afløsning/aflastning af ægtefæller eller andre nære 

pårørende
Serviceloven § 85 * Hjælp, pleje, støtte
Serviceloven § 86 * Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Serviceloven § 87 * Som §§ 83-85 med døgnvarighed
Serviceloven § 97 * Ledsagelse (voksne under 67 år)
Serviceloven § 98 * Særlig kontaktperson til døvblinde (voksne under 67 år)
Serviceloven § 101 Behandling af stofmisbrug (social behandling)
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Serviceloven § 102 * Hjælp, pleje, støtte af behandlingsmæssig karakter
Serviceloven § 103 Beskyttet beskæftigelse
Serviceloven § 104 Aktivitets- og samværstilbud
Serviceloven § 107 Midlertidig boform til voksne med nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne samt aflastningstilbud
Serviceloven § 108 Længerevarende boform til voksne med nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne
Serviceloven § 109 Kvindekrisecentre mv.
Serviceloven § 110 Forsorgshjem mv.
Serviceloven § 112 (jf.§5, stk.2) Hjælpemidler i nogle tilfælde til personer med varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Almenboligloven 105 b Almene ældreboliger, der ejes af en region, en 

kommune, en almen boligorganisation eller en 
selvejende institution, for personer med betydelig og 
varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Folkeskoleloven § 20, stk. 3 Lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud (børn 
og unge)

Specialundervisningsloven § 1, 
stk. 2

Lands- og landsdelsdækkende tilbud (voksne)

Specialundervisningsloven § 1, 
stk. 3

Tilbud til personer med tale-, høre- og synshandicap 
(kommunikation).

Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap
Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af 
styringsaftalen, jf. § 11, stk. 1. 
Note: Tilbud efter Serviceloven §§ 83-87, §§ 97-98 samt § 102 indgår, hvor ydelser efter disse paragraffer ydes i 
tilknytning til tilbud omfattet af rammeaftalen efter Almenboligloven § 185 b.

Det er rammeaftalen i beliggenhedsregionen, der er gældende, hvis kommuner ønsker 
at anvende et tilbud i en anden region. 

Kommunerne og LOS (Landsforeningen af opholdssteder) har løbende konstruktive 
drøftelser om rammeaftalens afsmittende effekt for de private leverandører.  

2.1 Samarbejdet om Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017
I Region Midtjylland er Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 udarbejdet i en åben 
dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. Det er DASSOS, som har 
deltagelse af embedsmænd fra kommunerne og Region Midtjylland, der har forberedt 
arbejdet omkring rammeaftalen. Målet har været en aftale, der dels giver et samlet 
overblik over tilbudsviften i regionen og dels skaber et fælles afsæt for udvikling af 
indsatsen over for borgerne.

DASSOS har godkendt det endelige udkast til Udviklingsstrategien i Rammeaftale 
2017 den 18. maj 2016 og KKR den 16. juni 2016. Samtidig er rammeaftalen endeligt 
godkendt i de enkelte kommunalbestyrelser og i regionsrådet.

2.2 Fælles mål og visioner
De 19 kommuner og Region Midtjylland har en fælles opgave med udarbejdelsen af 
rammeaftalen. Den skaber et fælles udgangspunkt for det mellemkommunale 
samarbejde og samarbejdet mellem kommuner og Region Midtjylland om indsatsen på 
det sociale område. 
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Den socialpolitiske linje tegnes af den enkelte kommune, der formulerer mål og 
visioner for egne tilbud. Samtidig har kommunerne og Region Midtjylland i fællesskab 
formuleret en række mål og visioner, der danner en fælles ramme om indsatsen på 
det sociale område.

Fælles mål og visioner for borgerne 
Kommunerne og Region Midtjylland vil i fællesskab arbejde for at: 

 Sikre borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den 
enkeltes ønsker, behov og muligheder. 

 Sikre borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt.
 Sikre borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af 

kommune- og regionsgrænser og på tværs af sektorer.
 Sikre borgere med særlig behov fuld adgang til specialiserede tilbud og 

behandling, således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise, som 
borgerne benytter sig af, understøttes og udvikles.

2.3 Bruger- og pårørendeinddragelse
Omdrejningspunktet for indsatsen på det sociale område er et godt samarbejde med 
brugerne og de pårørende om tilbuddene, herunder om ændrede behov og ønsker. 
Derfor vil kommunerne og Region Midtjylland arbejde for et åbent og tillidsfuldt 
samarbejde med brugere og pårørende på flere niveauer:

 Dels i de enkelte tilbud hvor indsatsen ydes: 

Beslutningen om, hvordan der i det enkelte tilbud arbejdes med bruger- og 
pårørendeinvolvering, træffes af den enkelte kommune og af Region Midtjylland 
i forhold til de tilbud, den enkelte myndighed driver.

Af informationerne om de enkelte tilbud vil det fremgå, hvilke rammer der er 
for bruger- og pårørendeindflydelse, herunder om der er etableret bruger- og 
pårørenderåd.

 Dels med politiske og administrative beslutningstagere i den enkelte kommune:

Tilbagemeldinger til de politiske og administrative systemer om indsatsen på 
det sociale område har stor betydning. Derfor inddrager de enkelte kommuner 
løbende det kommunale handicapråd i processen omkring udarbejdelsen af den 
årlige rammeaftale. 

 Dels med politiske og administrative beslutningstagere på regionalt niveau:

Formand og næstformand fra de lokale brugerorganisationer deltog den 25. 
januar 2016 i Politikerkonferencen. Under overskriften ”Fra bruger til 
medborger – nye veje til udvikling på handicapområdet” drøftede de sammen 
med lokale kommunalpolitikere en række dilemmaer og paradokser på 
handicapområdet, jf. kapitel 3. 
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 Dels med regionale interesseorganisationer:

I et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Skole og Samfund 
samt KKR Midtjylland er der etableret et regionalt dialogforum (Dialogforum 
Midtjylland). Dette forum drøfter generelle spørgsmål og temaer for udvikling af 
det sociale område. 

2.4 Samarbejde med Socialtilsyn Midt
Kommuner, Region og Socialtilsyn Midt vil i 2017 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. De enkelte kommuner vil derfor fokusere yderligere på de 
emner, som Socialtilsyn Midt fremhæver i deres årsrapport 2015. 

Konklusionerne fra Socialtilsynets seneste årsrapport skal indgå i drøftelserne om den 
rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt 
indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet.
 
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. 

Derudover foregår en løbende dialog mellem DASSOS og Socialtilsyn Midt om kvalitet 
og udviklingstendenser på området. 

Hovedkonklusioner fra årsrapport 2015: 
Socialtilsyn Midt har i 2014 og 2015 regodkendt 1.342 plejefamilier og 359 tilbud. I 
2015 tilbagekaldte socialtilsynet 24 godkendelser på plejefamilieområdet og 9 
godkendelser på tilbudsområdet. Socialtilsynet har samlet set i 2015 gennemført 
2.024 tilsyn. 

Socialtilsyn Midt gav fire tilbud påbud (uden skærpet tilsyn). I alt blev der givet 32 
påbud til de fire tilbud. Socialtilsyn Midt pålagde fem tilbud skærpet tilsyn og udstedte 
i den forbindelse 13 påbud. Socialtilsyn Midt fik i 2015 205 henvendelser om 
bekymrende forhold (whistleblows), heraf omhandlede de 182 tilbudsområdet. 

Kvaliteten i tilbuddene belyses i årsrapporten 2015 med en analyse af udvalgte 
indikatorbeskrivelser i re-godkendelserne, som er blevet gennemført i 2014 og 2015.

I forbindelse med re-godkendelser i 2014-2015 fik Socialtilsyn Midt til opgave at 
kontrollere og vurdere kvaliteten i alle de sociale tilbud og plejefamilier, som var 
blevet overdraget fra kommunerne og regionen. Socialtilsyn Midts konklusion er, at 
den generelle kvalitet i både de sociale tilbud og plejefamilierne er høj. 

Socialtilsyn Midt vurderer endvidere, at dialogmøderne med tilbuddene er særdeles 
konstruktive, da dialogens styrke bl.a. er at kunne dæmme op for og løse 
misforståelser og konflikter samt bane vejen for et konstruktivt samarbejde.
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Kapitel 3. Fokus- og udviklingsområder i 2017

3.1. Kommunikationsområdet
Kommunikationsområdet dækker indsatser til mennesker med tale-, høre- eller 
synshandicap. Handicappet kan enten være medfødt eller opstået som følge af 
sygdom eller ulykke. Mennesker med et kommunikationshandicap er en bred gruppe 
med forskelligartede behov. Målgrupperne rækker lige fra f.eks. ældre borgere med 
syns- og hørevanskeligheder, over unge i uddannelse, der i forbindelse med en ulykke 
har erhvervet en hjerneskade eller småbørn efter en CI-operation. Der er med andre 
ord tale om både sjældent forekommende og mere udbredte funktionsnedsættelser. 

Kommunikationscentrene leverer specialundervisning, der skal gøre borgeren i stand 
til at udnytte sit potentiale i forhold til kommunikation. Derudover leveres udredning 
og rådgivning. Indsatserne er ud over borgeren målrettet pårørende og fagfolk. 

I den midtjyske region skal borgere med særlige og komplekse kommunikationsbehov 
fortsat sikres en effektfuld rehabiliteringsindsats af høj kvalitet. Forudsætningen for 
dette er rationel drift og et fagligt og økonomisk bæredygtigt kommunikationsområde.  

Abonnementsordningerne danner i dag hovedparten af det økonomiske fundament i 
regionens kommunikationscentre. Ordningen gør det muligt at ansætte et 
specialuddannet personale inden for nogle oftest snævre faglige specialer.  Endvidere 
sikrer ordningen det nødvendige overskud til at omsætte den seneste forskning og 
viden til gavn for både borgerne og samfundet. 

I regi af Rammeaftale 2017 vil de midtjyske kommuner og region afdække eventuelle 
udfordringer på området mere konkret med udgangspunkt i kommunernes ønske om 
rationel drift forenet med hensynet til kommunikationscentrenes økonomiske og 
faglige bæredygtighed. Første skridt er de kommunale indberetninger i forbindelse 
med udarbejdelse af Rammeaftale 2017, hvor kommunerne særskilt har vurderet 
sammenhængen mellem deres behov for tilbud af denne karakter og udbuddet af 
pladser. Envidere har kommunerne vurderet kompetencer, metoder og anvendelsen af 
velfærdsteknologi, jf. kap. 7. Desuden er indhentet data på kommunikationscentrenes 
aktiviteter, herunder udbud af ydelser, pladser m.v. 

Med dette udgangspunkt vil kommuner og region i regi af Rammeaftale 2017 tage 
stilling til, hvorvidt særlige udfordringer skal analyseres yderligere eller om konkrete 
initiativer skal iværksættes med henblik på at sikre, at området drives efter lavest 
effektive omkostninger og med økonomisk og faglig bæredygtighed for 
Kommunikationscentrene.   
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3.2. Voksenhandicap 
Mennesker, der lever med et handicap, er lige så forskellige og har lige så forskellige 
ønsker, behov og udfordringer i livet som alle andre. Derfor er det vigtigt, at den 
samlede indsats er tværgående, sammenhængende og helhedsorienteret, således at 
de kompetencer, der skal til for at skabe bevægelse hos borgeren, bringes i spil. 
Handicappede borgers muligheder for medborgerskab og aktiv deltagelse i 
uddannelses- og arbejdslivet samt sociale fællesskaber skal derfor styrkes med 
henblik på at understøtte en stadig progression og udvikling hos den enkelte. 

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, 
at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede 
socialområde for de kommende år. Politiske mål bliver dermed et centralt 
styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af 
politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre 
hvilke resultater, den kommunale opgaveløsning skal skabe.  

På baggrund af drøftelserne på KKR Midtjyllands Januarkonference samt drøftelser i 
DASSOS-regi blev der identificeres følgende fire områder, hvor kommunerne i den 
midtjyske region med fordel kan have fælles socialpolitiske KKR-målsætninger: 

1. Voksenhandicapområdet
2. Misbrugsområdet 
3. Socialt udsatte børn og unge
4. Voksenpsykiatriområdet.

For at omsætte KKR-målsætningen på Voksenhandicapområdet i praksis, har Den 
Administrative Styregruppe på Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) 
besluttet, at kommunerne i fællesskab skal udarbejde et rammepapir, der tegner et 
samlet billede af, hvordan kommunerne sikre en styrket indsats på 
voksenhandicapområdet.  

Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at en styrket indsats kan bidrage 
til dels at skabe bevægelse og fortsat fremdrift i den enkelte borgeres sag og dels at 
indfri et stort fagligt og økonomisk udviklingspotentiale på voksenhandicapområdet. 
Centralt er derfor også en fortsat fokus på velfærdsteknologi, metodeanvendelse og- 
udvikling.

Efter godkendelse af rammepapiret udarbejdes der i regi af DASSOS en plan for 
opfølgning på målene i rammepapiret. Opfølgningen vil skulle ske lokalt i den enkelte 
kommune og på tværs af kommunerne. KKR-målsætningerne indarbejdes som bilag til 
rammeaftalen.

3.3. Fælles metodeudvikling- og anvendelse
Et væsentligt element i rammeaftalesamarbejdet har været metodeudvikling af 
omkostningseffektive og fagligt kvalificerede tilbud, som fagligt og kvalitativt er i 
orden. Kommuner og region har i den forbindelse haft fokus på omlægning af tilbud, 
udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider samt effekt af indsatsen og 
serviceniveau. Det er i det videre arbejde med Rammeaftale 2017 vigtigt, at bygge 
videre på de hidtidige erfaringer med udvikling af tilbuddene. 
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I regi af Rammeaftale 2017 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også 
skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse 
af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de 
opstillede målsætninger. Dermed sikres den bedst mulige ressourceanvendelse samt 
fortsat fokus på en styrket indsats, effektive løsninger og god kvalitet i den sociale 
praksis.

DASSOS har besluttet, at der i 2016 igangsættes et nyt fælles metodeudviklings-
projekt på handicapområdet. Projektet fokuserer på ”Udvikling og afprøvning af 
tværsektorielle arbejdsmetoder i støtten til borgere med handicap inspireret af 
collective impact-tilgangen”. I collective impact-tilgangen fokuseres der på at sætte 
flere aktører sammen om et fælles mål for at løse en kompleks social problemstilling. 
Derigennem bliver den samlede indsats tværgående, sammenhængende og 
helhedsorienteret, således at de kompetencer, der skal til for at skabe bevægelse hos 
borgeren, bringes i spil. 

Hvor det er muligt og relevant skal collective impact-tilgangen suppleres af 
velafprøvede og eksisterende velfærdsteknologiske løsninger. Projektet vil med fordel 
fortsættes og udbygges i 2017, hvis tilbagemeldinger er positive.

Kapitel 4. Vurdering af nuværende og fremtidige behov for 
pladser
I henhold til lovgivningen skal Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et 
samlet overblik over tilbud, der ligger i regionen samt kommunalbestyrelsernes og 
regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det 
samlede udbud af tilbud. Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt 
angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne 
påtænker at anmode regionen om at etablere.  

I Region Midtjylland er kommunerne derfor blevet bedt om at udarbejde en vurdering 
af sammenhængen mellem kommunens behov for tilbud og det samlede udbud af 
tilbud i 2017 samt overvejelser om tilbudsviften. Kommunerne er i den forbindelse 
blevet bedt om at tage højde for de tendenser og udviklingstræk, som registreres i 
kommunen, ligesom der er blevet taget højde for etablering af forebyggende 
foranstaltninger.  

4.1 Voksenområdet 
Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller 
høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud på 
voksenområdet og det samlede udbud af specialiserede tilbud, der er omfattet af 
Rammeaftalen, jf. tabel 4.1. 

Flere kommuner noterer en generel øget tilgang til området, borgere med ønsker om 
at bosætte sig i lokalområdet samt kommunernes ønsker om øget selvforsyning af 
botilbud. Det betyder også, at kommunerne har fokus på midlertidige, fleksible og 
mindre omkostningstunge pladser i eget regi, herunder bostøtte og på sigt mindre 
efterspørgsel efter eksterne tilbud.      
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På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i 
forhold hertil. På hjerneskadeområdet noterer enkelte kommuner en stigning i 
målgruppen, men der opleves generelt fortsat en sammenhæng mellem udbud og 
efterspørgsel af pladser. Der noteres dog også en udfordring i forhold til udbuddet af 
pladser til en realistisk pris. 

Kommunerne oplever også sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af pladser til 
voksne med udviklingsforstyrrelser og udviklingshæmning. Men flere kommuner 
anfører imidlertid også, at de ser en tendens til flere borgere med udviklings-
forstyrrelser, herunder ADHD og på autismespektrumområdet og færre med 
udviklingshæmning. Det kan på sigt medføre et behov for tilpasning af tilbudstyperne 
til målgrupperne. 

Tabel 4.1. Kommunernes samlede indberetning på voksenområdet
Opfyldelsesgrad, 1 – 5 (1 = mindst og 5 = højest grad)

Voksenområdet 1 2 3 4 5 Ved 
ikke

Fysisk funktionsnedsættelse 0 1 2 9 4 2
Hjerneskade - både medfødt og erhvervet 0 1 0 12 5 0
Udviklingsforstyrrelser 0 0 1 11 6 0
Udviklingshæmning 0 0 0 9 9 0
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse 0 1 1 10 6 0
Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse 0 2 0 7 9 0
Multiple funktionsnedsættelser 0 0 1 9 7 1
Sjældent forekommende funktionsnedsættelser 0 1 1 7 5 3
Hjemløshed 0 1 1 8 7 1
Overgreb - herunder voldsramte kvinder 0 0 2 7 5 2
Alkoholmisbrug 1 1 0 9 7 0
Stofmisbrug 1 1 0 9 7 0
Øvrige svære sociale problemer 0 0 1 8 5 3

Note: Kommunerne er sidestillet – uanset kommunestørrelse
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4.2. Børn- og ungeområdet
Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der på børn- og 
ungeområdet er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes 
behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af specialiserede tilbud, der er 
omfattet af Rammeaftalen, jf. tabel 4.2. 

Hos enkelte målgrupper kan der på sigt være behov for at være opmærksomme på 
sammenhængen, da nogle kommuner noterer ”både og” i deres kommunale 
indberetning, herunder målgrupperne for børn og unge med udviklingsforstyrrelser, 
psykiske vanskeligheder/sindslidelser og misbrug. 

Især skal opmærksomheden være rettet mod børn og unge med psykiske 
vanskeligheder - sindslidelser, herunder spiseforstyrrelser, angst og depression, hvor 
6 kommuner anfører ”både og” og én kommune mindre grad af sammenhæng.   

Ligesom på voksenområdet er der på børn- og ungeområdet fokus på fleksibilitet og 
mindre omkostningstunge pladser i eget regi. Derfor noterer flere kommuner også, at 
de har fokus på tidlig opsporing og forebyggende indsatser, indsatser i forhold til 
familierne, styrket inddragelse af netværk og familieplejer. 

På hjemløseområdet har en række kommuner afkrydset ”ved ikke”, ligesom enkelte 
ikke har afkrydset. Det er begrundet med, at der ikke findes hjemløse unge i deres 
kommune. 

Tabel 4.2. Kommunernes samlede indberetning på børn- og ungeområdet
Opfyldelsesgrad, 1 – 5 (1 = mindst og 5 = højest grad)

Børn- og ungeområdet 1 2 3 4 5 Ved 
ikke

Fysisk funktionsnedsættelse 0 0 1 9 5 2
Hjerneskade - både medfødt og erhvervet 0 0 0 9 5 3
Udviklingsforstyrrelser 0 0 3 10 2 2
Udviklingshæmning 0 0 0 10 5 2
Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse 0 0 2 9 4 2
Psykiske vanskeligheder - herunder sindslidelse 0 1 6 4 4 2
Multiple funktionsnedsættelser 0 0 1 9 4 3
Sjældent forekommende funktionsnedsættelser 0 0 3 7 4 3
Hjemløshed 0 0 1 5 2 8
Overgreb - herunder voldsramte kvinder 0 0 2 7 6 1
Alkoholmisbrug 0 0 3 7 4 2
Stofmisbrug 0 1 3 7 4 1
Øvrige svære sociale problemer 0 1 1 7 5 1

Note: Kommunerne er sidestillet – uanset kommunestørrelse
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Kapitel 5. Afrapportering på Centrale Udmeldinger fra 2015
Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene 
ældreboligområde, skal kommunalbestyrelserne i forbindelse med fastlæggelse af 
udviklingsstrategien, behandle Socialstyrelsens eventuelle udmelding af målgrupper 
eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på 
tværs af kommunerne i en eller flere regioner. 

Formålet med udmeldingen er at sikre koordination og planlægning på tværs af 
kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud i forhold til 
målgruppen. Den centrale udmelding skal danne baggrund for en dialog med 
kommunalbestyrelserne om de højt specialiserede indsatser og tilbud. Socialstyrelsen 
indgang til dialogen er det eksisterende rammeaftalesamarbejde. 

Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen pr. 1. november 
2015 en Centrale Udmeldinger for borgere med svære spiseforstyrrelser. 
Afrapportering på den Centrale Udmelding fremgår af Udviklingsstrategiens bilag 7. 
Oplysningerne er indhentet i kommunerne via spørgeskemaer udsendt til de enkelte 
kommuner samt drøftelser i DASSOS.  

5.1. Borgere med svære spiseforstyrrelser 
Antallet af børn og unge (under 18 år) med en svær spiseforstyrrelse og med behov 
for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats og/eller tilbud er, i de midtjyske 
kommuner, opgjort til i alt 40 – 47 børn og unge i 2014 og i alt 50 – 58 børn og unge 
i 2015. Antallet af voksne (18 år og derover) med en svær spiseforstyrrelse og med 
behov for en højt specialiseret rehabiliteringsindsats og/eller tilbud er, i de midtjyske 
kommuner, opgjort til i alt 97 – 103 voksne i 2014 og i alt 117 – 123 voksne i 2015. 
Målgruppen er opgjort som antallet af borgere med en svær spiseforstyrrelse, som de 
midtjyske kommuner har været handlekommune for i 2014 og/eller 2015, og som på 
et tidspunkt i løbet af 2014 og/eller 2015 har modtaget højt specialiseret 
rehabilitering.  For de kommuner, der angiver at de har borgere i målgruppen, 
indberettes der samtidigt om enten en stigning i antallet eller om status quo fra 2014 
til 2015.

Det er vigtigt, at understrege at målgruppestørrelsen er et skøn, som er behæftet 
med en vis usikkerhed – bl.a. fordi kommunerne ikke registrerer borgere ud fra 
diagnose, men ud fra graden af funktionsevnenedsættelsen. Dertil kommer, at det 
kommunale system i sig selv er en kompleks størrelse – særligt i forhold til borgere, 
som er berørt af flere forskellige lovgivninger. En yderligere omstændighed, der 
bidrager til målgruppestørrelsens usikkerhed, er, at nogle borgere kan være 
kendetegnet ved at have en svær spiseforstyrrelse, men ikke være motiveret for at 
modtage de kommunale indsatser. Endvidere kan det private markeds rolle på dette 
område ligeledes bidrage til en vis usikkerhed i forhold til målgruppeantallet.

Indberetningerne viser, at de midtjyske kommuner fortrinsvis anvender en gruppe af 
tre tilbud til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse, hvoraf det ene er 
fondsbaseret og beliggende i region Nordjylland. De to andre tilbud, et regionalt og et 
kommunalt tilbud, er beliggende i region Midtjylland. De samme tre tilbud som på 
børn og ungeområdet, anvendes ligeledes til voksne med en svær spiseforstyrrelse. 



21

Derudover anvendes tre tilbud til voksne med en svær spiseforstyrrelse, hvoraf to er 
kommunale tilbud, beliggende i region Midtjylland og et er regionalt, ligeledes 
beliggende i region Midtjylland. Af tabel 2 og 3 på side 8 og 9 fremgår de konkrete 
tilbud. Foruden gruppen af matrikelbundne tilbud anvender de fleste midtjyske 
kommuner i et eller andet omfang såkaldte matrikelløse rehabiliteringsindsatser til 
voksne med en svær spiseforstyrrelse, hvor det på børn og ungeområdet er et fåtal af 
kommunerne. 

Indberetningerne fra de midtjyske kommuner viser, at kommunerne i vid udstrækning 
oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede 
indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. 
Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng 
mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en 
svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners 
vedkommende, fokus på at håndtere.

De midtjyske kommuner er enige om, at der imidlertid også findes en række 
opmærksomhedspunkter i forhold til fortsat at sikre det nødvendige udbud af højt 
specialiserede tilbud til borgere med en svær spiseforstyrrelse. Et af disse 
opmærksomhedspunkter er manglen på en fælles forståelse mellem kommunerne og 
Regionen. Et andet opmærksomhedspunkt er – jf. fraværet af en fælles forståelse, 
vanskeligheder med at koordinere indsatser rettidigt og i sammenhæng med andre 
tilbud. Et tredje opmærksomhedspunkt er for tidlig udskrivning, som ligeledes er 
forbundet med koordineringen af en tidlig og rettidig indsats. Det sidste 
opmærksomhedspunkt, som kommunerne peger på, er sikring af tilstrækkelige faglige 
kompetencer.

I forlængelse af ovenstående peger DASSOS (Den Administrative Styregruppe på 
Social- og Specialundervisningsområdet) i drøftelsen af fremtidig tilrettelæggelse og 
koordinering på, at man i regi af det tværkommunale/regionale samarbejde om 
rammeaftalen, vil rette opmærksomhed mod de opmærksomhedspunkter 
kommunerne beskriver. I første omgang har DASSOS i samarbejde med Region Midt 
og KOSU (Den Kommunale Styregruppe på Sundhedsområdet) samt, hvis muligt, 
PLO, nedsat en fælles styregruppe, hvori opmærksomhedspunkterne forankres. 
Styregruppens opgave er, at se på relevante løsningsmodeller for fortsat at styrke 
indsatsen over for borgere med en svær spiseforstyrrelse i region Midtjylland.
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Kapitel 6. Fælles fokus på de sikrede institutioner
Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste rammeaftaler sat fokus 
på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.

Der er på den baggrund gennemført en benchmarkinganalyse blandt samtlige 
driftsherrer med fokus på ressourceforbruget og koblingen heraf til både de 
socialfaglige indsatser samt undervisningsdelen. Regionerne har været tovholder på 
analysearbejdet med bidrag fra driftsherrerne, KL og kommunale repræsentanter. 
Undersøgelsens resultater er beskrevet i ’Rapport om de sikrede institutioner til børn 
og unge i Danmark - Gennemsigtighed i prisfastsættelsen af sikrede døgnpladser til 
unge i Danmark’, der kan danne afsæt for dialogen om den fremtidige udvikling i 
driften af de sikrede institutioner. Analysen er afsluttet april 2016 og kan findes på 
følgende link: http://rammeaftale.viborg.dk/Udgivelser. 

Sideløbende med analysen, har der mellem kommuner og regioner været en 
tværgående dialog om den fortsatte udfordring med stor ledig kapacitet på landsplan, 
hvor der skal tages forbehold for den stærkt svingende efterspørgsel over året.

Fælles Fokus 
Med afsæt i ovennævnte analyserapport og den løbende drøftelse vil kommuner og 
regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgå i en forpligtende dialog om 
følgende udviklingsområder:

1. Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner. Der er en fælles forståelse for, 
at kapaciteten på de enkelte sikrede institutioner i højere grad skal afspejle 
efterspørgslen efter sikrede pladser, hvilket bl.a. kræver en større fleksibilitet i 
antallet af pladser. Der følges løbende op på kapacitetsudviklingen.

2. Kerneopgaven i de sikrede institutioner. På baggrund af analyserapportens 
konklusioner drøftes, hvordan der skabes større ensartethed og 
gennemsigtighed i de sikrede institutioners basisydelser (grundpakker). Vigtige 
fokusområder er uddannelse, misbrug og kognitive behandlingsprogrammer, 
hvor der bør være størst mulig fokus på effekt af de valgte indsatser og 
koncepter. Der vil også være områder, hvor institutionerne differentierer sig, 
men det skal ske med en faglig begrundelse.

3. Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning. Der er en fælles 
forståelse for, at der er behov for at styrke samarbejdet mellem de anbragte 
børn og unges opholdskommune/myndighedskommune og den sikrede 
institution. Det kan bl.a. ske gennem konceptudvikling og best practice for 
f.eks. indskrivning og samarbejde. 

Den forpligtende dialog om de tre udviklingsområder skal både ske mellem og på 
tværs af de enkelte rammeaftaleparter, for at sikre overblik og koordination på 
landsplan. 

http://rammeaftale.viborg.dk/Udgivelser
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Kapitel 7. Specialundervisningsområdet
Specialundervisningsområdet omfatter følgende undervisningstilbud: 
 De lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, der drives af regionsrådet i 

henhold til § 20, stk. 3, i lov om folkeskolen og § 1, stk. 2, i lov om 
specialundervisning for voksne.

 Undervisningstilbud for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder 
(Kommunikationscentre), der drives af regionsrådet i henhold til § 1, stk. 3, i lov 
om specialundervisning for voksne.

 Rådgivning og vejledning, der ydes af de regionale undervisningstilbud og 
Københavns Kommunes lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, og som 
ikke er knyttet til pladserne på undervisningstilbuddene.

Region Midtjylland driver ikke lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for 
børn og unge i henhold til Folkeskolelovens § 20, stk. 3 eller lands- og 
landsdelsdækkende undervisningstilbud for voksne i henhold til 
Specialundervisningslovens § 1, stk. 2. 

Som nævnt i kapitel 3.1. er kommunikationsområdet udpeget som særligt fokus- og 
udviklingsområde i Rammeaftale 2017. Derfor vil de midtjyske kommuner og region i 
regi af Rammeaftale 2017 afdække eventuelle udfordringer på området - med 
udgangspunkt i kommunernes ønske om rationel drift forenet med hensynet til 
kommunikationscentrenes økonomiske og faglige bæredygtighed. 

Første skridt er de kommunale indberetninger i forbindelse med udarbejdelse af 
Rammeaftale 2017, hvor kommunerne har vurderet på sammenhængen mellem 
udbud og efterspørgsel efter pladser til borgere med fysisk funktionsnedsættelse, 
herunder høre-, syns- og kommunikationsnedsættelse. 

Desuden har kommunerne særskilt vurderet på Kommunikationscentrene beliggende i 
den midtjyske region i forhold til sammenhængen mellem kommunernes behov for 
tilbud af denne karakter og udbuddet af pladser. Endvidere er kommunerne specifikt 
for hver af de enkelte Kommunikationcentre blevet bedt om at vurdere kompetencer, 
metoder og anvendelsen af velfærdsteknologi. I de kommunale indberetninger blev 
der spurgt ind til følgende Kommunikationscentre: 

 Center for kommunikation, Herning Kommune
 Center for syn og hjælpemidler, Aarhus Kommune 
 CKU, Viborg og Skive Kommuner
 Kommunikation og teknologi, Horsens og , Hedensted og Odder Kommuner. 
 Synssamarbejde Midt, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Favrskov Kommuner¨
 Institut for Kommunikation, Region Midtjylland. 

Specialundervisningsområdet i 2017
De 19 kommuner i Region Midtjylland har i deres kommunale indberetninger angivet i 
hvilken grad den enkelte kommune oplever sammenhæng mellem kommunens behov 
for specialiserede tilbud til målgruppen og det samlede udbud af specialiserede tilbud 
til denne målgruppe. Målgruppedefinitionen tager afsæt i Socialstyrelsens 
målgruppekategorisering.  Den overordnet målgruppe, der indgår i rammeaftalen er 
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fysisk funktionsnedsættelse og omfatter bl.a. døvblindhed samt høre-, tale- og 
synsnedsættelse.  

Af de kommunale indberetninger på voksenområdet fremgår det, at hovedparten af 
kommuner oplever sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunens 
behov og udbuddet af tilbud til målgruppen, jf. tabel 4.1. 12 kommuner angiver 
således dette i afkrydsningsskemaet. På sigt skal opmærksomheden dog også være 
rettet mod, at 2 kommuner har afkrydset i ”både og”, 1 kommune i ”mindre grad”, 
mens 2 kommuner har angivet ”ved ikke”. På børn og ungeområdet angiver 14 
kommuner, at de oplever sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem 
kommunens behov og udbuddet af tilbud til målgruppen, jf. tabel 4.2. 

Kommunikationscentre: 
Som nævnt har kommunerne særskilt vurderet på Kommunikationscentrene 
beliggende i den midtjyske region i forhold til sammenhængen mellem kommunernes 
behov for tilbud af denne karakter og udbuddet af pladser. 

Kommunernes tilbagemeldinger viser et tydeligt billede af, at den enkelte kommune 
primært benytter det Kommunikationscenter, der geografisk er placeret tættest på og 
som den enkelte kommune sandsynligvis har indgået en abonnementsaftale med. 
Hovedparten af kommunerne afkrydser således, at de ikke anvender de øvrige tilbud. 
Undtagelsen er dog Institutit for Kommunikaton, som halvdelen af kommunerne 
anvender og som drives af Region Midtjylland. 

Alle de kommuner, der anvender Institut for Kommunikation, angiver, at kapaciteten 
hænger sammen med efterspørgslen. Samtidig angiver de, at de er helt eller delvist 
enige i, at tilbuddet besidder relevante kompetencer. Ligeledes er kommunerne enige 
i, at tilbuddet anvender metoder, som er dokumenteret som virksomme overfor 
målgruppen og at tilbuddet anvender relevant velfærdsteknologi. 6 kommuner har 
angivet, at de fysiske rammer på tilbuddet er tidssvarende og målrettet målgruppen, 
mens 4 kommuner angiver ”ved ikke”. 

I forhold til det specifikke Kommunikationscenter kommunerne benytter, er 
kommunerne helt eller delvis enige i, at kapaciteten hænger sammen med 
efterspørgslen, at tilbuddet besidder relevante kompetencer, anvender metoder, som 
er dokumenteret som virksomme overfor målgruppen og at tilbuddet anvender 
relevant velfærdsteknologi. De fysiske rammer på tilbuddet er ligeledes tidssvarende 
og målrettet målgruppen. 
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Styringsaftalen
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Kapitel 8. Indledning
Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det 
kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er, at 
øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at 
kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge 
pladser på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere 
rammerne for dette køb og salg på en anden måde, end det har været tilfældet i det 
hidtidige rammeaftalekoncept. Der stilles i regelgrundlaget krav om, at styringsaftalen 
indeholder:

 Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen
 Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
 Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
 Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
 Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse 

og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi
 Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
 Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud 

og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de 
øvrige kommuner

Tilbud på socialområdet finansieres fuldt ud af kommunerne, bortset fra visse særlige 
administrative opgaver omkring rammeaftalen og de specialrådgivningsydelser, 
hvorom der indgås kontrakt med VISO.

Kommunerne har ansvaret for, at der er det nødvendige antal pladser til rådighed 
enten i form af kommunens egne tilbud eller ved køb af pladser i andre kommuners, 
private eller regionale tilbud. Dog har regionerne leverandørpligt på en række 
fastlagte områder.
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Kapitel 9. Tilbud omfattet af styringsaftalen
Ifølge bekendtgørelsen om rammeaftaler er det inden for fastsatte rammer op til 
kommunerne i fællesskab at fastlægge præcis hvilke tilbud, der er omfattet af 
rammeaftalen (styringsaftalen).

I tabel 3.1 i Udviklingsstrategiens kapitel 3 findes en oversigt over hvilke paragraffer 
der er omfatter af rammeaftalen. Af disse specialiserede sociale tilbud er det besluttet 
at kun tilbud hvor mere end 5 % af pladserne anvendes af andre kommuner end 
driftsherren er en del af rammeaftalen. Hvis et tilbud har flere 
afdelinger/takstgrupper, så opgøres det for hele tilbuddet samlet, om der er mere end 
5 % af pladserne, der anvendes af andre kommuner.  

De enkelte tilbud der er omfattet af rammeaftalen kan ses i bilag 1. Driftsherrerne 
opfordres til, at lade takstberegningsprincipperne være gældende for alle tilbud.
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Kapitel 10. Udviklingen i taksterne
Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

 At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, 
at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.

 At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive 
løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved 
sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes 
tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og 
serviceniveau.

 At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen 
på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles 
metodeudvikling og anvendelse. 

 At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes 
med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst. 
Dog anbefales, at driftsherrerne begrænser antallet af takstniveauer.

 At driftsherrerne kan reducere det maksimale overhead til 
administrationsomkostninger på 6,1 %. 

 At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af 
mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i 
orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter 
og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion 
gennem de senere år.

 Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i 
perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af 
taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.

 Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på 
voksen- og børneområdet, og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen 
skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede 
tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til 
den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). 
(Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot 
de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til 
tjenestemandsopsparing ikke ændres). Det bemærkes at 
udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den 
almindelige pris- og lønregulering.

 I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne 
indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
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 De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifinC er 
ikke omfattet af takstreguleringen.

Taksterne beregnes normalt som et gennemsnit for den ydelsespakke, der gælder for 
takstgruppen. Denne standardtakst kan imidlertid i helt særlige tilfælde erstattes af 
individuelt beregnede takster. Dette kan ske i form af tillægstakser, procentregulering 
af standardtaksten eller som helt individuelt beregnede projekttakster.

For at kunne følge udviklingen i tillægstakster og indskrivninger til mere end 100 % 
takst, skal hver kommune én gang årligt indsende opgørelser af alle tilbud, hvor der 
er aftalt betaling udover den almindelige takst. Den enkelte kommune vil modtage en 
anmodning, når opgørelsen indkaldes.

Der skal sikres et konstruktivt samarbejde om at skabe en effektiv opfølgning på 
rammeaftalens intentioner i forhold til de praktiske, realøkonomiske, faglige og 
socialretlige konsekvenser.

Det aftales hvert år, hvilke ændringer i lov og cirkulæreprogrammet, der skal indgå i 
takstudviklingen. Sekretariatet for rammeaftaler udregner ændringerne. DASSOS 
beslutter på sit møde i august, om der skal reguleres herfor i den aftalte 
takstudvikling.  
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Kapitel 11. Prisstrukturen for de omfattede tilbud

11.1 Principper for takstfastsættelse
Ved fastsættelse af takster for regionale og kommunale tilbud anvendes følgende 
overordnede principper:

 Incitament til effektiv drift 
Udbyderen skal have incitament til at sikre en løbende økonomisk effektiv drift, 
herunder at der sker den nødvendige tilpasning af kapaciteten. Efterspørgeren 
skal have incitament til at indgå i dialog med udbyderen om væsentlige 
ændringer i efterspørgslen.

 Taksterne skal være retvisende
Sammenlignelige tilbud skal kunne sammenlignes på priserne. Administrationen 
af takstsystemet skal være enkel, men samtidig give mulighed for den 
nødvendige differentiering. Det skal tilstræbes at takstsystemet skal være 
gennemsigtigt.

 Budgetsikkerhed for kommunerne og Region Midtjylland 
Budgetterne skal være realistiske i forhold til de faktiske omkostninger. 
Løbende dialog og tilpasning af kapaciteten sikrer, at risiko for uforudsete 
udsving i økonomien dækkes ind.

 Udviklingstiltag
Det enkelte kommunale eller regionale tilbud skal sikres muligheden for 
løbende udvikling. Omkostningerne indregnes i taksten. 

 Samme regler for alle udbydere af tilbud
For at sikre ensartede konkurrencevilkår gælder de samme regler for 
omkostningsberegninger for alle udbydere inden for rammeaftalens område. 

 De vedtagne takster er endelige
Der er enighed om, at taksterne betragtes som endelige, og at efterregulering 
skal begrænses i størst mulig omfang. Undtagelser fra denne aftale om at 
taksterne er endelige fremgår af kapitel 6 i bilag 2.

11.2 Indhold af taksterne
Taksterne skal indeholde alle omkostninger, der kan henføres til et tilbud. Taksterne 
skal blandt andet rumme tilbuddenes driftsomkostninger, udviklingsomkostninger, 
henførbare administrationsudgifter, udgifter ved ubenyttede pladser, pladser til akutte 
tilbud og eventuelt beredskab som led i at undgå ventelister.

De langsigtede omkostninger til drift af tilbuddet skal endvidere medtages. Taksterne 
skal derfor indeholde udgifter til afskrivning og forrentning af tilbuddets bygninger, 
grunde, inventar og driftsmidler, der ikke kan afskrives straks. Hvis tilbuddet holder til 
i lejede lokaler, indregnes de faktiske udgifter til husleje. Desuden indregnes udgifter 
til Taksterne skal indeholde alle omkostninger, der kan henføres til et tilbud. 
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Taksterne skal blandt andet rumme tilbuddenes driftsomkostninger, 
udviklingsomkostninger, henførbare administrationsudgifter, udgifter ved ubenyttede 
pladser, pladser til akutte tilbud og eventuelt beredskab som led i at undgå 
ventelister.

De langsigtede omkostninger til drift af tilbuddet skal endvidere medtages. Taksterne 
skal derfor indeholde udgifter til afskrivning og forrentning af tilbuddets bygninger, 
grunde, inventar og driftsmidler, der ikke kan afskrives straks. Hvis tilbuddet holder til 
i lejede lokaler, indregnes de faktiske udgifter til husleje. Desuden indregnes udgifter 
til opsparet tjenestemandspension i driftsåret. Endelig skal der indregnes en 
regulering af over- eller underskud fra tidligere år, hvis over-/underskuddet er på 
mere end +/- 5 %.

Kommunerne i regionen og Region Midtjylland har indgået aftale om omkostnings- og 
beregningsmodeller på social- og specialundervisningsområdet. Aftalen fremgår af 
bilag 2 og giver en mere detaljeret beskrivelse af grundlaget for beregningen af de 
årlige takster for de tilbud, der indgår i rammeaftalen.

11.3 Forudsætninger der aftales i forbindelse med den årlige rammeaftale
I forbindelse med den årlige rammeaftale, er der aftalt visse generelle forudsætninger 
for beregningen af taksterne. 

Det er aftalt, at følgende procentsatser skal benyttes i takstberegningen for de enkelte 
tilbud:

Procentsats
Administration (inkl. omkostninger til udvikling og dokumentation af 
kvalitet)

6,1

Opsparing til pensionsomkostning for tjenestemænd 30,0
Forrentning af grunde, bygninger og inventar (Nationalbankens 
diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent)

1,00

Kommunerne og Region Midtjylland har aftalt, at procenten for ”Administration” er en 
maksimal procent. En nærmere beskrivelse af takstberegningen, og herunder også 
mulighederne for at fravige procentsatserne, findes i bilag 2 til styringsaftalen.

Belægningsprocent: Det er aftalt, at følgende belægningsprocenter skal benyttes for 
alle tilbud, hvor der afregnes efter antal dag- eller døgnpladser:

Belægningsprocent
Børn og Unge området 98 %
Voksenområdet (ekskl. forsorgshjem og kvindekrisecentre) 100 %

Anvendelsen af ovenstående belægningsprocenter er nærmere beskrevet i bilag 2, 
hvor det også er beskrevet, hvordan belægningsforudsætninger for forsorgshjem og 
kvindekrisecentre beregnes. Ligeledes findes der undtagelser for akut-tilbud og for 
nyetablerede tilbud.
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11.4 Taksttyper
Der skal jf. takstbekendtgørelsen fastsættes takster for de enkelte ydelser, som 
driftsherren leverer. Taksterne kan beregnes på flere forskellige måder:

Standardtakster: Også kaldet gennemsnitstakst. Taksterne er beregnet ud fra en 
gennemsnitlig ydelsespakke, defineret via en servicedeklaration eller anden 
indholdsbeskrivelse. 

Differentierede takster: Driftsherren kan som en del af den årlige fastsættelse af 
takster indberette flere takstgrupper (differentierede takster) med hver sin 
servicedeklaration eller indholdsbeskrivelse i samme tilbud. Det skal ske inden for en 
uændret samlet ramme for det enkelte tilbud.

Når der anvendes differentierede takster skal der på Tilbudsportalen findes en 
ydelsesbeskrivelse, hvoraf det konkret fremgår, hvordan ydelserne adskiller sig i de 
niveauer, som anvendes som differentierede takstgrupper. Det skal være tydeligt 
hvordan der anvendes forskellige ressourcer på de forskellige niveauer. Driftsherren 
skal desuden tilstræbe at de ressourcer, der anvendes i det enkelte tilbud, også reelt 
svarer til de ydelsesniveauer, som borgerne er visiteret til. Endelig opfordres 
driftsherren til at begrænse antallet af ydelsesniveauer, og derved sikre tilpas store 
spring mellem takstniveauerne til, at der kan laves en meningsfuld beskrivelse af 
forskellene i ydelserne på de enkelte takstniveauer. Det er aftalt at der skal ske en 
årlig opfølgning på dette.

Differentierede takster kan være opdelt i en basistakst og en ydelses takst. 
Basistaksten er den takst der betales for de ”faste” dele af et tilbud, eksempel 
bygninger, nattevagt mv. Basistaksten vil således være ens for alle pladserne på 
tilbuddet på tværs af ydelses niveauerne. Ydelses taksten er derimod den der varierer 
mellem ydelses niveauerne, og vil således dække de ”variable” dele af tilbuddet, 
eksempelvis pædagogtimer, der variere med tyngden af den enkelte borger.

Individuelle takster: I helt særlige tilfælde kan individuelt beregnede takster 
anvendes. Dette kan ske i form af tillæg for ydelser, som ligger ud over 
ydelsespakken, eller i form af en aftalt procentvis regulering af taksten, eller som en 
helt individuelt aftalt takst (projekttakst).

Der er enighed imellem kommunerne og regionen om, at begrænse anvendelsen af 
individuelt beregnede takster (herunder tillægstakster, procentreguleringer og 
projekttakster) mest muligt. 

Taksttyper og udvikling: For at kunne følge takstudviklingen, så skal pladserne, de 
fulde omkostninger og takstelementerne indberettes i den årlige opgørelse af over- og 
underskud. Dette gælder uanset om der anvendes standardtakster, differentierede 
takster eller individuelle takster.
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11.5 Regulering af over-/underskud1

Kommunale og regionale driftsherrer skal i overensstemmelse med 
takstbekendtgørelsens §§ 5-8 indregne tidligere års over- og underskud i taksten for 
ydelser og ydelsespakker i form af tillæg til eller reduktion af taksten, 

Over- og underskud opgøres på baggrund af det årets takstindtægter, sammenholdt 
med årets nettodriftsomkostninger for det enkelte tilbud inkl. de forskellige overhead 
til administration, bygninger mv.

Det er således et lovkrav, at regionernes og kommunernes over- og underskud 
efterreguleres i taksterne to år efter, hvis det overstiger +/- 5 %. 

Overskud på op til 5 % må hensættes til senere brug. Driftsherren skal indenfor 5 år 
bruge hensættelsen til at dække underskud, effektivisere, kvalitetsudvikle eller 
lignende inden for driftsherrens samlede drift af ydelser og tilbud omfattet af 
rammeaftalen.

Underskud på op til 5 % kan ikke indregnes i taksten, men skal f.eks. dækkes via 
effektivisering eller tidligere henlagt overskud inden for driftsherrens samlede drift af 
ydelser og tilbud omfattet af rammeaftalen.

Er der ydelser, hvor over- eller underskud er større end +/- 5 %, udlignes den andel 
af over- eller underskud, som ligger ud over +/- 5 %, på tværs af ydelserne inden for 
tilbuddet, hvor tilbuddet defineres således:2

 Det er op til driftsherren, om flere afdelinger organiseres som ét tilbud med 
flere afdelinger eller om de enkelte afdelinger er enkeltstående tilbud.

 Det er dog en forudsætning for, at der kan være tale om ét tilbud med flere 
afdelinger, at der er et vist samarbejde afdelingerne imellem om at levere 
samme form for ydelser til forskellige målgrupper eller forskellige ydelser til 
samme målgruppe samt, at afdelingerne har fælles ledelse, fælles økonomi og 
evt. fælles personale.

Dette er nærmere beskrevet i styringsaftalens bilag 2, hvor der også er defineret en 
undtagelsesbestemmelse for små tilbud, der leverer samme ydelse.

1 Reglerne beskrevet her følger bekendtgørelse nr. 9 af 12. januar 2015 om beregning af takster og 
betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Denne er gældende for over- og underskud der 
oparbejdes i 2015 og fremadrettet.
2 Denne definition er den samme som anvendes i vejledning om socialtilsyn jf. kapitel 3 punkt 10.
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Kapitel 12. Oprettelse og lukning af tilbud og pladser

12.1 Procedurer for justering af rammeaftalen
Der er en vis grad af rummelighed i rammeaftalen. Driftsherren har mulighed for at 
foretage justeringer på tilbudsniveau, idet der påhviler en forpligtigelse til at tilpasse 
kapaciteten. 

Driftsherrens forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten er vigtig, og er en central 
forudsætning for at drive tilbuddene økonomisk effektivt. Den løbende tilpasning er 
afgørende for at undgå tomme pladser (og høje priser) og for få pladser (og 
venteliste). 

Den enkelte kommune og Region Midtjylland har dermed pligt til, via løbende 
justeringer, at udnytte ressourcerne optimalt. Tidlig orientering og dialog med de 
berørte parter er i den forbindelse afgørende - inden godkendelse i DASSOS. 

Der er mellem kommuner og Region Midtjylland enighed om behovet for løbende 
opfølgning og justering af kapaciteten i takt med ændrede behov. For at sikre den 
mest optimale kapacitet, er samarbejdsparterne enige om, at der gennem faglig 
dialog og behovsvurdering, kan foregå en løbende planlægning for en række 
målgrupper. Som følge heraf kan det blive nødvendigt at udarbejde tillæg til 
rammeaftalen.
Foretager en kommune større ændringer i form af oprettelse af et nyt tilbud, skal de 
øvrige kommuner og Region Midtjylland orienteres så tidligt som muligt – og senest 
når beslutningen er truffet. ’Fair play’ er i den forbindelse centralt, hvorfor der lægges 
vægt på drøftelser mellem parterne så tidligt som muligt i processen. 

Da alle regionale tilbud drives efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen, jf. 
Servicelovens § 5, kræver det godkendelse af kommunerne, hvis Region Midtjylland 
finder behov for oprettelse af nye tilbud eller ændringer i de eksisterende tilbud. Når 
en kommunalbestyrelse overtager et tilbud fra regionen, overføres 
leverandørforpligtelsen, og tilbuddet skal som hidtil indgå i rammeaftalen. 

Er der behov for større ændringer - eksempelvis nedlæggelse af et tilbud - behandles 
emnet i DASSOS inden den endelige beslutning træffes af driftsherren. Også her er 
tidlig dialog med de berørte parter af central betydning. 
For at undgå prisglidninger kan der ikke ske ændringer af taksten i aftaleperioden som 
følge af evt. kapacitetsændringer. Der henvises til styringsaftalens bilag 2, kapitel 6 
for regler om ændring af takster.

12.2 Tilpasninger og ændringer i kapaciteten
Som led i udarbejdelsen af styringsaftalen har kommunerne indsendt en kommunal 
indberetning til Sekretariat for rammeaftaler, hvori det forventede behov for tilbud i 
2017 præsenteres.

De kommunale indberetninger viser, at de midtjyske kommuner overordnet set 
oplever, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes 
behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af specialiserede tilbud, der er 
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omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder for såvel voksenområdet som børn- og 
ungeområdet. På den baggrund er det besluttet, at den kapacitet, der blev stillet til 
rådighed for kommunerne i regionen i 2016, overordnet set videreføres til 2017 med 
visse justeringer.

Når der er konkrete forslag til justeringer på et tilbud, er der gode erfaringer med at 
driftsherren mødes med de aktuelle betalingskommuner til fastlæggelse af målgruppe, 
antal pladser og serviceniveau, inden der træffes endelig beslutning.

12.3 Udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud
Ved oprettelse og lukning af et tilbud er det driftsherren, der alene er ansvarlig for 
eventuelle uforudsete problemstillinger, herunder eventuelle økonomiske 
problemstillinger. Der kan således ikke foretages efterregulering af taksten eller på 
anden måde foretages restafregning til betalingskommunerne. Der kan heller ikke på 
anden måde sendes restafregning til betalingskommunerne, og eventuelle over-
/underskud kan ikke indregnes i andre tilbud.

Ved sammenlægning/opsplitning af tilbud skal over-/underskud følge med til det/de 
nye tilbud. I fordelingen tages hensyn til de konkrete forhold i omlægningen. 
Eksempelvis kan over-/underskud overføres forholdsmæssigt til to eller flere tilbud, 
som det oprindelige tilbud opsplittes i, idet der tages hensyn til, hvordan borgerne fra 
det oprindelige tilbud fordeler sig på de nye tilbud/afdelinger.

12.4 Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner
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 hvert af de fem kommunekontaktråd. 
Koordinationsforummet er ansvarlig for at udarbejde forslag til landsdækkende 
koordination af de berørte områder, som indgår i de enkelte rammeaftaler. For 
yderligere information vedr. lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede 
institutioner henvises til kapitel 5.2 samt bilag 3 i Udviklingsstrategi 2017. 

12.5 Koordinationsstruktur
I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen er der indgået en politisk aftale 
mellem alle partier i Folketinget om, at der skal etableres en national 
koordinationsstruktur, som skal udvikles og varetages af Socialstyrelsen. 

Koordinationsstrukturen dækker det mest specialiserede socialområde og 
specialundervisningsområde. Socialstyrelsen overvåger udviklingen i målgrupper, 
tilbud og indsatser samt indsamler og formidler viden om effekt af indsatserne på det 
mest specialiserede socialområde og på området for den mest specialiserede 
specialundervisning. Målet er, at den mest specialiserede viden er tilgængelig og 
tilbuddene udvikles dynamisk i takt med, at behovene ændrer sig. Målet er derved at 
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forhindre en uhensigtsmæssig afspecialisering af specialundervisningsområdet og det 
specialiserede socialområde. 

Omdrejningspunktet for den nationale koordinationsstruktur er en dialogbaseret 
samarbejdsmodel med kommunerne. Modellen skal styrke overvågningen og 
udviklingen af de højt specialiserede social- og specialundervisningstilbud. Dette sker i 
samarbejde med kommuner, regionerne, KL og andre relevante interessenter. Den 
dialogbaserede samarbejdsmodel benytter sig af det etablerede KKR samarbejde, 
herunder arbejdet i de administrative styregrupper. 
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Kapitel 13. Afregning for brug af tilbud

13.1 Betalingsaftale
For at sikre fleksibilitet og dokumentation ved køb og salg af pladser, skal der indgås 
en skriftlig visitations og betalingsaftale mellem køber og sælger. 

I tilfælde af revisitation og deraf følgende ændringer i ydelsen, bør den enkelte 
handlekommune inddrage betalingskommunen.

Betalingsaftalen skal indeholde alle nødvendige detailoplysninger til brug for 
afregningen. Der lægges vægt på, at betalingsaftalen tilpasses således, at den kan 
anvendes ved indberetning til det eller de afregningssystemer kommunen og 
Regionen anvender. 

Betalingsaftalen skal således som minimum omfatte:

 Borgers navn og cpr.-nummer
 Information om hvem der er handlekommune samt hvem der er 

betalingskommune
 Information om hvem der er leverandør
 Oversigt over de enkelte ydelser, herunder bevillingsparagraf, der indgår i 

tilbuddet
 Bevillingsomfanget for de enkelte ydelser
 Startdato og priser for de enkelte ydelser
 Opsigelsesvarsel

Der skal ikke indgås betalingsaftale omkring den grundtakst, der skal betales af 
kommunerne ved anbringelse efter magtanvendelsesbekendtgørelsens § 40 (BEK nr. 
186 af 20/02/2015, de objektivt finansierede pladser).

13.2 Ændringer i et aftalt tilbud indgås ligeledes skriftlig
Betalingsaftalen indgås mellem handlekommunen og driftsherren. I de tilfælde der er 
anden betalingskommune, skal denne myndighed afregne efter den indgåede 
betalingsaftale.

Takstgruppen har udarbejdet en beskrivelse af processen i forbindelse med indgåelse 
af matchnings- og betalingsaftaler for regionens tilbud, herunder også principper for 
ind- og udskrivning. Beskrivelserne findes på www.rammeaftale.midtjylland.dk under 
punktet ”Rammeaftaler” og ”Til sagsbehandlere”. Materialet opdateres løbende.

13.3 Afregningsproceduren
Driftsherren sender månedlige afregninger til betalingskommunerne. Fristen for 
betaling fastsættes til minimum 14 dage.

Der er mulighed for, at køber og sælger kan indgå abonnementsaftaler på en række 
særlige områder. I forhold til behandling af misbrugere er der ligeledes behov for en 
særlig håndtering af takstberegningen. Principperne for indgåelse af 

http://www.rammeaftale.midtjylland.dk/
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abonnementsordninger og takststrukturer for misbrugsbehandling er nærmere 
beskrevet i bilag 2, kapitel 4.3.

Ved abonnementsordninger kan driftsherren sende halvårlige afregninger til 
betalingskommunerne. 

Objektivt finansierede pladser afregnes a conto først på året, mens grundtaksten 
afregnes månedligt efter konkret forbrug. 

Betalingskommunen kan ikke regulere i den fremsendte regning. Regningen betales 
uanset enighed om regningens størrelse eller øvrige betalingsforhold. 
Betalingskommunen meddeler uoverensstemmelser i regningen til driftsherren. Det er 
herefter driftsherren, der skal foretage de nødvendige berigtigelser i den kommende 
afregning, i fald indsigelsen er berettiget. Fejlagtigt betalte beløb refunderes altså 
efterfølgende. Dette princip er nødvendigt, hvis afregningssystemerne skal fungere 
effektivt.

13.4 Opsigelsesvarsel
Opsigelsesvarslet er løbende måned plus én måned, dette gælder også ved dødsfald, 
idet dødsfald i sig selv sidestilles med en opsigelse. Betaling i opsigelsesperioden 
forudsætter, at leverandøren har sædvanlige omkostninger forbundet med pladsen og 
at pladsen ikke kan disponeres til anden side. 

Opsigelsesvarslet er ikke gældende for de objektivt finansierede pladser, ved 
anbringelser efter magtanvendelsesbekendtgørelsens § 40 (BEK nr. 186 af 
20/02/2015, de objektivt finansierede pladser). Det skyldes, at der kan være tale om 
korte ophold, hvor opholdstiden meget sjældent kendes, da den kan afgøres af 
domstolene.

Dette er uddybet i bilag 2, kapitel 7. 

13.5 Forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar
Driftsherren kan med henblik på at oprette eller opretholde tilbud, indgå aftaler med 
en eller flere kommunalbestyrelser om forpligtende købsaftaler eller delt 
finansieringsansvar.

En forpligtende købsaftale, er en aftale, hvor en eller flere kommunalbestyrelser 
garanterer for betaling af et bestemt antal pladser, i et tilbud, i en aftalt periode, hvis 
pladserne ikke efterspørges af andre.

Aftaler om delt finansieringsansvar, er en aftale, hvor en eller flere 
kommunalbestyrelser, bidrager til finansieringen af et konkret tilbud, uden at 
kommunalbestyrelsen selv er driftsherre.
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Kapitel 14. Kommunale overtagelser af regionale tilbud
Reglerne om kommunale overtagelser af regionale tilbud fremgår af Servicelovens §§ 
186-187. 

Dette indebærer, at en kommunalbestyrelse har mulighed for at overtage regionale 
tilbud, der er beliggende i kommunen, én gang i hver valgperiode. Det skal øge 
regionernes muligheder for mere langsigtet planlægning af drift og udvikling. 

Overtagelse af et tilbud skal fortsat drøftes i forbindelse med de årlige rammeaftaler 
og overtagne tilbud skal fortsat stå til rådighed for de øvrige kommuner i det omfang, 
det fastlægges i rammeaftalen. 

Senest den 1. januar i valgperiodens 3. år skal en kommunalbestyrelse have meddelt 
regionen, såfremt den ønsker at overtage et regionalt tilbud. Overtagelsen skal senest 
være gennemført den 1. januar i valgperiodens 4. år. 

14.1 Procedure for kommunale overtagelser
Såfremt en kommune ønsker at vurdere mulighederne for at overtage tilbud fra 
Region Midtjylland, rettes der henvendelse til Regionen, der er behjælpelig med de 
nødvendige data. Kontaktudvalget har godkendt proceduren for 
overdragelsesprocessen på deres møde den 17. april 2008. Kommunerne og Region 
Midtjylland er enige om, at tidlig dialog med relevante parter er et centralt redskab i 
den forbindelse 

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der beslutter, om den vil ændre ejerskabet 
af det enkelte tilbud. 

Såfremt Kontaktudvalget ikke har behandlet overtagelsen inden beslutningen er 
truffet, sker der en efterfølgende orientering af udvalget med henblik på justering af 
rammeaftalen.



3.4 Opfølgning på sundhedsaftalen
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"Mere sundhed i det nære – på borgerens præmisser" er Region Midtjylland 
og kommunernes overordnede mål for Sundhedsaftalen. Vi har sat en tydelig 
og fælles retning for, hvor vi sammen skal føre det nære og sammenhængende 
sundhedsvæsen hen. Vi er nu et år inde i Sundhedsaftalen og er i gang med at 
løfte aftalen til konkrete handlinger og indsatser. I dette magasin kan du læse om 
nogle af de indsatser på tværs af sektorer, som vi arbejder med. 
  
Samarbejde på tværs af fag, sektorer, kulturer, pengekasser mv. er ikke nødven-
digvis lige til. Det kræver en dedikeret, engageret og fokuseret indsats, og det 
kræver en ny form for samarbejde og ledelse med gensidig respekt og tillid. De 
eksempler vi nævner i magasinet viser, at vi kan lykkes med at skabe forløb, hvor 
borgeren oplever sammenhæng og god kvalitet. Borgeren oplever ét sammen-
hængende tilbud, når vi 'gentænker' det, vi før leverede hver for sig og i stedet 
'fletter' kommunale og regionale indsatser.  
 
I det seneste år har Sundhedskoordinationsudvalget iværksat en række af de 
tiltag, som er med i Sundhedsaftalen. 

For eksempel har vi ændret et forløbsprogram for hjertesygdom sådan, at en 
stor del af hjerterehabiliteringen fremover foregår i kommunerne i stedet for på 
hospitalet. På denne måde kan borgeren modtage rehabilitering i sit lokalmiljø 
og undgå køreturen til hospitalet. Det er sundhed i det nære og på borgerens 
præmisser.

På akutområdet har vi indgået aftaler, der bidrager til, at specielt ældre borgere 
oplever tryghed i overgangen mellem kommunen og hospitalet, og at vi fore-
bygger, at borgere får brug for at komme på hospitalet. Konkret er f.eks. TOBS 
(Tidlig Opsporing af Begydende Sygdom) ved at blive indført i alle kommuner.  
Samtidig har hospitalerne etableret tilbud om forskellige typer af rådgivning til 
kommuner og praktiserende læger. Et andet godt eksempel er en samarbejds-
aftale om et fælles team for sårbare gravide, så vi i fællesskab bedst muligt kan 
støtte op om gravide og familier, som har nogle særlige udfordringer.  

Vi har med Sundhedsaftalen sat os nogle ambitiøse mål, og vi er trukket i ar-
bejdstøjet for at skabe nogle gode løsninger for borgerne. Vi ser frem til endnu 
mere samarbejde.

Forord

Carl Johan Rasmussen
Formand for Sundhedskoordinationsudvalget

Mads Jakobsen
Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget

Kolofon
Sundhedsaftalen – Perspektiver 
på det første år er udarbejdet og 
skrevet af Karoline Steen Jensen, 
Marie-Louise Heine Jensen og 
Trine Højgaard Knudsen, Nære 
Sundhedstilbud i Region Midtjyl-
land for Sundhedskoordinations-
udvalget.

Spørgsmål, ønske om flere ma-
gasiner mv. kan rettes til Linda 
Bonde Kirkegaard: linkir@rm.dk

Sundhedskoordinationsudvalget
Skottenborg 26
8800 Viborg
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Sundhedsaftalens visioner for 
et fælles sundhedsvæsen:
• Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser

• Sundhedsløsninger tæt på borgeren

• Mere lighed i sundhed  
Værdier
Sundhedsaftalen hviler på følgende værdier:

Vi sætter borgeren først
Ingen borgere skal falde mellem to stole, og vi sætter borgerens 
interesser før sektorinteresser. Hvis der opstår tvivl, så er det 
den part, der har kontakten til borgeren, der handler. Borgeren 
skal behandles værdigt og opleve os som et team med et tillids-
fuldt og respektfuldt samarbejde. Vi værdsætter hinandens og 
borgerens viden, kompetencer, erfaringer og input.

Vi skaber resultater
Vi sætter derfor konkrete mål for vores indsatsers effekt. Og vi 
følger op, så borgere, politikere og andre beslutningstagere kan 
følge med i, om vores indsatser giver den tilstrækkelige effekt. 
Vores succes defineres af de resultater, vi skaber sammen med 
borgeren og for samfundet.

Vi udfordrer vanetænkning
Vi tør bryde vanetænkningen og arbejder i fællesskab med at 
udvikle nye løsninger til gavn for borgere, medarbejdere og 
samfundsøkonomien. Vi tager de stærkeste af vores nye løsnin-
ger og udbreder dem til gavn for alle borgere. 

Sundhedspolitiske mål
Region Midtjylland, kommunerne og praksissektor 
har følgende sundhedspolitiske mål for aftaleperio-
den 2015-2018:

•  Flere borgere er trygge, når de i deres behand-
lingsforløb krydser sektorgrænser  

•  Flere borgere bevarer tilknytning til arbejdsmar-
kedet/uddannelse i forbindelse med sygdom

• Behovet for akutte indlæggelser reduceres

• Den sociale ulighed i sundhed mindskes

• Bedre sundhed for borgere, som er socialt udsatte

• Bedre sundhed for børn og unge

• Bedre sundhed for borgere med psykisk sygdom 

Modelfoto
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"Det er bare fantastisk at arbejde med sådan en succes," 
siger Kirsten Brænder Aastrup om at arbejde med projek-
tet "Forstærket indsats overfor storrygere i Vestklyngen". 
Kirsten Brænder Aastrup arbejder som rygestoprådgiver 
i Herning Kommune, og har siden juni 2015 haft ekstra 
meget at se til.

Kommunerne har hele tiden haft gratis rygestoprådgivning, 
men med projektet indføres en ny henvisningsstruktur og 
gratis rygestopmedicin i fire uger. Projektet er et treårigt 
projekt, og der har siden april 2015 deltaget ca. 1.500 
rygere. Siden juni 2015 har der kørt to pilotprojekter på 
lungemedicinsk afsnit og ortopædkirurgisk ambulatorium 
på Regionshospitalet Holstebro.  

"Det er gået over al forventning. Fra de to pilotafsnit er der 
allerede blevet henvist omkring 100 borgere. Foreløbige 
tal viser, at 72 % af alle dem, der gennemførte rygestop-
forløbet er røgfrie og 54 % stadig røgfrie et halvt år efter 
forløbet," fortæller en stolt Lene Stokholm Jensen, der er 
projektleder.

"Det er faktisk gået så godt, at vi har været nødt til at redu-
cere det fra otte ugers gratis rygestopmedicin til fire uger, 
for at sikre os at så mange som muligt kan få. Derudover 
har kommunerne også bakket flot op og øget egenfinansie-
ringen af projektet," forsætter Lene Stokholm Jensen. 

"Det er da ærgerligt, at vi ikke kunne fortsætte med otte 
uger, men de fire ugers gratis rygestopmedicin skal ses som 
en starthjælp. Det kan være svært at starte med en ekstra 
udgift, når man ikke har set effekten af det endnu," fortæl-
ler Kirsten Brænder Aastrup.

Projektet er målrettet storrygere, hvilket er defineret som 
dem, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen. Alle inte-
resserede rygere vil dog blive systematisk henvist, men det 
er kun storrygere, der tilbydes gratis rygestopmedicin.

"Vi må huske på, at tre ud af fire rygere gerne vil stoppe 
med at ryge, så henvisningen kan være en kærkommen 
anledning til at gå i gang med et rygestop," fortæller Lene 
Stokholm Jensen. Og lige præcis det kan Tage Hussak nikke 
genkendende til. Han er en af de borgere, der takkede ja til 
henvisningen fra ortopædkirurgisk ambulatorium. 

"Jeg har røget i 52 år og har egentlig gerne ville stoppe læn-
ge. Min egen læge har bragt det på banen ad flere omgange, 
men jeg fik mig ikke lige taget sammen. Det gav først me-
ning, da jeg var på hospitalet i forbindelse med et brækket 
ben. Lægerne fortalte mig, at benet ikke helede optimalt, og 
at det var på grund af tobakken. Så tænkte jeg, at det skulle 
rygning alligevel ikke have æren for. Nu har jeg været røgfri 
siden d. 28. august 2015." 

VBA
På de to pilotafsnit har man valgt at bruge VBA-metoden, 
når patienterne skal henvises. VBA står for Very Brief Ad-
vice, og med den metode kan personalet henvise interesse-
rede patienter til rygestop på 30 sekunder. 

"Det handlede om at finde en metode, som var effektiv, men 
som også kunne passe ind i en travl hverdag på hospitalet. 
Derudover viser nye undersøgelser, at det er mere effektivt 
at henvise til rygestoptilbud frem for at anbefale rygeren at 
stoppe," siger Lene Stokholm Jensen. 

Med VBA-metoden skal hospitalspersonalet kort spørge 
ind til patienternes rygevaner, rådgive dem om, at den 
største succes opnås ved en kombination af rådgivning 

Forrygende start på  
treårigt rygestop-
projekt i Vestklyngen

Den sociale ulighed i sundhed mindskes
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”Det er da win-win når klini-
kerne synes, at det gør deres 
arbejde nemmere, og vi får 
henvist flere borgere til ryge-
stopkurserne end tidligere” 

Lene Stokholm Jensen, projektleder

og rygestopmedicin, og til slut henvise interesserede til et 
kommunalt tilbud. Efter henvisningen kontakter kommu-
nen borgerne. 

"Vi tager borgerne i hånden. Det er meget afgørende og gør, 
at langt flere går i gang med et rygestop," fortæller Lene 
Stokholm Jensen. Hun fortæller ligeledes, at klinikerne 
oplever, at det letter deres arbejde, da det ikke kræver, at de 
indgår i en samtale om rygestop. De skal bare sørge for at 
henvise dem, der er interesseret.

"Hvis ikke borgeren er klar til at stoppe på det tidspunkt, vi 
kontakter dem, f.eks. på grund af sygdom, spørger vi dem, 
om vi må kontakte dem igen senere. På den måde behøver 
patienten ikke selv at gøre noget, og det er vigtigt," siger 
Lene Stokholm Jensen. 

Udfordringer
Selvom Lene Stokholm Jensen beskriver projektet som en 
stor succes, understreger hun dog, at der er nogle udfor-
dringer:

"Det kan være en udfordring at fastholde fokus på projektet 
i en travl, klinisk hverdag på hospitalerne. Det er derfor vig-
tigt at få bygget VBA-metoden ind som en fast rutine, og det 
er en lang proces. En anden udfordring er at holde fast i, at 
VBA-metoden kun er en meget kort og enkel henvisnings-

metode, og at man skal lade være med at gå ind i en motive-
rende samtale om rygestop, som man som sundhedsfaglig 
er vant til, og i stedet overlade dette til den professionelle 
kommunale rygestoprådgiver."  

Derudover giver de mange deltagere ventelister i nogle 
kommuner. 

"For noget, der er motivationsafhængigt, dur det jo ikke 
med ventelister. Vi ved godt selv, hvad det betyder, når vi er 
motiverede. Så vil vi bare i gang. Man ved jo ikke, hvornår 
motivationen kommer igen," slutter Kirsten Brænder 
Aastrup.

Det forventes, at projektet udrulles i hele Vestklyngen (Her-
ning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern 
og Struer kommuner) i løbet af 2016. 

Projektet kører til og med 2017. 
Gratis rygestopmedicin er 
foreløbigt begrænset til projekt-
perioden, men det forventes at 
henvisningsstrukturen er i drift, 
når projektet afsluttes.

Et e-læringsprogram om VBA-metoden til kli-
nikere er under udvikling og forventes færdigt i 
slutningen af april 2016. 

Modelfoto
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”Når alle hører det 
samme…” 

Styrket indsats for sårbare gravide 

8

”Alle hører det samme, og det er godt – ikke bare for 
den gravide, men også for fagpersonerne. På møderne 
bliver det tydeligt, hvad forventningerne er” 

Pernille Arent, socialrådgiver

2015 – 2018

”Det særlige i ”Barn på Vej” er, at vi 
binder indsatserne sammen, og det er 
det, der gerne skulle gøre forskellen 
for familien, som ofte er en kaste-
bold mellem forskellige instanser,” 
fortæller Anne Mette Vejgaard. Hun 
er projektleder på ”Barn på Vej”, der 
siden januar 2015 har været et tvær-
sektorielt tilbud til sårbare gravide 
i Odder, Hedensted, Skanderborg og 
Horsens kommuner. Projektets formål 
er dels at forebygge komplikationer i 
forbindelse med graviditet og fødsel, 
dels at arbejde på tidlig tilknytning 
mellem barn og forældre.

”Vores målgruppe er sårbare på 
forskellige måder,” fortæller Pernille 
Arent, der er fremskudt socialrådgiver 
i projektet. Hun fortsætter: ”De er sår-
bare, og de ved som regel godt, hvad 
deres udfordringer er, så det er vigtigt 
at få dem som medspillere frem for 
modspillere.” 

Den proces starter allerede ved den 
første konsultation ved jordemode-
ren, som finder sted inden uge 17, 
og fortsætter resten af graviditeten 
frem til barnet er otte uger gammelt. 
Tilbuddet omfatter graviditetsbesøg 
i hjemmet af sundhedsplejersken, 
kendt jordemoder i hele graviditeten, 
ophold på barselsafsnittet, og som det 
skelsættende i projektet, et tværsek-
torielt gravidteam. 

Godt og trygt rum
Det tværsektorielle gravidteam består 
af en lang række fagpersoner og 
omfatter blandt andre jordemoder, 
sundhedsplejerske, praktiserende 

læge, socialrådgiver, fødselslæge 
og barselssygeplejerske, der alle er 
involverede i graviditeten og det efter-
følgende forløb. Teamet holder et til to 
møder inden fødslen med den gravide 
og hendes netværk. På møderne har 
deltagerne hver især mulighed for at 
høre de forskellige perspektiver og 
lægge en plan for det videre forløb. 

”Tilbagemeldingerne fra de gravide er, 
at det er et godt og trygt rum. De føler 
sig mødt, og det er en god proces for 
dem," fortæller Anne Mette Vejgaard, 
mens Pernille Arent supplerer: "Alle 
hører det samme, og det er godt – 
ikke bare for den gravide, men også 
for fagpersonerne. På møderne bliver 
det tydeligt, hvad forventningerne er. 
Man skal ikke underkende værdien 
af, at man som sårbar får sat ansigt på 
dem, der skal være omkring en." 

Forskelligt fokus
Indholdet på møderne er forskelligt 
alt efter hvilken situation den gravide 
er i, og hvad udkommet af graviditeten 
skal være. "I de tilfælde, hvor barnet 
skal fjernes direkte efter fødslen, så er 
vores fokus "hvad kan vi gøre for dig, 
mor, så du er tryg"," fortæller Pernille 
Arent, og nævner at det for eksempel 
her er vigtigt, at personalet ikke skal 
tale amning med mor efter fødslen. 

I andre tilfælde kan mødet være 
med til at forsikre den gravide om, 
at kommunen ikke har planer om at 
fjerne barnet, eller mødet bruges til 
at afklare bekymringer om medicin, 
fødselsangst eller manglende net-
værk. 

Som et led i projektet er der lavet afta-
ler med flere frivillige organisationer 
i kommunerne, som kan hjælpe de 
sårbare gravide og være det netværk, 
som for mange ellers er skrøbeligt: 
”De frivillige kan være støttepersoner 
eller komme forbi og gå en tur med 
barnevognen,” fortæller Anne Mette 
Vejgaard, der glæder sig over, at de 
frivillige organisationer også spiller 
en rolle i ”Barn på vej.” 

Overkommeligt forløb  
giver stor opbakning
Indtil videre har 105 gravide delta-
get i projektet, hvoraf de 45 nu er 
afsluttet. Få har takket nej eller meldt 
fra undervejs, og overordnet set har 
der været stor opbakning blandt de 
gravide. En del af den succes tilskriver 
Anne Mette Vejgaard, at forløbet i 

”Barn på vej” er overkommeligt for den gravide og følger 
den arbejdsgang, som er i en almindelig graviditet fraset de 
to teammøder og besøg i hjemmet af sundhedsplejersken.

Den største barriere i projektet har, som i mange andre 
tværsektorielle sammenhænge, været af en lavpraktisk 
karakter, særligt i forhold til teammøderne: ”Man tænker 
måske ikke, at det burde være et problem, men hvordan 
indkalder man lige på tværs af systemer,” spørger Pernille 
Arent, og fortsætter: ”Det er en stor udfordring. Mange 

af fagpersonerne er ikke i 8-16 job, men har skiftende 
arbejdstider, og vi har ikke adgang til hinandens kalendere. 
Der kan sagtens gå en halv dag med at indkalde til et møde.” 

”Vi drømmer om en it-løsning, så det bliver nemmere at 
booke folk på tværs af kommune og region,” konstaterer 
Anne Mette Vejgaard. Hun er dog slet ikke i tvivl om, at 
arbejdet med at få gravidteammøderne i stand er alle an-
strengelserne værd. 

Barn på Vej er et tre-årigt 
projekt, der afsluttes i 2017.  
Projektet er støttet af Sund-
hedsstyrelsen og evalueres 
løbende. 

I Sundhedsaftalen er det 
aftalt, at de enkelte kom-
muner og fødesteder skal 
etablere tværsektorielle 
gravidteam for sårbare gra-
vide inden 1. juni 2016. 

Modelfoto
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”Jeg oplever, at det her er et enestående eksempel på, at vi 
tværsektorielt i sundhedsvæsnet kan være ét team i hospi-
tal og kommune, der faktisk fletter sammen, så borgeren 
får ét forløb,” fortæller Marianne Balsby, leder af Skive 
Sundhedscenter, engageret.

Siden 1. januar 2015 har Skive og Viborg kommuners 
sundhedscentre varetaget det genoptræningsforløb, som 
er en del af behandlingsforløbet for hjertepatienter, og 
som hjertepatienterne tidligere skulle til Regionshospitalet 
Viborg for at deltage i. Helt konkret har det betydet, at 120 
borgere fra Skive Kommune med hjertesygdom har kunnet 
slippe for transporten til Viborg, som undersøgelser viste 
var en stor barriere for at gennemføre genoptræningsforlø-
bet. I stedet har de benyttet sig af genoptræningstilbuddet 
på Sundhedscentret tættere på hjemmet og hverdagen.   

Hjerteområde i rivende udvikling
Tiltaget kan ses som endnu et eksempel på den rivende 
udvikling, som hjerteområdet har gennemgået de senere 
årtier, og som Marianne Balsby har fulgt på nært hold siden 
hendes elevtid i 70’erne: ”I slutningen af 70’erne lå borgere 
med hjertetilfælde ofte stille i sengen i flere uger. Nu er det 
lige før, at de kan stå i Netto, få en blodprop, komme ind og 
få det lavet og så være hjemme igen samme dag,” fortæller 
Marianne Balsby, og fortsætter: ”Det går sommetider så 
hurtigt, at borgerne næsten ikke når at opfatte, hvad de har 
været igennem. Når de så kommer hjem, så kan angsten 
melde sig og en masse andre spørgsmål. Derfor giver det 
rigtig god mening at tilbyde genoptræningen i det nære 
sundhedsvæsen, tæt på borgerens hverdag.”  

Hjerterehabiliteringen, som Skive Sundhedscenter nu 
tilbyder, er resultatet af en succesfuld sammenfletning af 
faglig viden, erfaringer og forskellige kompetencer fra både 
hospital og kommuner, og ikke mindst viljer til at flytte 
fokus fra den traditionelle silotænkning ”os/dem” til ”hvad 
er godt for borgeren.” 

Rundbordsmøder
Forud for opstarten i januar 2015 gik en række rundbords-
møder mellem læger, sygeplejersker og de kommunale 
sundhedsfaglige personer, hvor man i fællesskab beskrev 
den konkrete opgave, der skulle flyttes, og hvilke parame-
tre, der skulle måles og følges op på i forløbet. Kendetegn- 
ende  for hele processen var en enorm vilje til vidende-
ling, efteruddannelse og sparring, som her godt et år efter 
fungerer upåklageligt. Der er altid en linje åben ind til 
sygeplejersker og læger på hospitalet, og skønnes det fag-
ligt nødvendigt kan sundhedscenteret og hjertemedicinsk 
ambulatorium aftale, at borgeren kommer ind i ambulatori-
et til vurdering, da borgerne stadig er tilknyttet hospitalet i 
genoptræningsforløbet. 

Sammenflettede 
hjerter

Hjerterehabilitering i det nære sundhedsvæsen 
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I Midtklyngens kommuner (Skive, Viborg og Sil-
keborg) tilbydes hjertepatienter genoptræning 
i hjemkommunen. I løbet af 2016 vil hjertepa-
tienter i alle regionens kommuner få samme 
mulighed. 

Et typisk genoptræningsforløb i projektperioden tager 
12 uger og tilbydes, når hospitalet vurderer, at borgeren 
er stabil og parat til genoptræning. En af styrkerne ved 
genoptræning i kommunalt regi er, at det i højere grad giver 
mulighed for at justere forløbet, så det tager højde for den 
enkelte borger, ligesom det er muligt at supplere med den 
lange række af sundhedsfremmende tilbud, som Sundheds-
centret i Skive også tilbyder. 

Kommunale og frivillige tilbud flettes sammen
”En del af genoptræningsforløbet er gruppetræning, men 
vi oplever, at der er mere sårbare borgere og borgere 
med flere diagnoser, som ikke ønsker eller kan deltage i 
gruppetræningen. Der har vi så mulighed for at tilbyde dem 
individuelle forløb i stedet for,” fortæller Marianne Balsby. 
Andre patienter er nærmest selvkørende, og har fuldstæn-
dig styr på motion, men vil gerne lige træne i et ”trygt rum” 
med sundhedsfaglige personer, og der finde ud af, hvor me-

get kroppen kan tåle. Fælles for alle genoptræningsforløb 
er dog, at de starter og slutter med en samtale og en fysisk 
test af borgeren. Den afsluttende samtale og test bruges 
både som en plan til borgeren selv i forhold til motion og 
livsstil, men også som information, der sendes tilbage til 
hjerteambulatoriet, som vigtig viden inden borgeren afslut-
tes endeligt fra hospitalet og overgår til almen praksis.  

For Marianne Balsby og medarbejderne i Sundhedscentret 
har det været fantastisk at opleve, at mange af borgerne er 
”godt på vej” efter genoptræningsforløbet, og at Hjerte-
foreningens og andre frivillige foreningers tilbud også 
er flettet ind i mange af borgernes hverdag, når genop-
træningsforløbet slutter: ”Vi har fået dobbelt så meget 
sundhed for pengene,” slutter Marianne Balsby og binder 
derved en sløjfe om en succesfuld fortælling fra det nære 
sundhedsvæsen. 

”Vi har fået dobbelt så meget 
sundhed for pengene” 

Marianne Balsby, leder af Sundhedscenter Skive 

Fysioterapeut Maria Øland har samtale med en borger om genoptræning.



”Vi skaber overblik over tilbuddene fra kommune, almen 
praksis og hele Hospitalsenhed Midt - hele tiden med det 
bedste patientforløb for øje,” fortæller sygeplejerske Ninna 
Odgaard Andersen. Hun og kollegaen Mette Brøndum 
Mouritsen har det sidste år været ansat i projektet ”Et 
Integreret Sundhedsvæsen i Midtklyngen." De to sygeple-
jersker bemander det tværfaglige Callcenter, der tilbyder 
vejledning om kommunale tilbud til de praktiserende læger 
i Midtklyngen (Skive, Silkeborg og Viborg kommuner) samt 
afdelingerne ved Hospitalsenhed Midt. 

Helt konkret hjælper Ninna Odgaard Andersen og Mette 
Brøndum Mouritsen med at finde alternative løsninger til 
en indlæggelse i de tilfælde, hvor det giver det bedste forløb 
for patienten. ”Vi havde for eksempel en praktiserende 
læge, som ringede ind om en patient, der var konfus og 
mat. Patienten boede alene og kunne ikke huske, hvornår 
hun sidst havde drukket noget, så den praktiserende læge 
skønnede, at hun var dehydreret og skulle indlægges for 
at få intravenøs væskebehandling. Vi foreslog, at patienten 
i stedet kunne komme på en kommunal akutplads, hvor 

Videnscenter for 
patientnære løsninger

Det bedst tilrettelagte patientforløb tæt på borgerens hverdag

kommunens personale kunne give behandlingen, når 
den praktiserende læge havde ordineret det nødvendige 
i det fælles medicin kort (FMK),” fortæller Ninna Odgaard 
Andersen, og fortsætter: ”Den praktiserende læge fortsatte 
som behandlingsansvarlig læge med akutlægerne som 
sparringspartnere.” 

I det konkrete tilfælde hentede kommunens akutteam 
medicin på Akutafdelingen, patienten modtog behandling 
på akutpladsen, og var meget glad for løsningen. Da hun var 
vel hjemme igen, fulgte kommunen hende for at sikre, at 
hun forsat havde det godt.

Godt patientnært tilbud
Casen er et godt eksempel på en patientnær løsning, og 
viser samtidig den vejledende og koordinerende funktion 
mellem sektorerne, som er tanken bag Callcentret. 

"Der kommer hele tiden nye kommunale tilbud, så det kan 
være svært for de praktiserende læger at danne sig et over-
blik i en travl hverdag, ” fortæller Ninna Odgaard Andersen, 
og fortsætter: ”Vi har god kontakt til alle tre kommuner, og 
vi holder os hele tiden opdateret på eksisterende og nye 
tiltag. Koordineringen tager ofte også lang tid, og der kan vi 
så også hjælpe." 

Hjælpen falder i god jord hos de praktiserende læger, her-
iblandt praktiserende læge Simon Andreasen fra Viborg, 
der ofte ringer til Callcentret. ”Jeg oplever det som en klar 
styrkelse af de patientnære tilbud – ikke mindst for de pa-
tienter, der ikke passer ind i de gængse forløb”, konstaterer 
Simon Andreasen, mens han forsætter med en drøm om 
fremtiden: "I Kommunalt Lægeligt Udvalg forsøger vi at 
få ét telefonnummer direkte til kommunen, som vi har til 
hospitalet. Hvis Callcentrets tilbud kunne udvides med det 
– så ville det være helt optimalt," siger Simon Andreasen.

Bump på vejen 
Et af formålene med Callcentret er at undersøge, hvad der 
fremmer og hæmmer samarbejdet imellem sektorerne, og 
i løbet af det forgangne år har Ninna Odgaard Andersen 
og hendes kollega erfaret, at der stadig er stopklodser 
for et godt tværsektorielt forløb. Selv når man har fundet 
den gode løsning og den ”bare” skal føres ud i livet, kan 

der være bump på vejen. Et koordineringsarbejde kan 
sagtens tage et par timer, hvor helt lavpraktiske ting som 
telefontider og faktureringsadresser kan være tidsrøven-
de barrierer. ”Jeg synes egentlig, at de involverede i både 
almen praksis og i kommunerne er parate til at tænke i nye 
baner. Det er systemet, der ikke altid er det,” konstaterer 
Ninna Odgaard Andersen med et smil. 

For Ninna Odgaard Andersen er det derfor en stor tilfreds-
stillelse, når det trods forhindringer lykkes at skabe et 
bedre forløb for patienten. Hun ser en positiv udvikling i 
brugen af Callcentret, og glæder sig over, at de praktiseren-
de læger ringer igen, fordi de har haft gode erfaringer med 
at ringe tidligere.

De problemstillinger, som de to sygeplejersker i Callcen-
tret identificerer, bliver bragt ind i den styregruppe, der er 
etableret i forbindelse med projektet. Her sidder repræ-
sentanter fra kommunerne, almen praksis og hospitalet 
og lufter visioner, diskuterer nye idéer og udvikler nye 
initiativer. "Lige nu arbejder vi på et nyt tiltag, der hedder 
back-up til praksis. Her arbejder vi med, hvordan en patient 
med velbeskrevne symptomer udløser en pakke, der 
nøje beskriver, hvilke prøver den behandlingsansvarlige 
praktiserende læge mindst skal ordinere samt hvordan 
kommunens personale kan udføre behandlingen i hjemmet 
eller på en akutplads. Hvis en patient i et pakkeforløb bliver 
dårligere udenfor almen praksis åbningstid, bliver patien-
ten indlagt direkte uden at forstyrre vagtlægen,” fortæller 
Ninna Odgaard Andersen om det nye tiltag i rækken af 
patientnære løsninger.

2015 – 2018

”Med Callcentret forsøger vi at skabe 
en bevægelse hen imod et egentligt 
samarbejdsrum, hvor vi tidligere havde 
snitflader mellem sektorerne” 

Ninna Odgaard Andersen, sygeplejerske

Sygeplejerske Ninna Odgaard Andersen (siddende som nummer to fra højre) udgør sammen  
med sin kollega Mette Brøndum Mouritsen den erfarne sygeplejerskestab i Callcentret.

”Callcenter – et Integreret Sundhedsvæsen i 
Midtklyngen” er et tværfagligt og tværsekto-
rielt samarbejdsprojektet, der afsluttes med 
udgangen af 2017. Projektet har blandt andet 
som formål at nedbringe antallet af indlæggelse 
og identificere, hvad der fremmer og hæmmer 
samarbejdet imellem sektorerne.
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Den gennemsigtige iltslange bugter 
sig henover gulvet og ender ved 
Anny Signe Hansens næsebor. Den 
er et synligt bevis på, at luftvejssyg-
dommen KOL med tiden er blevet en 
uløselig del af Anny Signe Hansens 
hverdag. 

Igennem de sidste par år har hun 
haft stor gavn af det hun med egne 
ord betegner som ”Danmarks bedste 
hjemmepleje” – nemlig hjemmeplejen 
i Grenaa. For hjemmeplejen er med 
til at skabe tryghed i Anny Signe Han-
sens liv - ikke mindst i de perioder, 
hvor KOL-sygdommen viser tænder. 

Fem vitale værdier
Hjemmesygeplejerske Kirsten Rov-
sing er en af omsorgspersonerne i 
hjemmeplejen, som hjælper Anny 
Signe Hansen. Som sygeplejerske 
kigger hun rutinemæssigt forbi hver 
14. dag. Siden 2013 har TOBS været 
et af de værktøjer, som hun har haft 
med i bagagen. TOBS er en forkortelse 
af Tidlig Opsporing af Begyndende 
Sygdom.

Helt konkret betyder det, at Kirsten 
Rovsing og kollegerne i hjemmeple-
jen TOBS’er borgerne ved at måle de 
fem vitale værdier puls, bevidsthed, 
temperatur, respirationsfrekvens samt 
det systoliske blodtryk. Efterfølgende 
scores borgeren. Kerneårsagsunder-
søgelser og patientsikkerhedsaudits 
har nemlig vist, at mange kritisk syge 

patienter findes for sent i sygdoms-
forløbet og ender med en indlæggelse, 
der i mange tilfælde kunne være 
undgået.  

Fælles sprog 
”Det er jo ikke fordi, vi ikke målte de 
værdier før. De er en indbygget del 
af min faglighed. Men nu gør vi det 
mere systematisk. Vi får målt alle 
værdierne hver gang. Og så er det et 
godt samtaleredskab, hvis jeg skal 
tale med lægen. På den måde har vi et 
fælles sprog om borgerens tilstand,” 
forklarer Kirsten Rovsing. 

Det med det fælles sprog kan prak-
tiserende læge i Randers Svend Kier 
nikke genkendende til. For ham er 
TOBS et godt redskab til en fælles vur-
dering af patienten. ”Sygeplejerskerne 
har altid været gode til at observere 
borgerne. Men når de bruger TOBS er 
jeg mere sikker på, at vi taler om det 
samme. Det er jo heller ikke altid, at 
jeg kender sygeplejersken, eller hun 
kender mig, og så er det godt at have 
nogle observationer af patienten, som 
vi er enige om, hvad betyder,” siger 
han. 

Svend Kier understreger, at TOBS ikke 
handler om at undgå indlæggelser, 
men om at få de rigtige patienter 
indlagt, og i øvrigt handle så hurtigt 
som muligt på begyndende sygdom. 
Ringer en sygeplejerske til ham med 
en bekymring om en borger, hjælper 

TOBS-værdierne ham til at lave en 
hurtigere og mere sikker vurdering: 
”Skal jeg gøre noget nu, skal vi lige 
afvente og TOBS’e igen lidt senere, 
kan vi sætte en behandling i værk 
med det samme, eller skal patienten 
indlægges,” funderer Svend Kier. 

For Anny Signe Hansen er der de se-
nere år også kommet mere ro på ind-
læggelserne. Seneste indlæggelse var i 
maj 2015, hvor hendes KOL pludselig 
blev forværret, men i langt de fleste 
tilfælde tages forværringer i opløbet. 
De foreløbige resultater fra Ran-
ders-klyngen viser en svag tendens 
til færre forebyggelige indlæggelser 
samt et mindre forbrug af de prakti-
serende læger ligesom brugeroplevel-
sen også er positiv. Derfor er TOBS i 
2016 også ved at blive udbredt til alle 
19 kommuner i regionen. 

Artiklen er en redigeret udgave af 
artiklen ”Danmarks bedste hjemme-
pleje bruger TOBS”, som er skrevet af 
Mette Breinholdt, journalist i Koncern 
Kommunikation i Region Midtjylland.

 TOBS tager hånd om 
problemerne, før de 
løber løbsk 

Behovet for akutte indlæggelser reduceres 
”Det er godt at have nogle observationer af 
patienten, som vi er enige om, hvad betyder”

Praktiserende læge Svend Kier 

”Vi får målt alle værdierne hver gang. Og 
så er det et godt samtaleredskab, hvis jeg 
skal tale med lægen. På den måde har vi 
et fælles sprog om borgerens tilstand” 

Hjemmesygeplejerske Kirsten Rovsing

Læs mere om erfaringerne 
og evalueringen af TOBS i 
Randers-klyngen på www.
sundhedsaftalen.rm.dk/
projekter/triple-aim/tobs
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Sundhedsopgaver skal løses med afsæt i borgerens behov. 
Konsekvensen er, at sundhedsopgaver skal løses på tværs 
af sektorer. 

"Der skal noget radikalt til for at komme til et fælles sund-
hedsvæsen. Vi har et ledelsestomrum i overgangene, som 
vi skal have kigget på – fælles målsætning og fælles ansvar," 
siger Kirstine Markvorsen. Hun er forvaltningschef i Sund-
hed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune, og 3. august 
2015 havde hun første arbejdsdag på Aarhus Universitets-
hospital som led i projektet SPUTNIK.

SPUTNIK er et projekt skabt i samarbejde mellem Aarhus 
Universitetshospital og Sundhed og Omsorg i Aarhus 
Kommune. Da mange borgerforløb går på tværs af sektorer, 
er projektets formål at undersøge ledelse i fællesskab på 
tværs af sektorer, og hvordan man i fællesskab tilrettelæg-
ger borgerforløb, mest med fokus på den ældre medicinske 
patient, der understøtter det levede liv og en værdig død, 
når den tid kommer.

"SPUTNIK går ud på "hvad nu hvis?". Hvad nu, hvis man 
flytter stolen og ser verden på nye måder og derved får øje 
på de blinde pletter i egen organisation, i samarbejdet og i 
mellemrummet?" fortæller Kirstine Markvorsen. 

For eksperimentet SPUTNIK var en af de afgørende ting 
mobilitet. Kirstine Markvorsen lod sig udstationere i fem 
måneder og ville blandt andet undersøge, hvad det kunne 
betyde for samarbejdet mellem AUH og Aarhus Kommune, 
når hun havde sin daglige gang på hospitalets gange, frem 
for i de vante rammer på Sørens Frichs Vej. Ville hendes 
tilstedeværelse på AUH være med til at nedbryde nogle 
af de barrierer, der kan være med til at hindre det gode 
borgerforløb? Formålet med udstationeringen var at få nye 
ideer og påfund, alene fordi Kirstine Markvorsen i perioden 
på AUH så borgerforløb fra nye perspektiver. 

Tilgængelighed, kendskab og tillid til hinanden
Gennem de fem måneder på AUH blev det tydeligt for 
SPUTNIK-holdet, at nogle fælles træk gjorde sig gældende 
for de problemstillinger de stødte på i forbindelse med le-
delse af fælles borgerforløb. Nemlig at vores sundhedsvæ-
sen savner tilgængelighed, kendskab og tillid til hinanden. 
For at imødekomme disse problemstillinger og lykkes som 

leder i fællesskab foreslår SPUTNIK-holdet syv ledelses-
greb. De lægger blandt andet vægt på;  

•  at man skal være nysgerrig. Involvere flere parter og være 
oprigtig åben over for at bringe deres stemmer til torvs

•  borgerperspektivet, især i mellemrummet. Det er deres 
liv, vi vil understøtte 

•  at det er vigtigt, at visionen formidles som en fortælling, 
der tager afsæt i konkrete historier om borgeres liv, så 
den rører folk. Disse fortællinger skal gøre det naturligt at 
arbejde med borgerforløbene i fællesskab

Efter take-off fra AUH
"SPUTNIK-perioden er kun en lille del af vejen. Det er et 
arbejde, som skal fortsætte," siger Kirstine Markvorsen.

"Efter jeg rejste tilbage til Sundhed og Omsorg, er det tætte 
samarbejde mellem ledelsen på strategisk niveau fortsat. 
Jeg har nu for eksempel faste møder med ledelsen i AUH" 
fortsætter Kirstine Markvorsen. Derudover arbejdes der 
blandt andet fortsat på at udvikle initiativer i mellem-
rummet, udvikle fagligheder på tværs og ledelse på tværs. 
Derudover arbejdes der blandt andet fortsat på at udvikle 
initiativer i mellemrummet og fagligheder og ledelse på 
tværs.

Artiklen er skrevet på baggrund af publikationen Ledelse i 
fællesskab – På opdagelse med SPUTNIK 2015.

SPUTNIK 
– et nysgerrigt eksperiment

De syv ledelsesgreb: 

•  Opgør med myter og mistillid

•  Den store fortælling

•  Lad dig smitte

•  Ledelse … af dig selv

•  Farvel til gætteriet

•  Vær nysgerrig 

•  Ingen hurtige løsninger
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”SPUTNIK går ud på ”hvad nu hvis?”. Hvad nu, hvis 
man flytter stolen og ser verden på nye måder og 
derved får øje på de blinde pletter i egen organisa-
tion, i samarbejdet og i mellemrummet?” 

Kirstine Markvorsen, Forvaltningschef, MSO

Fra venstre: Karen Ingerslev (AUH), Eva Sejersdal (AUH), Kirstine Markvorsen (MSO), Trine Naldal (MSO)
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En løsning på  
borgerens præmisser

Akut Ambulant Team (AAT) tilbyder kortvarige inten-
sive tværsektorielle behandlingsforløb i eget hjem med 
mulighed for at inddrage pårørende og netværk. Behand-
lingsforløbet er som et alternativ til indlæggelse eller kan 
benyttes en mulighed for at afkorte indlæggelsestiden. "Vi 
varetager akut dårlige psykiatriske borgere, samt folk der 
skal udskrives fra hospitalet, eller som er så godt i gang 
med deres behandling, at de kan færdigbehandles hjemme 
hos sig selv," fortæller Lene Mulvad, sygeplejerske, og fort-
sætter: "Det svinger meget, hvor dårlige vores borgere er, 
men som udgangspunkt er teamet for folk over 18 år med 
alle psykiatriske diagnoser. Det vigtigste for os er egentlig, 

at vi kan lave valide aftaler med borgerne, eller at der er 
nogle pårørende, som tager ansvaret." Lene Mulvad er en af 
de fire sygeplejersker som, sammen med en lægesekretær, 
udgør Akut Ambulant Team.

De fleste af teamets borgere henvises fra egen læge, 
hvorefter borgeren kontaktes af teamet indenfor 24 timer. 
Sammen med borgeren eller de pårørende tilrettelægges 
et forløb på op til seks uger. Til Akut Ambulant Team er 
der knyttet en lægekonsulent, og teamet kan derfor både 
varetage medicin (opstart, ændringer o.l.), samtaler og 
hjælpe borgeren med at skabe struktur. "Det handler rigtig 

”Vi siger altid ved første besøg: ”Vi kan komme i nogle 
situationer, hvor vi bliver nødt til at rydde hele sende-
fladen". Det er borgerne som regel indforstået med, for 
det kan jo også være dem selv, der får det dårligt.” 

Anja Hildebrandt, sygeplejerske

meget om støttende samtaler og mestringsstrategier. Vi 
hjælper borgeren med at give dem kontrollen tilbage," 
forklarer Anja Hildebrandt, sygeplejerske i teamet, og fort-
sætter: "Derudover gør vi rigtig meget i at undervise både 
borgeren og de pårørende i sygdommen, for eksempel ved 
at gøre opmærksom på tidlige advarselssignaler." 

Inddragelse af pårørende
"Vi forsøger så vidt muligt altid at inddrage pårørende. Ved 
første besøg opfordrer vi til, at hvis borgeren har nogle 
tætte pårørende, at de så deltager. Så er de ligesom med fra 
starten, og de er med til at høre, hvad der bliver snakket 
om," fortæller Anja Hildebrandt. "Det bliver ligesom en 
naturlig del at inddrage, når behandlingen rykker over i 
eget hjem," understøtter Anette Kjær Jensen, ergoterapeut 
fra Holstebro Kommune.

I Holstebro Kommune har man valgt, at man gerne vil 
levere nogle timer til teamet for at sikre, at borgerne får 
en naturlig overgang fra teamet til eventuelle kommuna-
le tilbud. Anette Kjær Jensen er derfor ansat som faglig 
koordinator, og fungerer som teamets indgangsvinkel 
til Holstebro Kommune. Det betyder, at AAT-teamet har 
mulighed for at kontakte Anette Kjær Jensen, der kan tage 

med på hjemmebesøg og vurdere behovet for eventuel 
kommunal støtte. Denne vurdering videregives til relevant 
sagsbehandler fra Visitation & Rådgivning eller arbejds-
markedsafdelingen – herunder jobcenter og sygedagpenge, 
der hurtigt kan indkalde den enkelte borger til visitati-
onssamtale, hvis der skønnes, at være et behov for dette. I 
Lemvig og Struer kommuner har teamet en kontaktperson, 
der på samme måde som Anette Kjær Jensen fungerer som 
indgang til kommunerne.   

Hjælp hen over bordet
På spørgsmålet om hvad der gør Akut Ambulant Team til en 
succes, svares der enstemmigt: samarbejdet. Hver fredag 
afholdes der konference i Akut Ambulant Team, hvor lægen 
og sygeplejerskerne tilknyttet teamet deltager. Derud-
over deltager Anette Kjær Jensen samt socialrådgivere fra 
Visitation & Rådgivning og arbejdsmarkedsafdelingen i 
Holstebro Kommune hver anden uge. Med borgernes sam-
tykke drøftes borgerne og mulige tilbud fra kommunerne. 
"Jeg tror, det fremskynder processen, at vi sidder og kan 
blive enige hen over bordet," siger Anja Hildebrandt. "Vi får 
helheden med. Der bliver skabt en sammenhæng i tingene. 
Vi bliver koblet på i den akutte fase, og så står kommunerne 
klar efterfølgende. Der er ikke lang vej," fortsætter Anette 
Kjær Jensen.

Siden midten af marts 2015 har der været cirka 175 
brugere igennem teamet. En undersøgelse af patient- og 
pårørendeoplevelser i Akut Ambulant Team viser, at der er 
en høj grad af tilfredshed både blandt borgere og pårøren-
de. Derudover viser undersøgelsen også, at borgerne føler 
sig rigtig trygge ved at forblive i eget hjem. "Det er svært at 
måle, men med teamets hjælp undgår vi helt sikkert nogle 
indlæggelser, og så er det jo en løsning på borgerens præ-
misser, hvilket jo giver mening," afslutter Lene Mulvad. 

2015 – 2018

Psykiatrisk Akut Ambulant Team er et treårigt 
satspujleprojekt under Sundhedsstyrelsen fra 
2015-2017. Organisatorisk er teamet forankret i 
Regionspsykiatrien Vest med de fysiske rammer 
i Holstebro, hvor man modtager borgere fra 
Holstebro, Lemvig og Struer kommuner. 

Sundheden for borgere med psykisk sygdom øges
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Opfølgningsnotat på Sundhedsaftalen 2015-2018 
 

Region Midtjylland, kommunerne og praksissektor har følgende 

sundhedspolitiske mål for aftaleperioden 2015-2018: 

 

• Flere borgere er trygge, når de i deres behandlingsforløb krydser 

sektorgrænser 

• Flere borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse 

i forbindelse med sygdom 

• Behovet for akutte indlæggelser reduceres 

• Den sociale ulighed i sundhed mindskes 

• Bedre sundhed for borgere, som er socialt udsatte 

• Bedre sundhed for børn og unge 

• Bedre sundhed for borgere med psykisk sygdom 

Indeværende notat giver en opsamling på målene "Flere borgere er 

trygge, når de i deres behandlingsforløb krydser sektorgrænser" og 

"Behovet for akutte indlæggelser reduceres". 

 
  

Dato 27.04.2016

Karoline Steen Jensen

Mail: karojs@rm.dk

j.nr. 1-01-72-22-14

Side 1



 

Side 2

Mål: Flere borgere er trygge, når de i deres behandlingsforløb 

krydser sektorgrænser1  

 
Tabel 1: Patientoplevet tryghed ved krydsende sektorgrænser ifm. 

behandlingsforløb  

 

Sigtelinje Baseline (2014) 2015 

Mere end 95 % af de 

somatiske patienter 

skal opleve et positivt 

tværsektorielt 

samarbejde ved 

udskrivelsen. 

79 % af de planlagt 

indlagte patienter og 

77 % af de akut 

indlagte patienter 

oplevede et positivt2 

tværsektorielt 

samarbejde om 

udskrivelse.3 

80 % af de planlagt 

indlagte patienter og 

76 % af de akut 

indlagte patienter 

oplevede et positivt 

tværsektorielt 

samarbejde om 

udskrivelse.4 

90 % af borgere med 

psykisk sygdom skal 

opleve en højere grad 

af sammenhæng 

mellem sektorer. 

79 % af borgere med 

psykisk sygdom 

oplevede i højere 

grad sammenhæng 

mellem sektorer.5 

80 % af borgere med 

psykisk sygdom 

oplevede i højere 

grad sammenhæng 

mellem sektorer.6 

 

Tabel 1 viser, at der er sket en stigning på 1 procentpoint fra 2014 til 

2015 blandt andelen af planlagte indlagte patienter, der oplevede et 

positivt tværsektorielt samarbejde ved udskrivelsen, samt blandt 

borgere med psykisk sygdom, der oplevede en højere grad af 

sammenhæng mellem sektorer. Andelen af akut indlagte patienter, 

                                         
1
 For de sundhedspolitiske mål i "Mere sundhed i det nære - på borgerens præmisser" 

gælder, at baseline nogle steder er fra 2013. Da data fra 2014 nu er tilgængelig tager 

nedenstående notat udgangspunkt heri. Endvidere har en ændring i dataindsamling fra 

2013 til 2014 gjort, at tallene fra 2013 ikke umiddelbart er sammenlignelige med 2015. 
2
 Positivt defineres ud fra kategorierne: "i nogen grad", "i høj grad" og "i meget høj 

grad". 
3
 Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2014 (spørgsmål 33 for 

planlagt indlagte og spørgsmål 36 for akut indlagte) 
4
 Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2015 (spørgsmål 33 for 

planlagt indlagte og spørgsmål 36 for akut indlagte) 
5
 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien, regional 

rapport 2014 (spørgsmål 26) 
6
 National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien, regional 

rapport 2015 (spørgsmål 26) 
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der oplevede et positivt tværsektorielt samarbejde om udskrivelsen 

faldt 1 procentpoint i samme periode.  

 

Mål: Behovet for akutte indlæggelser reduceres  

 

Færre forebyggelige genindlæggelser for 67+ årige 

 

Tabel 2: Andel forebyggelige genindlæggelser7 blandt indlæggelser af 

67+ årige medicinske patienter med udvalgte kroniske lidelser 

opgjort på hospitalsniveau, pr. d. 3. april 2016  

Hospital 2014 2015 Udvikling i 

procentpoint 

Hospitalsenhed Midt 14,8 % 16,2 % + 1,4 

Hospitalsenhed 

Horsens  

13,2 % 12,3 %  - 0,9 

Hospitalsenhed Vest 13,9 % 13,8 %  - 0,1 

Regionshospital 

Randers 

14,2 % 14,8 % + 0,6 

Aarhus 

Universitetshospital 

10,3 % 10,4 % + 0,1 

Total Region 

Midtjylland 

13,0 % 13,2 % +0,2 

 

Tabel 2 viser, at der for Region Midtjylland, samlet set, er en stigning 

i andelen af forebyggelige genindlæggelser for 67+ årige på 0,2 

procentpoint fra 2014 til 2015. I samme periode ses der stigninger 

ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospital Randers og Aarhus 

Universitetshospital, mens der ses et fald ved Hospitalsenhed Horsens 

og Hospitalsenhed Vest.  

 

Tabel 3: Andel forebyggelige genindlæggelser blandt indlæggelser af 

67+ årige medicinske patienter med udvalgte kroniske lidelser 

opgjort på hospitalsniveau, pr. d. 3. april 2016 

                                         
7
 Forebyggelige genindlæggelser omhandler ældre patienter, som bliver genindlagt 

inden 30 dage efter en indlæggelse med eks. dehydrering, forstoppelse eller 

lungebetændelse. Genindlæggelsen kunne muligvis have været undgået, med en 

forebyggende indsats på hospitalet eller i primærsektoren.   
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Kommune 2014 2015 Udvikling i 

procentpoint 

Favrskov Kommune 13,7 % 13,3 %  - 0,4 

Hedensted Kommune 11,4 % 12,4 % + 1,0 

Herning Kommune 12,8 % 12,8 % Uændret 

Holstebro Kommune 15,4 % 16,9 % + 1,5 

Horsens Kommune 13,8 % 12,4 %   - 1,4 

Ikast-Brande 

Kommune 

14,0 % 13,6 %  - 0,4 

Lemvig Kommune 14,1 % 13,4 %  - 0,7 

Norddjurs Kommune 11,0 % 10,8 %  - 0,2 

Odder Kommune 10,6 % 11,4 % + 0,8 

Randers Kommune 12,8 % 15,3 % + 2,5 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune 

11,7 % 11,1 %  - 0,6 

Samsø Kommune 5,1 % 6,3 % + 1,2 

Silkeborg Kommune 14,9 % 15,3 % + 0,4 

Skanderborg 

Kommune 

12,0 % 10,6 %  - 1,4 

Skive Kommune 14,1 % 16,8 % + 2,7 

Struer Kommune 12,9 % 12,6 %  - 0,3 

Syddjurs Kommune 13,4 % 12,2 %  - 1,2 

Viborg Kommune 15,2 % 17,9 % + 2,7 

Aarhus Kommune 12,3 % 11,8 %  - 0,5 

Total Region 

Midtjylland 

13,0 % 13,2 % + 0,2 

  

Tabel 3 viser, at den største stigning i andelen af forebyggelige 

genindlæggelser blandt 67+ årige ses i Viborg, Skive og Randers 

Kommune, mens andelen faldt mest i Horsens, Skanderborg og 

Syddjurs kommune i perioden 2014-2015.  

 

Omlægninger på akutafdelingerne har medført forskelle i 

registreringspraksis på hospitalerne, og det er derfor på nuværende 

tidspunkt ikke muligt at følge op på indikatoren vedr. antallet af 



 

Side 5

akutte indlæggelser.  I regionalt regi er der nedsat en arbejdsgruppe 

med henblik på at få ensartet registrering.    



3.8 Fordeling af flygtningekvote 2017
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